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RESUMO 

 

A pesquisa faz uma análise da construção discursiva sobre a Educomunicação, a partir de 

um curso de formação de educomunicadores, com professores e alunos da Escola Prof. 

Francisco Ivo Cavalcanti, da rede pública estadual, situada geograficamente na cidade do 

Natal/RN, estudando a constituição dos sentidos que a prática educomunicativa na Rádio 

Escolar adquire para formadores e cursistas (docentes e discentes). O contexto sócio-

histórico que envolve essa investigação corresponde à nova realidade social, mediada 

pelas tecnologias da informação e da comunicação que, por sua vez, impulsiona a 

instituição escolar a capacitar os alunos na utilização de diferentes linguagens que 

permeiam a sociedade. Mas para tanto, é necessário ter professores também habilitados 

para trabalharem as tecnologias da comunicação de forma a atender os anseios dos jovens 

e adultos que fazem parte da comunidade educativa. Assim, a investigação problematiza 

o contexto de produção discursiva sobre a Educomunicação na Rádio Escolar a partir do 

processo de formação de educomunicadores na instituição escolar focalizada, tendo como 

objetivos identificar as condições de produção discursiva em torno da prática 

educomunicativa na Rádio Escolar, analisar a construção discursiva que formadores e 

cursistas fazem sobre a Educomunicação e suas marcas dialógicas, além de verificar como 

os cursistas relacionam a prática educomunicativa aos seus contextos educativos, 

atribuindo sentido aos lugares de professores e alunos. Assim sendo, a pesquisa recorre a 

Etnografia aplicada ao contexto escolar como opção metodológica, a Análise do 

Discurso, de vertente pecheuxtiana, bem como aos princípios da Educomunicação, as 

reflexões de Paulo Freire e as concepções de Dialogismo em Bakhtin, como aportes 

teóricos. Enveredamos por três áreas do conhecimento: Linguística, Comunicação e 

Educação, como forma de produzirmos uma leitura comprometida com os aspectos que 

envolvem o uso do rádio no ambiente escolar para a promoção de uma prática que seja 

educomunicativa. Com esta pesquisa construímos uma teia de sentidos sobre a escola que 

estamos formando ou que queremos formar no século XXI, pois recorremos aos discursos 

de formadores e cursistas imersos em novos saberes e práticas com força de impulsioná-

los a se assumirem enquanto sujeitos de comunicação no ambiente educativo em busca 

de uma transformação qualitativa do ser e do fazer no espaço escolar. 

 

 Palavras-chave: Educomunicação, Rádio Escolar, Discurso, Dialogismo 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the discursive construction of  Educommunication, from a training 

course of educommunicators, with teachers and students of school Profº Francisco Ivo 

Cavalcanti, state public school, geographically located in the city of Natal / RN, studying 

the constitution of the meanings that educommunication practice in School Radio 

acquires for trainers and course participants (teachers and students). The socio-historical 

context in which this research is based corresponds to the new social reality, mediated by 

information and communication Technologies. These technologies drive the educational 

institution to train students in the use of different languages that permeate society. But to 

do so, you must have also enabled teachers to work Communication technology to meet 

the aspirations of young people and adults who are part of the educational community. 

The objectives are to identify the conditions of discursive production around the 

educommunication practice in Radio School, examine the discursive construction of 

instructors and course participants in Educommunication and its dialogical brands, and 

see how the course participants relate to their educommunicative practice in the 

educational contexts, attributing meaning to the place of teachers and students. Therefore, 

this research uses ethnography applied to the school context as a methodological option, 

Pecheuxtian Discourse Analysis, the principles of Educommunication, the reflections of 

Paulo Freire and the concepts of Dialogism in Bakhtin as theoretical contributions. We 

adopted three areas of knowledge: Language, Communication and Education, in order to 

produce an analysis committed to the aspects that involve the use of radio in the school 

environment to promote an educommunicative  practice. With this research we have built 

a web of meanings about the school that we are forming or we want to form in the XXI 

century, because we used the discourses of teachers and students immersed in new 

knowledge and practices in order to propel them to be subjects of communication in 

educational environment for a qualitative transformation of being and doing in school. 

 

Keywords: Educommunication, School Radio, Discourse, Dialogism.  
.  
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RESUMEN 

 
La pesquisa hace un análisis de la construcción discursiva sobre la Educomunicación, a partir de 

un curso de formación de educomunicadores, con profesores y alumnos de la escuela school, de 

la red pública del estado, situada geográficamente en la ciudad de Natal/RN, estudiando la 

constitución de los sentidos que la práctica educomunicativa en la Radio Escolar adquiere 

para formadores y cursillistas (docentes e discentes). El contexto socio- histórico que 

envuelve esa investigación corresponde a la nueva realidad social, mediada por las 

tecnologías de la información y de la comunicación que, a su vez, impulsa a la institución 

escolar a capacitar a los alumnos en la utilización de diferentes lenguajes que permean la 

sociedad. Pero para eso, es necesario tener profesores bien habilitados para trabajar las 

tecnologías de la comunicación de forma que atiendan los anhelos de los jóvenes y adultos 

que hacen parte de la comunidad educativa. Así, la investigación problematiza el contexto 

de producción discursiva sobre la Educomunicación en la Radio Escolar a partir del 

proceso de formación de educomunicadores en la institución escolar focalizada, teniendo 

como objetivos, identificar las condiciones de producción discursiva en torno a la práctica 

educomunicativa en la Radio Escolar, analizar la construcción discursiva que formadores 

y cursillistas, hacen sobre la Educomunicación y sus marcas dialógicas, además de 

verificar como los cursillistas relacionan la práctica educomunicativa a sus contextos 

educativos, atribuyendo sentido a los lugares de profesores e alumnos. Siendo así, la 

pesquisa recurre a la Etnografía aplicada al contexto escolar como opción metodológica, 

el Análisis del Discurso, de vertiente pecheuxtiana, así como, los principios de la 

Educomunicación, las reflexiones de Paulo Freire y las concepciones del Dialogismo en 

Bakhtin, como aportes teóricos. Dirigimos por tres áreas del conocimiento: Lingüística, 

Comunicación y Educación, como forma de producir una lectura comprometida con los 

aspectos que envuelven el uso de la radio en el ambiente escolar para la promoción de 

una práctica que sea educomunicativa. Con esta pesquisa, construimos una tela de 

sentidos sobre la escuela que estamos formando o que queremos formar en el siglo XXI, 

pues recurrimos a los discursos de formadores e cursillistas inmersos en nuevos saberes 

e prácticas con posibilidad de impulsarlos a que asuman en cuanto sujetos de 

comunicación, en el ambiente educativo en busca de una transformación cualitativa del 

ser y del hacer en el espacio escolar. 

 

 Palabras claves: Educomunicación, Radio Escolar, Discurso, Dialogismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

À medida que seguimos assumindo 

o clássico papel de emissores, de 

possuidores da verdade que 

ditamos aos que “não sabem”; à 

medida que seguimos depositando 

informações e ideias já 

“digeridas” na mente de nossos 

destinatários, por libertadores e 

progressistas que sejam os 

conteúdos de nossas mensagens, 

continuamos tributários de uma 

comunicação autoritária, vertical, 

unidirecional. (Mário Kaplún) 
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INTRODUÇÃO 

 

    

  A nossa pesquisa trabalha com a constituição dos sentidos que a prática 

educomunicativa na Rádio Escolar adquire no curso de formação docente e discente, dentro 

do contexto sócio-histórico da educação brasileira no século XXI. Assim, quando remetemos 

o nosso dizer sobre a Educomunicação na escola ao panorama sócio-educativo atual iremos 

compreender o significado e a importância da nossa investigação científica para a escola que 

estamos formando ou queremos formar. As novas tecnologias da comunicação, tais como as 

mídias digitais trazem mudanças significativas no processo produtivo, abrindo espaço para 

uma gestão colaborativa e participativa dos conteúdos midiáticos, aumentando as 

possibilidades de participação e construção de um novo mercado cultural. Isso porque a 

produção midiática não é mais privilégio das grandes mídias. Agora, os receptores também 

podem ser produtores de suas próprias mensagens com uma simples câmera de vídeo, um 

gravador digital, um celular ou uma página na internet. Essa nova configuração também gera 

reflexos na escola. No espaço educativo, os professores não são os únicos detentores do saber 

e, mais, os alunos reclamam espaços de expressão. É nesse panorama que nos debruçarmos 

sobre um saber emergente, mas que já ganha credibilidade internacional, a saber: 

Educomunicação.  

  Ao relacionar Educação e Comunicação para criar ecossistemas comunicativos, a 

Educomunicação coloca a escola numa nova trilha, oportunizando-lhes o uso da mídia de 

forma colaborativa e com vistas a melhorar o coeficiente comunicativo da comunidade 

escolar, cujos sentidos das práticas realizadas vão sendo colhidos no processo de produção 

midiática.  

  Diante da nova realidade social, a instituição escolar está sendo convocada a 

capacitar os alunos na utilização de diferentes linguagens que permeiam a sociedade. Mas 

para tanto, é necessário ter professores também habilitados para trabalharem as tecnologias 

da comunicação de forma a atender os anseios dos jovens e adultos que fazem parte da 

comunidade educativa. Dentro desse contexto estão os cursos de formação de 

educomunicadores em diversas cidades brasileiras que, por sua vez, objetivam oportunizar 

aos discentes e docentes a utilização da mediação tecnológica na escola. Esses cursos 

voltam-se para a inserção e implementação de Rádios Escolares, buscando incorporar o 

rádio, a sua linguagem oral e suas potencialidades no processo de dinamização e 
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aproveitamento do aprendizado, bem como na ampliação da expressão discursiva da 

comunidade escolar, utilizando-se dos princípios da Educomunicação como fios condutores 

do processo formativo.  

  Destacamos nesta pesquisa o curso de formação na cidade de Natal/RN 

denominado: “A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma pedagogia das 

mídias”, aplicado na Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcanti, sob a coordenação o Grupo 

de Pesquisa COMÍDIA - Comunicação, Cultura e Mídia, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. A cidade de Natal inicia agora uma mobilização mais incisiva no campo 

da Educomunicação, voltada ao espaço escolar, tendo o Grupo de Pesquisa COMÍDIA-

UFRN, como um dos expoentes nesse processo, espelhando-se na prática educomunicativa 

desenvolvida em São Paulo/SP que, por sua vez, já apresenta consistentes iniciativas de 

Educomunicação, fruto dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Comunicação e 

Educação – NCE da Universidade de São Paulo, desde 2001.  

  Na perspectiva da Educomunicação, o rádio dentro da escola possibilita um 

espaço para a comunicação educativa, a transmissão de assuntos relacionados aos conteúdos 

das disciplinas ou a discussão de temas pertinentes ao universo educacional e social do 

público de alunos, professores e funcionários da instituição escolar. 

  Para a Educomunicação a rádio se apresenta como mediação capaz de promover 

o envolvimento e a participação dos educandos na construção de conhecimentos na escola. 

Além disso, pode promover a integração do grupo, abolindo a centralização nas relações de 

poder e valorizando a pluralidade.  Com o viés educomunicativo, a rádio, enquadrada no 

cenário escolar, é capaz de se tornar um meio transformador da realidade, tendo em vista 

que pode ser visto como uma fonte de propagação do discurso democrático, fomentando a 

liberdade de expressão dos envolvidos com a instituição escolar.  

  Assim sendo, quando voltamos o nosso olhar para a inserção dos meios de 

comunicação, em especial, o rádio, no espaço escolar, como forma de transformar os sujeitos 

e as práticas existentes a partir da Educomunicação, estamos pensando como a escola está 

se construindo no século XXI. Estamos atentando para a formação do professor em 

educomunicador, que por sua vez, precisa dar conta da comunicação na sua prática 

educativa. Saber o que eles estão aprendendo, como estão sendo capacitados a executarem a 

prática educomunicativa com seus alunos e quais seus discursos sobre essa nova prática, nos 

trará muitos sentidos sobre a relação da Educação com a Comunicação. Isso porque 

investigar o que professores e alunos estão aprendendo e pensando nos remete à escola que 

queremos ou que estamos contribuindo para formar. Além disso, trabalhar com 
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Educomunicação, significa estar diante de uma nova prática, um saber emergente que propõe 

mudanças para a escola e para a postura do professor. Daí a necessidade de acessar esse 

saber através daqueles (professores e alunos) que estão apreendendo esse saber para praticá-

lo. Partindo da premissa de que deve haver um isomorfismo entre a educação recebida pelo 

professor e sua prática profissional, o estudo do processo de formação docente leva-nos a 

compreender esse novo saber e fazer educomunicativos. 

  Portanto, torna-se relevante problematizar esse contexto e empreender uma 

investigação discursiva em torno da prática educomunicativa que está sendo trabalhada nos 

processos de formação de educomunicadores, o que significa percorrer um caminho que 

pode nos levar a enxergar novos sentidos para a educação a partir da sua relação com os 

processos comunicativos e as relações dialógicas que se tecem em torno da prática 

educomunicativa, apontando para uma mudança no ambiente escolar. Nesse sentido, faz-se 

necessário compreender além dos contextos de formação de educomunicadores, também os 

discursos construídos nesse processo, pois carregam indícios da futura prática 

educomunicativa de professores e alunos após a formação. 

  Nesse sentido, a nossa pesquisa organiza-se em torno de alguns questionamentos. 

Primeiro, por entendermos que investigar o contexto de formação de professores e alunos no 

âmbito da Educomunicação leva-nos a compreender os passos dessa ação formativa em 

busca de tornar educadores e alunos em agentes de comunicação no ambiente educativo, nos 

questionamos sobre a prática educomunicativa que é trabalhada no contexto da cidade 

Natal/RN, focalizando a situação imediata, o contexto sócio-histórico mais amplo e os 

interlocutores envolvidos. Assim, questionamos: 

 

1. Quais as condições de produção discursiva em torno da prática educomunicativa na 

Rádio Escolar, no processo de formação de educomunicadores na cidade de 

Natal/RN? 

 

2. Qual a construção discursiva que formadores e cursistas fazem da prática 

educomunicativa e suas marcas dialógicas na Rádio Escolar na comunidade 

educativa de Natal?  

 

3. De que maneira os cursistas relacionam a prática educomunicativa aos seus contextos 

educativos, atribuindo sentido aos lugares de professores e alunos? 
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  Com esses questionamentos queremos compreender tanto o contexto no qual 

surge a prática educomunicativa na Rádio Escolar quanto os discursos que emergem desse 

processo a partir do dizer dos próprios envolvidos: formadores e cursistas.  Para tanto, 

sistematizamos como objetivo geral da pesquisa: Analisar o contexto e a construção 

discursiva em torno da prática educomunicativa na Rádio Escolar a partir do processo de 

formação de educomunicadores na cidade de Natal/RN. Por decorrência os objetivos 

específicos são: 

1. Identificar as condições de produção discursiva em torno da prática 

educomunicativa na Rádio Escolar, no processo de formação de 

educomunicadores na cidade de Natal. 

 

2. Analisar a construção discursiva que formadores e cursistas fazem sobre a prática 

educomunicativa na Rádio Escolar e suas marcas dialógicas. 

 

3. Verificar como os cursistas relacionam a prática educomunicativa aos seus 

contextos educativos, atribuindo sentido aos lugares de professores e alunos nessa 

prática.   

 

 

Ao tratarmos da construção discursiva em torno da prática educomunicativa, a 

nossa investigação se aporta nos fundamentos da Análise do Discurso, de vertente 

pecheuxtiana para analisar o contexto sócio-histórico, a situação imediata e os 

interlocutores envolvidos nessa construção discursiva, enfatizando os discursos e seus 

efeitos de sentidos. Isso porque entender o contexto em que foi produzido o discurso no 

curso de formação possibilita-nos compreender como esses discursos fazem sentido, visto 

que as condições de produção são constitutivas de sentido e no próprio discurso podemos 

identificar o seu contexto de produção. Assim, ao adotarmos a Análise do Discurso como 

uma das teorias que focaliza a nossa visão sobre a construção discursiva da prática 

educomunicativa, investigamos o contexto de produção discursiva em Natal para que 

possamos articular o discurso com a exterioridade, considerando a importância das 

condições de produção do dizer, já que o sentido não é depreendido exclusivamente da 

materialidade discursiva, mas de uma série de relações a serem estabelecidas entre o 

enunciado, seu enunciador e o amplo contexto que envolve a enunciação.  
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 Sendo assim, realizamos uma análise interdisciplinar, já que nos apoiamos na 

Etnografia aplicada ao contexto escolar enquanto opção metodológica e na Análise de 

Discurso - AD como teoria de leitura, utilizando as condições de produção e a formação 

discursiva como dispositivos de análise. Além de recorrer à concepção dialógica de 

linguagem e aos princípios da Educomunicação como embasamento teórico. A 

Etnografia, através da observação participante e da entrevista, nos permite olhar tanto os 

sujeitos participantes da nossa pesquisa quanto o contexto-cenário do curso de formação 

em Natal relacionado ao contexto sociocultural mais amplo. Nesse caso, podemos 

identificar e compreender os sentidos sobre a prática educomunicativa que estão 

engendrados pelo contexto específico do processo de formação que focalizamos, bem 

como pelas vivências dos participantes/cursistas e pelo contexto sociocultural da 

educação atual. Nessa configuração, a Etnografia nos ajuda a conhecer de perto o contexto 

imediato da produção discursiva, enquanto que a AD nos permite compreender a 

mobilização dos sentidos e as posições sustentadas em torno da prática educomunicativa. 

 Assim, acreditamos que essa produção científica mobiliza saberes sobre a prática 

educomunicativa de maneira a estimular novas frentes de formação docente e discente na 

escola, com vistas a conceder à comunidade escolar saberes em torno da prática 

educomunicativa que os estimulem a se assumirem enquanto sujeitos de comunicação no 

ambiente educativo.  

 Convém dizer que um dos motivos que leva alguns professores e algumas 

instituições escolares a renegarem a comunicação e suas linguagens é o desconhecimento 

de como usar essa linguagem no contexto escolar, pois ainda estão amarrados ao sentido 

da comunicação mercadológica da indústria cultural. Nesse caso, acreditamos que, 

quando o curso de formação objetiva ensinar ao professor a como lidar com os meios, 

dando a ele estratégias de uso educativo e contextualizado, esse professor sente-se 

mobilizado e capacitado a empreender projetos na sua escola. Não podemos apenas 

interrogar à escola acerca das linguagens midiáticas e culpá-la pelo não uso ou pelo uso 

instrumental da comunicação, precisamos nos voltar para a classe dos professores, 

sensibilizá-los, conceder-lhes conhecimentos técnicos e teóricos sobre a comunicação 

dialógica, pois, fazendo assim, o professor pode perceber qual é o seu lugar na prática 

educomunicativa.  

 É comum encontrarmos a Rádio Escolar sendo trabalhada nos contextos 

educativos mais como um instrumento técnico de transmissão de músicas e como um 

instrumental para performance didático-pedagógica do professor do que como uma 
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prática de mediação que envolva professores e alunos. E isso acontece, principalmente, 

pelo desconhecimento de como fazê-lo. Nesse caso, tem-se o uso instrucional da mídia, 

prevalecendo à ideia de apoio ao ensino, sem a preocupação de inserir o educando na 

produção da linguagem midiática e sem a consideração do impacto da mídia no contexto 

vivencial dos educandos. Assim, os cursos de formação de educomunicadores são 

concebidos como uma solução possível para a educação que queira fazer sentido para os 

alunos da contemporaneidade, propondo mudanças de concepções e atitudes da escola 

frente ao rádio e aos demais meios de comunicação para que se concretize o que já 

determina os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN ao afirmarem que o aluno deve 

entender e aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho 

e em outros contextos relevantes de sua vida. 

 Nessa perspectiva, também acreditamos que se a educação brasileira quer uma 

escola conectada com a realidade dos alunos é preciso mais do que reconhecer que as 

tecnologias da comunicação e da informação devem ser trabalhadas na escola. É 

necessário fazer mais do que oportunizar as comunidades educativas os recursos técnicos, 

tais como: equipamentos para montar rádio, câmeras de vídeo e computadores, bem como 

a formação técnica para o uso instrucional da mídia. Torna-se imperativo criar condições 

para uma prática comunicativa que faça sentido tanto para docentes quanto para discentes. 

  Sendo assim, defendemos que a qualificação docente para a prática 

educomunicativa concede soluções discursivas e práticas que impulsionam a comunidade 

educativa a ressignificar os seus papéis em busca de uma produção colaborativa da 

comunicação que contribua com a formação educativa e social dos sujeitos educandos. 

Portanto, argumentamos a favor dos cursos de formação de educomunicadores que, ao 

construírem discursivamente o uso da linguagem midiática pautada numa prática 

dialógica, estão atendendo às exigências de uma educação comprometida com o ensino 

de diferentes linguagens e com a formação de sujeitos protagonistas de sua educação e 

comunicação. Tal como sistematizamos na tese: “A formação docente e discente para a 

prática educomunicativa na Rádio Escolar é essencial para a mobilização de 

conhecimentos e sentidos que impulsionem os cursistas a ressignificarem os seus papéis 

de educador e educando, levando-os a se assumirem como sujeitos capazes de produzir e 

mediar colaborativamente à comunicação através da rádio no ambiente educativo. Essa 

consciência da gestão colaborativa, proporcionada pela formação, leva a comunidade 

escolar a empreender projetos educomunicativos pautados na dialogicidade, 

transformando a escola do século XXI num ecossistema comunicativo.” 
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 Com isso, defendemos que, para atender o que prescreve os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2000), na área Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias, no que tange ao direito do aluno de entender os diferentes meios de 

comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que essas linguagens 

exercem na sua relação com as demais tecnologias, é preciso investir numa formação que 

reforce o protagonismo do aluno. Dizemos isso porque se os PCN determinam a aplicação 

das tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para a vida do aluno, também precisa se voltar para novas práticas, 

tal como a educomunicativa, qualificando o docente para o uso efetivo e contextualizado 

das tecnologias. E nessa formação docente abre-se caminho para uma nova relação 

professor-aluno, de modo que se permita ao aluno ser sujeito de seu processo de 

aprendizagem, construindo significados a partir de múltiplas e complexas interações. 

 Nesse sentido, é preciso mais do que uma formação técnica pautada do manuseio 

do equipamento, torna-se fundamental uma formação que trabalhe a postura discursiva e 

prática diante da mídia para promover espaços de reflexão na escola sobre a mediação 

tecnológica enquanto produção processual aberta e rica da comunicação no espaço 

educativo. Assim, quando enxergamos a educação como a formação de sujeitos para atuar 

na sociedade, concordamos que esses sujeitos precisam estar aptos a compreender e 

utilizar as diferentes linguagens inscritas nesta sociedade. Dessa forma, os cursos de 

formação para educomunicadores tornam-se caminhos que garantem a inserção das novas 

tecnologias em espaços educativos, de maneira contextualizada, estimulando novas 

formas de ensinar e aprender. 

Na medida em que desenvolvemos esta pesquisa perseguindo os objetivos 

traçados estamos compreendendo a formação de educomunicadores e a construção 

discursiva que se faz da prática educomunicativa, perpassando pela caracterização do 

modus faciendi do rádio e de sua linguagem em prol da educação e da emancipação dos 

sujeitos. Sendo assim, enveredamos por três áreas do conhecimento: Linguística, 

Comunicação e Educação, como forma de produzirmos uma leitura comprometida com 

os aspectos que envolvem o uso da rádio no ambiente escolar para a promoção de uma 

prática que seja educomunicativa. 

A decisão por pesquisar sobre a rádio no ambiente escolar, atrelado à construção 

discursiva da Educomunicação, relaciona-se com a nossa formação profissional, 

enquanto radialista, e com o nosso próprio fazer científico na graduação em Comunicação 

Social e na Pós-graduação em Estudos da Linguagem. Já na graduação, o rádio e sua 
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linguagem foram temas que nortearam a pesquisa de reconstituição histórica e da 

classificação dos programas da Rádio Poti, primeira emissora do Rio Grande do Norte.1 

No Mestrado, relacionamos as áreas de Comunicação, Educação e Linguística para 

investigar como o Movimento de Educação de Base implementou a educação de jovens 

e adultos através do rádio, produzindo discursos argumentativamente construídos para 

afetar os alunos através da cartilha “Viver é lutar” (material escrito) e das aulas 

radiofônicas, transmitidas pela Emissora de Educação Rural de Natal2. Assim, a nossa 

pesquisa no Doutorado desdobra os saberes adquiridos durante a Graduação e a Pós-

graduação na busca de produzir conhecimentos em torno do rádio, da escola, da prática 

educomunicativa e de seus discursos no âmbito da educação contemporânea. 

 Nesse sentido, o nosso percurso investigativo foi concebido em três capítulos com 

a seguinte estruturação:  Capítulo 1 - Diálogos de Saberes: uma construção 

teórica, dividido em subtópicos, esse capítulo apresenta os aportes teóricos da pesquisa. 

Aborda o campo epistemológico da Educomunicação, refletindo sobre suas áreas de 

intervenção, o papel do Educomunicador e o Rádio Escolar enquanto mediação 

tecnológica. Além disso, trata do Dialogismo em Bakhtin, relacionando-o com o 

pensamento de Freire de forma a explicitar a comunicação e a educação dialógicas e, por 

fim, discute alguns preceitos da Análise de Discurso da Escola Francesa, destacando as 

condições de produção e a formação discursiva. 

 No Capítulo 2 – Construindo o caminho metodológico da pesquisa tem-se a 

caracterização da investigação no campo da Linguística Aplicada e notas sobre a natureza 

qualitativa do estudo. Nesse tópico a Etnografia aplicada à prática escolar é apresentada 

como opção metodológica que busca compreender os significados atribuídos pelos 

próprios sujeitos ao seu contexto de atuação a partir da observação participante e da 

entrevista. O presente capítulo também aborda a construção do corpora  bem como os 

procedimentos de análise de dados e sua organização sequencial ao longo da pesquisa. 

 O Capítulo 3 - Tecendo os sentidos sobre a prática educomunicativa 

compreende a construção de sentidos antes do curso de formação até a sua conclusão 

através de um percurso investigativo que aborda a contextualização do projeto de 

extensão do Grupo COMÍDIA, o questionário de sondagem, realizado junto a docentes e 

                                                           
1 Monografia apresentada ao Curso de Comunicação Social - Radialismo, da UFRN, no ano de 2006, 

intitulada: A Rádio Poti na “era de ouro” da radiofonia potiguar: a narração de uma história. 
2 Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, UFRN, 2009, 

denominada: “Estratégias argumentativas na construção do discurso ideológico: um estudo da produção 

didático-pedagógica do MEB”. 
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discentes, os encontros formativos e as entrevistas. Nesse percurso adentramos nas 

descrições e análise de cada encontro do curso através do subtópico: “Cenas Discursivas”, 

e concluímos o capítulo com o dizer dos cursistas após a formação, de maneira que 

construímos uma teia de sentidos sobre o lugar da Educomunicação no contexto educativo 

da escola focalizada. 
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Diante de um professor que sabe recitar 

muito bem sua lição, hoje senta-se um 

alunado que, por osmose com o meio 

ambiente comunicativo, está embebido de 

outras linguagens, saberes e escrituras 

que circulam pela sociedade. (Martín-

Barbero) 
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ESTADO DA ARTE 

 

Torna-se cada vez mais evidente a literatura científica que aborda o uso dos meios 

de comunicação no espaço escolar, destacando-se: a leitura crítica dos meios na escola, o 

uso dos meios de comunicação como promoção da cidadania e/ou instrumento didático-

pedagógico para o desenvolvimento das habilidades dos educandos. Além disso, é 

perceptível o crescimento da produção científica que trabalha os meios de comunicação 

sob a perspectiva da Educomunicação. Sabemos que a nossa pesquisa aborda eixos 

temáticos que se entrecruzam, a saber: rádio, prática educomunicativa, discurso e 

formação de educomunicadores, por isso, filtramos importantes referências que se 

aproximam do nosso fazer científico, de forma a compreender o que já foi pensado sobre 

os temas abordados e demarcar o lugar desta tese na revisão da literatura. 

 O nosso Estado da Arte adota como plataforma de pesquisa o banco de 

dissertações e teses do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo ECA/USP, mediante a análise de uma amostragem de 

trabalhos classificados como pertencentes à linha de pesquisa em Educomunicação. Além 

do banco de Teses e dissertações da CAPES e demais plataformas digitais que trazem 

estudos sobre a mediação tecnológica rádio no espaço escolar, no período de 2002 a 2012. 

Obviamente, não listamos todos os trabalhos na área da Educomunicação tampouco 

aqueles que focalizam a Rádio Escolar, mas selecionamos os estudos que consideramos 

pertinentes a tese que estamos desenvolvendo. Assim, citamos, comentamos e 

relacionamos as pesquisas obedecendo a uma organização sequencial, a saber: (a) 

pesquisas que abordam projetos educomunicativos na escola tal como o Educom.Rádio, 

(b) trabalhos que, apesar de não usarem o conceito da Educomunicação, focalizam a 

Rádio Escolar como instrumento de cidadania e educação. (c) pesquisas que atentam para 

a pedagogia da comunicação relacionada à formação contínua de professores para o uso 

dos meios. 

 Em relação aos trabalhos que destacam projetos educomunicaticativos resaltamos: 

(SANTOS, 2006), (MOREIRA, 2007), (ALVES, 2007), (FUNARI, 2007) e (TAVARES 

JÚNIOR, 2007). 

A tese “Educom.Rádio: uma política pública em Educomunicação”, de Alves 

(2007), analisa a formulação e implementação do projeto Educomunicação nas ondas do 
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Rádio de 2001-2004, focalizando as noções de política pública e extensão universitária. 

A pesquisa de Horta (op. cit) apresenta pontos em comum com a nossa tese porque faz a 

análise do projeto de extensão Educom.rádio a partir do método etnográfico, descrevendo 

e interpretando cada passo do projeto, tal como fazemos com o projeto de extensão: “A 

Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma pedagogia das mídias”. Mas 

enquanto a autora volta-se para as noções de políticas públicas, nós ressaltamos as 

representações discursivas de professores e alunos que estão diante de uma nova forma 

de produzir comunicação na escola através da rádio.  

  Santos (2006) traz a pesquisa “Rádio Educativo: Um estudo de caso nas escolas 

municipais da cidade de São Paulo - Educom.Rádio”, abordando a inserção do meio de 

comunicação “rádio” na escola, tomando como foco o projeto Educom.Rádio e a proposta 

de utilização da rádio como ferramenta de mediação tecnológica da produção de 

conhecimento no ambiente escolar, numa perspectiva da Educomunicação.  Faz uma 

análise teórica e prática do projeto Educom.Rádio, verificando o planejamento do uso dos 

recursos de comunicação e informação nas práticas curriculares e extra-curriculares, bem 

como a criação de mecanismos de gestão aberta e participativa dos instrumentos e práticas 

de comunicação da escola, com a incorporação dos diversos segmentos (professores, 

alunos, direção, coordenação, membros da comunidade, funcionários). Essa pesquisa se 

aproxima da pesquisa que desenvolvemos por descrever o que acontece no processo 

formativo do projeto citado, entretanto não se volta para os discursos decorrentes dessa 

formação, focalizando professores e cursistas. 

Moreira (2007) com a pesquisa “Educom.Rádio: Indícios e sinais”, de natureza 

qualitativa e documental analisou a implantação do projeto Educom.Rádio no Centro-

Oeste, onde buscou compreender a experiência vivida por alguns jovens participantes do 

projeto. Constatou que houve uma influência positiva na formação desses jovens e na 

sociabilização deles na comunidade escolar. Percebeu também que eles passaram a 

dominar o uso da linguagem radiofônica e das técnicas de radiodifusão. Desta forma, 

considera que o projeto Educom.Rádio permitiu aos educadores, comunicadores e outros 

agentes sociais que promovessem e ampliassem, em seus espaços, ecossistemas 

comunicativos abertos e criativos, capazes de garantir a democracia das relações e a 

eficiência na condução de seus fluxos de informação, tendo como meta o exercício pleno 

da democracia. O interessante deste trabalho é o fato do pesquisador ter analisado todo o 

processo formativo até a criação de um ecossistema comunicativo na comunidade escolar. 

No nosso caso, concentraremos a análise da prática educomunicativa que é ensinada e 
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apreendida no contexto do processo formativo em Natal, sem, contudo, acompanhar os 

seus desdobramentos no fazer dos docentes e discentes após a formação. 

A dissertação de Funari (2007), intitulada “A prática da mediação em processos 

educomunicacionais: o caso do Projeto Educom.Rádio”, interpreta, especificamente, 

como se deu a mediação educomunicativa, suas dificuldades e resultados alcançados. A 

pesquisa se detém nos relatórios elaborados pelos mediadores do projeto ao final de cada 

encontro para descrever o perfil desse mediador e sua rotina de atuação, bem como realiza 

entrevistas abertas com mediadores, analisando as opiniões emitidas sobre a 

Educomunicação. Essa pesquisa dialoga com o nosso fazer científico porque descreve e 

interpreta as falas dos formadores/mediadores sobre a Educomunicação e suas práticas 

como forma construir significados sobre o processo de mediação. Mas em nossa pesquisa 

fazemos diferente, pois além de analisarmos os discursos sobre a prática educomunicativa 

advindos dos encontros presenciais do curso de formação em Natal/RN  também nos 

debruçamos sobre os dizeres dos cursistas, buscando interpretar os sentidos assumidos 

pela prática educomunicativa. Além disso, a abordagem metodológica em Funari e na 

nossa tese são distintas, haja vista que a pesquisadora realiza uma análise de conteúdo, 

elegendo os conceitos e palavras mais recorrentes, enquanto nós, preferimos a Análise de 

Discurso que contempla as posições e os sentidos mobilizados pelos dizeres dos sujeitos 

imersos em seus contextos de atuação. 

 A dissertação de Tavares Júnior (2007) faz uma avaliação dos programas 

radiofônicos do projeto Educom.rádio, analisando a continuidade das práticas 

educomunicativas em algumas escolas que receberam o curso de formação proporcionado 

pelo projeto na cidade de São Paulo. A pesquisa contextualiza o curso de formação 

Educom.rádio, disponibilizado pelo NCE em parceria com a secretaria de educação 

municipal de SP, analisa as produções educomunicativas das Rádios Escolares e traz 

depoimentos de alunos e professores sobre os possíveis  benefícios que as práticas 

educomunicativas trazem para os alunos e a educação em geral. Esse trabalho nos 

apresenta uma espécie de linha cronológica que se estende da concepção do curso de 

formação Educom.rádio até a efetiva prática educomunicativa dos cursistas após a 

formação, colocando as Rádios Escolares para funcionar em suas respectivas escolas. 

Apesar de não ser intenção desta tese a de percorrer todo esse espaço temporal que vai do 

início dos cursos de formação até os frutos desses projetos, a nossa contextualização e 

análise discursiva sobre a prática educomunicativa trará, assim como a pesquisa de 

Tavares Júnior (2007), um espaço de discussão sobre a constituição da prática 
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educomunicativa no curso de formação e na fala dos professores e alunos da educação 

pública em Natal. No que se refere às pesquisas que, apesar de não trabalharem com o 

conceito de Educomunicação, focalizam a Rádio Escolar como instrumento de cidadania 

e educação, citamos:  Kinjô (2006), Pereira Filho (2011) e Baltar (2012). 

Em nível de Doutorado, a pesquisa “A comunicação, exercício de cidadania na 

educação”, de Kinjô (2006), trata da inter-relação comunicação e educação no processo 

de ensino-aprendizagem como significativo na formação de sujeitos cidadãos. Descreve 

e analisa as formas como aspectos históricos, interesses políticos e despreparo dos 

educadores contribuem para ruptura da comunicação-educação nos espaço escolar, 

levando ao desencanto na escola. Assim, destaca que é preciso revitalizar o espaço escolar 

por meio da tarefa cidadã e comunicacional, promovendo a dialogicidade, a flexibilidade 

e humildade na relação professor-aluno. Essa revitalização exige, também, emprego da 

tecnologia, dos meios de comunicação e das linguagens comunicacionais na educação, 

permitindo que o aluno sinta-se co-autor na aprendizagem, no comportamento e no rumo 

tomado pelo grupo escolar do qual faz parte. Verificamos que a tese não trabalha com o 

campo emergente da Educomunicação. Entretanto, as marcas discursivas que sustentam 

o trabalho nos remete aos preceitos da Educomunicação, quais sejam: comunicação 

dialógica, protagonismo, colaboração e gestão comunicativa entre professores e alunos. 

Além disso, a tese faz a defesa pela revitalização do espaço escolar através da 

comunicação. Princípio este que também concordamos. Dito isso, acreditamos que o 

trabalho de Kinjô (2006) dialoga com a nossa reflexão e a nossa defesa sobre a 

necessidade de mudanças na escola através de intervenções sociais pautadas nos 

processos comunicacionais.  

A pesquisa de Pereira Filho (2011) aborda a Rádio Escolar numa escola pública 

da cidade de Natal/RN, analisando as intervenções provocadas no cotidiano escolar da 

comunidade educativa, a partir das atividades desenvolvidas pelos próprios discentes, no 

processo de produção dos programas radiofônicos. Nesse contexto, a Rádio Escolar é 

vista com a função de intermediar a convergência da fotografia, do vídeo e da música, 

revelando possibilidades de melhoria no ensino-aprendizagem, das quais se destacam: a 

elevação da auto-estima dos educandos, a inclusão sócio-educacional de pessoas 

portadoras de necessidades especiais e a diminuição da timidez e da facilitação da 

comunicação entre os sujeitos. Verificamos pontos de encontro entre a pesquisa de Pereira 

Filho (2011) e a nossa, sobretudo, no que se refere à abordagem da Rádio Escolar no 

contexto do ensino público na cidade do Natal/RN, bem como no entendimento de que 
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Comunicação e Educação fazem parte da mesma natureza, isto é são indissociáveis. 

Entretanto, a nossa investigação recai sobre uma nova forma de praticar e analisar a 

relação entre Comunicação e Educação, pois adotamos os princípios da Educomunicação 

que, por sua vez, se apresenta como área de intervenção social, contemplando ações 

diversificadas que podem ser implementadas em espaços midiáticos, sócio-comunitários 

e educativos., buscando a criação de ecossistemas comunicativos na escola a partir da 

atuação de professores/mediadores e alunos/protagonistas. 

 Também numa perspectiva do desenvolvimento da aprendizagem, mas centrando 

o estudo para interação sociodiscursiva, citamos o trabalho de Baltar (2012) que faz a 

análise das fases de implantação e implementação da Rádio Escolar Espaço Jovem (REJ), 

da Escola Municipal de Caxias do Sul e da Rádio Espaço Escolar, pertencente à escola 

Francisco Zilli, visando estimular o protagonismo social das comunidades escolares 

envolvidas, bem como oferecer novos caminhos para a promoção do desenvolvimento e 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Esse estudo de caso indicou uma ampla gama 

de possibilidades de exploração da linguagem, no que diz respeito ao desenvolvimento e 

à aprendizagem dos estudantes e aos dispositivos didático-pedagógicos transformadores 

que os professores podem mobilizar na escola, cujos objetivos são ampliar o grau de 

letramento e interação sociodiscursiva dos sujeitos envolvidos nessa prática. 

 Entretanto, o que nos chama mais atenção no trabalho de Baltar (2012) é a sua 

defesa por educadores que devem procurar condições para que seus estudantes possam 

desenvolver múltiplas competências, por isso, a utilização da Rádio Escolar deve 

extrapolar o uso didático, entendo a rádio como um dispositivo que insere professores e 

alunos na esfera da comunicação com vistas a uma educação emancipadora. Conforme 

Baltar (2012), é preciso mais do que promover a leitura discursiva da mídia, mas também 

a produção de comunicação na escola a partir de uma mídia da escola cuja comunidade 

escolar decide o que e o como querem comunicar. 

 Podemos perceber, que embora não haja a citação da Educomunicação no trabalho 

de Baltar (2012), os preceitos básicos de uma prática educomunicativa na escola podem 

ser visualizados: a emancipação do sujeito discente, a leitura midiática atrelada à 

produção de mídia na escola e, principalmente, a produção de mídia gerida pela própria 

comunidade escolar.  

 Baltar (2012) volta-se para uma intervenção no espaço escolar apresentando 

estratégias para os professores da educação pública aprimorarem suas práticas didático-

pedagógicas, portanto, focaliza o processo de produção da Rádio Escolar, concedendo-
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lhes estratégias para se trabalhar com a mídia rádio. Da mesma forma, abordamos como 

os cursos de formação intervém no espaço escolar para apresentar a Educomunicação no 

rádio, mas diferentemente de Baltar, debruçamo-nos sobre os discursos produzidos sobre 

a Educomunicação, revelando suas posições e seus efeitos de sentido que podem levar 

professores e alunos a ressignificarem suas práticas.  

 Em relação às pesquisas que atentam para a pedagogia da comunicação 

relacionada à formação contínua de professores para o uso dos meios, resaltamos 

(CONSANI, 2008), (PINTO, 2002) e (CITELLI, 2004b). 

 A tese de Consani (2008) nos fala da Mediação Tecnológica na Educação - MTE 

sob o prisma da Educomunicação. O autor discute e reflete sobre uso das tecnologias na 

escola e defende o mediador/educomunicador como a peça chave na intencionalidade da 

mediação na prática educomunicativa, acrescentando que não é a tecnologia que conduz 

a mediação, mas a mediação que conduz a tecnologia. Nesse sentido, a nossa investigação 

se aproxima do trabalho de Consani (2008) por trabalhar no eixo da mediação tecnológica 

na escola e dar credibilidade a figura do mediador. Entretanto, nosso estudo não faz uma 

reflexão epistemológica da MTE, mas concentra-se no estudo de como essa mediação 

(rádio) é apresentada para professores e alunos da escola e como ela é construída 

discursivamente para vir a ser uma práxis educomunicativa com a presença de 

mediadores. 

 A Dissertação de Pinto (2002) trabalha a pedagogia da comunicação e reflete 

sobre o lugar do professor frente às novas exigências educacionais. Assim, com ênfase na 

formação contínua de docentes, a dissertação discute a pedagogia da comunicação no 

ambiente escolar como forma de promover a autonomia docente e discente, possibilitando 

uma educação comprometida com as múltiplas linguagens requeridas pelo MEC. Nesse 

sentido, o professor é um mediador que ajuda o aluno a ressignificar e construir sentido a 

partir das suas experiências. Porquanto, a dissertação argumenta a favor da compreensão 

do aluno como sujeito que participa ativamente em seu processo de formação. Enquanto 

que ensinar passa a ser entendido como auxiliar os alunos a construírem relações críticas 

e interativas com a cultura sistematizada em suas várias manifestações. Apesar dessa 

pesquisa não tratar da epistemologia da Educomunicação no seu enfoque sobre a 

pedagogia da comunicação, acreditamos que essa construção científica toca de perto a 

temática da nossa tese. Haja vista que essa dissertação investiga um projeto coletivo de 

formação docente em serviço (Projeto Parcerias), que vem se desenvolvendo 

regularmente desde 1997 em uma escola pública da periferia de Pelotas. A autora defende 
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que a continuidade da formação docente como um espaço garantido de discussão e de 

reflexão pode auxiliar os educadores a desenvolverem as habilidades do saber pensar e 

de se assumirem-se como sujeitos de sua constante formação. Nesse caso, o projeto 

analisado promovia a reflexão mediada com e pelas mídias, pretendendo auxiliar o 

professor em seu processo de autoconstrução, em busca da autonomia de pensamento e 

de ação em busca da inovação e mudança no cotidiano escolar.  

 Essa pesquisa se aproxima do nosso fazer investigativo porque se volta para 

análise de um projeto de formação contínua, adotando a abordagem etnográfica e 

buscando compreender o lugar do professor nessa nova configuração da educação 

contemporânea frente às múltiplas linguagens, tal como as dos meios de comunicação. 

Mas, apesar dos pontos convergentes, a nossa pesquisa adota outros enfoques quando 

adota a Educomunicação como epistemologia que contextualiza o curso de formação em 

Natal, bem como quando promove uma reflexão sobre os sentidos da prática 

educomunicativa para formadores e cursistas a partir dos seus próprios dizeres. 

 No que se refere ao processo de formação de professores e/ou alunos para a prática 

educomunicativa, destacamos também o trabalho de Citelli (2004b) que trata da pesquisa-

ação realizada junto ao sistema de ensino público em São Paulo com objetivos de 

desvendar o conceito de Educomunicação junto à comunidade escolar do curso de 

formação para TV. O curso é direcionado para a formação inicial e continuada de 

professores do ensino fundamental e médio. O estudo defende a necessidade de se formar 

educomunicadores. Sendo assim, apesar de se tratar de um curso de formação para TV, 

acreditamos que esse trabalho se assemelha ao projeto de extensão que analisamos que 

englobam a reflexão e a prática da Educomunicação na Rádio Escolar. Isso mostra como 

os cursos de formação para a mediação tecnológica (rádio, TV e mídias digitais) estão 

cada vez mais adentrando no espaço da educação formal com vistas a mudanças nesse 

ambiente. Porquanto se torna necessária a sua problematização e análise para que 

possamos chegar aos sentidos da educação que estamos construindo. 

 A revisão da literatura que realizamos nos aponta que a inserção da Rádio na 

escola, sob a perspectiva de uma educação comunicativa e dialógica, está sendo objeto de 

estudo de artigos, dissertações e teses em todo país. Essa escolha por estudar as Rádios 

Escolares reflete o período de transformação da educação no Brasil em que a 

comunicação passa a ser vista como fundamento do processo educativo, não podendo 

mais ser ignorada pelas instituições escolares. A educação está imersa numa disputa entre 

a cultura tradicional que propõe a transmissão do saber, elegendo o livro didático como o 
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principal expoente dessa educação; e a cultura popular vinculada aos saberes e 

experiências dos sujeitos, no caso, dos jovens que estão conectados ao universo midiático 

das várias linguagens. Por isso, vivemos um período de transformações na área da 

educação que se vê pressionada a rever os modelos de educação, suas bases políticas, 

metodologias de ensino, o uso de novas linguagens, voltando-se para a formação de 

educadores que estejam alinhados ao novo perfil de público da escola, a saber: jovens 

conectados ao mundo da mídia, com desejo de participar do seu próprio processo de 

ensino aprendizagem, desejosos de criar e produzir mensagens, ao invés de serem 

receptores passivos de uma educação baseada na transmissão do saber. 

Acreditamos que o rádio no contexto escolar pode e deve ser investigado sob 

diversos ângulos, tais como: criação de ecossistemas comunicativos abertos e flexíveis, a 

representação discursiva de professores e alunos, promoção da cidadania, ferramenta de 

interação discursiva, leitura e produção de textos sonoros, entre outros. É nessa 

perspectiva que propomos uma pesquisa que transita nas áreas da Linguística, 

Comunicação e Educação como forma de compreendermos não apenas o processo de 

inserção dos meios, mas principalmente, os sentidos da Educomunicação e suas práticas 

para professores e alunos. Em outras palavras, buscamos saber os discursos que ecoam 

sobre essa forma diferente de trabalhar com a rádio no contexto escolar, privilegiando os 

sentidos construídos por esses sujeitos em torno da rádio e da prática educomunicativa. 

Nesse caso, traremos um enfoque diferente das produções científicas já realizadas, de 

modo a contribuir com futuras reflexões sobre a Rádio Escolar como mediadora da 

comunicação e da dialogicidade no ambiente educativo. 
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CAPÍTULO I 

 

DIÁLOGOS DE SABERES: UMA CONSTRUÇÃO 

TEÓRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O que urge é, na verdade, garantir 

ao jovem a possibilidade de sonhar, 

não exatamente com um mundo 

fantástico e seguro que lhe seja 

dado pelos adultos, mas com um 

mundo que ele mesmo seja capaz de 

construir, a partir de sua 

capacidade de se comunicar (Ismar 

Soares) 

. 
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1. DIÁLOGOS DE SABERES: UMA CONSTRUÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O CAMPO EPISTEMOLÓGICO DA EDUCOMUNICAÇÃO 

 

  

O termo Educomunicação já foi referendado desde a década de 1970 ao designar 

a prática educativa para a recepção crítica dos meios de comunicação, conhecida na 

Europa como Media Education (1980), nos EUA como Media Literacy e na América 

Latina, Educacion para La Comunicación (1970). Remontamos as bases conceituais da 

Educomunicação ao pensamento de Paulo Freire, que concebeu a educação envolvida 

pela comunicação dialógica e participativa, bem como as reflexões de Mario Kaplún que 

trabalhou os processos comunicacionais com intencionalidade educativa. Conforme 

Soares (2011), tais autores correspondem à primeira geração de educomunicadores, cuja 

prática e reflexão teórica configuraram o ato de comunicar em benefício da dialogicidade 

e da educação. Sendo assim, Educomunicação forma-se na interface de  duas áreas do 

conhecimento: a Educação e a Comunicação. 

Sabemos que a sistemática dos processos educativos e comunicativos é realizada 

de maneira independente e especializada ao longo da história: a educação, representada 

pela escola, é calcada na formação dos sujeitos e cumpre com a missão de perpetuar o 

saber construído socialmente, enquanto a comunicação midiática, regida pela lógica do 

mercado, é a responsável por produzir e divulgar entretenimento e informação à 

sociedade. Mas isso não significa dizer que as duas áreas não se relacionam para atender 

às exigências da vida em sociedade, sobretudo, no século XXI marcado pela midiatização. 

Portanto, é, justamente, essa interconexão o propósito da Educomunicação que, por sua 

vez, fundamenta-se no modelo de educação horizontal que prioriza o educando e na 

comunicação democrática que ressalta o receptor, entendendo-o como um co-construtor 

da mensagem que recebe. Mas, apesar de conjugar essas duas áreas do conhecimento, a 

Educomunicação constitui-se como um campo autônomo de intervenção, entendido como 

um caminho capaz de oportunizar condições de expressão para os membros da 

comunidade educativa, transformando o ambiente e os sujeitos. Então, como poderíamos, 

efetivamente, definir a Educomunicação? recorremos a Soares (2000), expoente da 

prática e da pesquisa no campo educomunicativo contemporâneo, definindo a 

Educomunicação como: 
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[...] o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e 

avaliação de processos, programas e produtos, destinados a criar e a 

fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos 

presenciais ou virtuais (tais como escolas, centros culturais, emissoras 

de TV e rádios educativos, centros produtores de materiais educativos 

analógicos e digitais, centros coordenadores de educação a distância 

ou “e-learning” e entre outros...), assim como a melhorar o coeficiente 

comunicativo de ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso 

de recursos da informação no processo de aprendizagem. (SOARES, 

2000, p. 63). 

 

 

 

 Nesse sentido, a Educomunicação é vista como área de intervenção social, 

contemplando ações diversificadas que podem ser implementadas em espaços midiáticos, 

sócio-comunitários e educativos. A prática educomunicativa intervém nesses espaços 

educativos formais, não formais e informais com vistas a criar ecossistemas 

comunicativos e estes, por sua vez, correspondem às relações pessoais dentro de 

ambientes envoltos pela comunicação participativa e dialógica. Isso quer dizer que para 

a criação ou fortalecimento de ecossistemas comunicativos, faz-se necessário desenvolver 

ações com função de integrar os sujeitos, facilitando a comunicação entre eles, tornando-

os agentes do processo educativo. Conforme Soares (2011), as ações precisam ser 

inclusivas, democráticas, midiáticas e criativas com vistas a permitir que todos os 

integrantes de uma dada comunidade sintam-se membros do processo educomunicativo 

e, tratados com igualdade, utilizem as mediações tecnológicas de maneira criativa e em 

prol da valorização das manifestações culturais dos envolvidos. Nesse caso, podemos 

perceber que a criação de um ecossistema comunicativo prevê a implementação de ações 

contextualizadas, pautadas numa interação dialógica entre os sujeitos. O ecossistema 

comunicativo no espaço educativo, seria, pois, a colaboração entre todos os membros da 

comunidade (sistema) escolar, de forma a realizar ações que melhorem a comunicação, 

voltando-se para a saúde das relações entre os sujeitos, oportunizando-lhes o acesso à 

comunicação e à tecnologia. 

Assim, visando formar ou fortalecer ecossistemas comunicativos no espaço 

educativo, a Educomunicação trabalha com paradigmas pedagógico e comunicacional de 

forma diferenciada, ou seja, busca a superação da perspectiva tradicional e conteudística 

da educação, voltando-se para uma educação dialógica que vê o aprendiz como sujeito 

que aprende fazendo, recriando e participando do processo educativo, de forma a 

possibilitar uma educação que tem no seu cerne a necessidade de ser comunicativa. Nessa 

perspectiva, o espaço escolar não é marcado apenas pela voz do professor, mas também 



35 
 

 
 

os aprendizes têm o direito de se expressarem, instaurando um modelo de educação 

horizontal, caracterizado, na concepção de Freire (1978), como uma prática em que os 

sujeitos refletem e agem sobre a realidade. 

Remontando esse pensamento de Freire sobre modelo de educação horizontal, 

Kaplún (1985) assegura: 

 

 

O que importa aqui, mais que ensinar coisas e transmitir conteúdos, é 

que o sujeito aprenda a aprender; que seja capaz de resolver por si 

mesmo, de superar as constatações meramente empíricas e imediatas 

dos fatos que o rodeiam (consciência ingênua) e desenvolver sua 

própria capacidade de decidir de relacionar de elaborar sínteses 

(consciência crítica) (KAPLÚN, 1985, p. 20). 

 

 

Nesse sentido, empreender uma educação horizontal exige do educador uma 

postura aberta ao diálogo e que esteja atrelada à pedagogia libertadora defendida por 

Freire (1985), compreendendo a comunicação como componente inalienável da 

educação, trazendo para a cena o educando, vendo-o como aquele sujeito que deve ser 

considerado pelo professor, assumindo a função de partícipe do processo de ensino-

aprendizado. Conforme Freire (1985, p. 46), “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”. Sendo assim, no modelo educativo proposto 

não há o monopólio da fala ou um único sentido do dizer, pois professores e alunos 

intercalam o turno da fala e juntos constroem os sentidos numa comunicação dialógica. 

Do mesmo modo, o paradigma comunicacional sustentado pela Educomunicação 

vota-se para uma comunicação enquanto parte constituinte do processo educativo, tal 

como explica Soares (2011, p.17): “a educação só é possível enquanto ‘ação 

comunicativa’, uma vez que a comunicação configura-se por si mesma, como um 

fenômeno presente em todos os modos de formação do ser humano”. Mas que tipo de 

comunicação é essa que envolve a educação horizontal e dialógica? É o modelo de 

comunicação que presume o interlocutor, enxergando-o como um sujeito ativo que 

interage com a mensagem recebida e cuja atribuição de sentidos acontece na interação 

entre locutor, interlocutor e mensagem, permeados pelo contexto sócio-histórico.   

Sabemos que os estudos da Comunicação podem absolutizar o polo do locutor ou 

o polo do ouvinte, concebendo-os como instâncias autônomas que dominam a produção 
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dos sentidos. Entretanto, não estamos falando da comunicação que prioriza esses 

esquemas binários, mas sim daquela que instaura o jogo de diálogos. Nesse modelo de 

comunicação, conforme Citelli (2004a, p.54), a produção de sentidos localiza-se na 

metáfora da travessia: “nessa perspectiva não há atracadouros seguros, mas instâncias de 

passagem, do ‘entre’ – aquele espaço intervalar que permite apreender a natureza dos 

procedimentos dialógicos interativos”. Trata-se, portanto, da comunicação vista como 

interação verbal seja ela face a face ou não. O importante a ser destacado é a visão sobre 

a comunicação, entendida aqui como dialógica, cujo sentido não está no emissor, no 

receptor ou na mensagem transmitida, mas na interação entre as três instâncias, 

agregando-se o contexto que envolve essa interação. 

Nesse caso, ao entendermos que a educação já presume a comunicação e que o 

tipo de comunicação define o modelo de educação (bancária ou dialógica), fica evidente 

a relação entre a comunicação dialógica e educação pautada na construção do 

conhecimento compartilhado entre professor e aluno. Assim, diante dos processos 

educativos e comunicativos apresentados, nem o professor na educação nem o emissor na 

comunicação possuem o monopólio na transmissão do conhecimento, posto que a 

Educomunicação aporta-se numa prática educativa envolta pela comunicação dialógica, 

tal como argumenta Soares (2011): 

 

 

[...] defendemos a tese segundo a qual uma comunicação 

essencialmente dialógica e participativa, no espaço do ecossistema 

comunicativo escolar, mediada pela gestão compartilhada 

(professor/aluno/comunidade escolar) dos recursos e processos da 

informação, contribui essencialmente para a prática educativa, cuja 

especificidade é o aumento imediato do grau de motivação por parte 

dos estudantes e para o adequado relacionamento do convívio 

professor/aluno, maximizando as possibilidades de aprendizagem, de 

tomada de consciência e de mobilização para ação. A essa 

precondição e a esse esforço multidisciplinar denominamos 

Educomunicação (SOARES, 2011, p. 17) 

 

 

Portanto, a Educomunicação relaciona educação e comunicação, na medida em 

que envolve os processos comunicativos com intencionalidade educativa, com vistas à 

melhoria do convívio na escola e a obtenção de resultados positivos na aprendizagem. A 

comunicação participativa passa a ser condição necessária para o desenvolvimento de 

uma prática educomunicativa. 
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O cerne da prática educativa dialógica e da comunicação educativa e participativa 

que prega a Educomunicação remonta as reflexões de Paulo Freire e Mário Kaplún. O 

primeiro com a ideia da educação libertária e transformadora, e o segundo, com a noção 

da comunicação participativa. Freire (1985), criticou a supremacia do professor imerso 

numa educação que transmite conhecimento ao outro, como se o outro (aluno) fosse um 

reservatório. De outro modo, propôs um novo jeito de entender o processo de ensino-

aprendizagem, destacando que esse processo também prescinde do aluno, entendido 

como sujeito que não apenas escuta o professor, mas que aprende no fazer, no dialogar 

com o educador. Daí a necessidade de uma educação libertadora, que dê a esse aluno o 

direito à fala, que seja uma prática educativa relacionada com os contextos de vida dos 

alunos, que forme um aprendiz capaz de intervir no mundo para transformá-lo. Essa 

educação libertadora, pensada por Freire, foi empreendida já na década de 1960, na 

educação através do rádio desenvolvida pelo Movimento de Educação de Base – MEB, 

que pautou a alfabetização na conscientização do aprendiz, concedendo-lhe uma visão 

crítica da realidade e defendendo a educação como um dos principais instrumentos de 

intervenção na sociedade, sobretudo da classe popular.  

Quanto a Kaplún, criticou a comunicação social a serviço do capitalismo, ou seja, 

uma comunicação voltada para as massas que faz uso de todas as estratégias possíveis 

para conquistar o maior número de consumidores. Diante de um contexto marcado pelo 

uso dos meios na perspectiva funcionalista, com vistas à influência persuasiva dos 

sujeitos, Kaplún (1998) nos traz as possibilidades de trabalhar a comunicação educativa. 

O autor desenvolve a comunicação educativa em experiências junto a agricultores e 

comunicadores, estimulando na comunidade popular, exposta à mídia massiva, à 

assunção de uma postura intervencionista, tanto na perspectiva de uma recepção crítica 

dos meios quanto na produção de uma comunicação educativa por parte da classe popular, 

diferenciando-se dos apelos consumistas propostos pelas empresas de mídia. 

Sendo assim, os dois pensadores, Freire (1978) e Kaplún (1998), cada um do seu 

lugar, refletiram respectivamente sobre uma educação criticizadora com ênfase no 

processo de ensino-aprendizagem dialógico, concebendo o aluno como agente do 

processo, e evidenciaram uma comunicação contrária às bases consumistas e alienantes 

da indústria cultural, propondo uma comunicação que possa ser produzida pelos próprios 

receptores, que seja pensada para mudar a realidade circundante. 

Atualmente, no campo da investigação acadêmica e da implementação de práticas 

educomunicativas, destaca-se o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de 



38 
 

 
 

São Paulo - NCE. O NCE, ao adotar a palavra Educomunicação no contexto atual, agrega 

à palavra novas significações. Primeiro, porque une a educação e a comunicação num só 

nome Educomunicação, que por sua vez, não é apenas educação ou comunicação, é a 

interface entre as duas áreas. Segundo, congrega os processos comunicativos no espaço 

educativo, utilizando os mecanismos da comunicação a serviço da educação, voltando-se 

não apenas para a leitura crítica da mídia, mas também para a produção colaborativa da 

comunicação. Mas, como já discorremos, precisa ser uma comunicação democrática, 

aberta, flexível, dialógica. Além disso, o NCE nos traz o conceito de Educomunicação 

como sendo: 

 

 
A construção de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e 

criativos, nos espaços educativos, quebrando a hierarquia na 

distribuição do saber, justamente pelo conhecimento de que todas as 

pessoas envolvidas no fluxo da informação são produtoras de cultura, 

independentemente de sua função operacional no ambiente escolar 

(NCE da ECA-USP) 3 

 

 

Adotando a perspectiva do NCE, a Educomunicação instaura um ecossistema 

comunicativo, gerando um modus comunicandi diferente, ou seja, o objetivo não é apenas 

comunicar ou utilizar os meios de comunicação no espaço escolar como um fim em si 

mesmo, mas o que se pretende é ampliar o potencial comunicativo dos sujeitos (docentes, 

discentes, funcionários, comunidade do entorno da escola). Em outras palavras, busca-se 

dar voz e vez aos membros da comunidade escolar, trabalhando a sua expressão 

comunicativa imersa numa gestão compartilhada da informação que priorize o diálogo, 

utilizando a mídia como uma mediação tecnológica desse processo. Sendo assim, a 

criação de um ecossistema comunicativo pressupõe o uso das potencialidades dos meios 

de comunicação com vistas a promover uma rede de relacionamentos entre os membros 

da comunidade escolar. Entretanto, Soares (2011) defende que esse relacionamento deve 

ser regido pelo diálogo, ou seja, o diálogo como metodologia de ensino, aprendizagem e 

convivência. Nessa perspectiva, o caráter dialógico do ecossistema comunicativo não é 

garantido pelo uso dos meios de comunicação, mas sim por uma prática educativa baseada 

na abertura e na participação, bem como na adoção de um convívio social pautado na 

convivência harmoniosa entre os membros da escola e do seu entorno (direção, docente, 

                                                           
3 http://www.usp.br/nce/?wcp=/aeducomunicacao/texto,2,2,3 
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discente, funcionários e comunidade). Nesse caso, o conceito de ecossistema para a 

Educomunicação concentra-se em possibilitar o bom relacionamento entre todos os 

membros do ambiente escolar. Assim, quanto maior for o direito de cada membro expor 

suas opiniões mais rico será o ecossistema comunicativo no espaço educativo. 

 Portanto, a Educomunicação ancora-se em procedimentos chaves, tais como: a 

participação, o diálogo e a possibilidade de mudança, pensados anteriormente por Freire 

e Kaplún, para se constituir enquanto campo epistemológico, mas também traz uma nova 

forma de pensar a participação, o diálogo e a mudança a partir das novas configurações 

sócio-históricas atuais. Dizemos isso porque hoje mais do que nunca a escola está sendo 

convocada a habilitar os alunos na utilização de diferentes linguagens que permeiam a 

sociedade, já que a finalidade da educação deve ser a formação de um sujeito apto a 

trabalhar as diversas linguagens da vida social. Nesse sentido, os meios de comunicação 

e a escola são instituições culturais que produzem discursos, retóricas, linguagens e 

conteúdos próprios, mas que ao mesmo tempo se entrecruzam na vida cotidiana. Os meios 

são capazes de encantar os receptores com sua estrutura narrativa, os discursos lúdicos, 

as representações fictícias e acabam fazendo parte do repertório cultural dos alunos que 

levam para o ambiente escolar as suas experiências com os discursos midiáticos, fator 

que torna o tratamento da linguagem midiática em sala de aula um forma de atender e 

capacitar os alunos no uso e/ou na leitura da linguagem midiática que envolve a sociedade 

atual. Assim, o uso do rádio, do jornal, da revista, da TV e da internet torna-se cada vez 

mais constante em sala de aula, pois, conforme Soares (2011, p.54) “a leitura do mundo 

passa pela leitura da comunicação”. É, justamente, diante desse panorama contemporâneo 

que os preceitos da Educomunicação ganham legitimidade e convoca-nos tanto para uma 

reflexão epistemológica quanto para uma prática intervencionista que seja condizente 

com os anseios da educação no século XXI. É dentro desse contexto que os cursos de 

formação de professores para a prática educomunicativa visam atuar, oportunizando tanto 

as bases conceituais da Educomunicação quanto os conhecimentos técnicos e práticos das 

linguagens midiáticas, conjugando-as para se obter práticas intervencionistas nas escolas. 

 

1.1.1 Áreas de Intervenção e o Papel do Educomunicador 

 

Direcionando a reflexão sobre a Educomunicação para o nosso objeto de estudo 

que, por sua vez, prioriza a investigação sobre a construção discursiva da prática 

educomunicativa no processo de formação de educomunicadores para o contexto escolar 
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do Ensino Médio, cabe-nos discorrer sobre as áreas de intervenção educomunicativa. 

Dizemos isso porque a criação de um ecossistema comunicativo ocorre a partir dessas 

ações ou intervenções, as quais cita Soares (2011): 1) educação para a comunicação, 2) 

expressão comunicativa através das artes, 3) mediação tecnológica nos espaços 

educativos, 4) pedagogia da comunicação, 5) gestão da comunicação em espaços 

educativos, 6) reflexão epistemológica. Essas áreas de intervenção consistem em ações 

comunicativas coordenadas em espaços educativos com propósito de melhorar a prática 

educativa ao conceber o processo de comunicação como constitutivo do relacionamento 

escolar e propulsor da melhoria nas condições de expressão do grupo. 

A primeira intervenção mencionada: a Educação para a Comunicação é 

proveniente dos estudos críticos sobre os meios de comunicação da Media Literacy, 

voltando-se para o impacto da mídia na sociedade a partir do estudo da comunicação nos 

níveis interpessoal, grupal, organizacional e massivo. Nesse caso, podemos ter uma 

educação para a comunicação, de caráter pedagógico, ao promover a leitura crítica da 

mídia, capacitando o receptor a ler os conteúdos midiáticos de forma reflexiva e crítica. 

Mas também temos a educação para a comunicação numa vertente comunicacional que 

vê a educação para o processo produtivo na comunicação, gerando produtos de qualidade 

educativa. Vale ressaltar que essa área de intervenção não se concentra apenas na leitura 

crítica dos meios, mas também propõe o desenvolvimento da expressão comunicativa da 

comunidade escolar. 

A Expressão comunicativa através das artes, segundo eixo de intervenção citado, 

consiste no potencial comunicativo das diversas manifestações artísticas. Busca-se, 

portanto, usar a capacidade comunicativa das artes na comunidade escolar como um meio 

de expressão de todos os membros do grupo.  

A mediação tecnológica nos espaços educativos, área de intervenção que 

focalizaremos nesta pesquisa, engloba os processos de produção e reflexão sobre os meios 

tecnológicos usados no contexto educativo. Consiste em introduzir no espaço escolar o 

manejo dos meios de comunicação, não como um fim em si mesmo, mas enquanto uma 

mediação que permite os sujeitos experimentarem novas formas de comunicação no trato 

com conteúdos educativos e criarem programas vinculados aos seus contextos de vida. 

Isso quer dizer que a mediação tecnológica nos espaços educativos deve ser vista como 

uma forma de tornar a mídia acessíveis à comunidade escolar, criando possibilidades de 

relacionamentos e produção na escola a partir de uma gestão compartilhada dos processos 



41 
 

 
 

comunicativos, ou seja, os meios de comunicação são geridos por todas as esferas da 

escola (direção, docentes, discentes e funcionários). 

A quarta área de intervenção mencionada a Pedagogia da Comunicação refere-se 

ao entendimento da comunicação como parte integrante do currículo escolar, de modo 

que se busca o trabalho de professores e alunos na criação de projetos que contemplem o 

relacionamento da comunicação com a educação para atender aos fins pedagógicos. 

Quanto à gestão da comunicação, é uma área central na prática educomunicativa, 

pois coordena todas as outras intervenções citadas. Assim, promover uma gestão 

comunicativa envolve o incentivo, o planejamento, a execução e a avaliação das 

atividades propostas pelas demais áreas de intervenção. Daí a necessidade de um 

profissional especializado para essa função que, exercendo o cargo de gestor/coordenador 

precisa dar as condições necessárias para a execução de práticas educomunicativas e o 

fortalecimento do ecossistema comunicativo. 

A última área de intervenção consiste na reflexão sobre a teoria e a prática 

educomunicativa, designada como reflexão epistemológica. O estudo da relação 

comunicação/educação torna-se essencial para a sedimentação do campo emergente da 

Educomunicação. 

A configuração da prática educomunicativa acontece a partir dessas áreas de 

intervenção, que podem ser implementadas de forma isolada ou em conjunto. Não há uma 

regra que limita o uso de uma ou outra área de intervenção na escola, tendo em vista que 

cada instituição deve avaliar qual a melhor forma de intervir na realidade educacional 

para transformá-la.  Falamos de transformação porque quando se dispõe a trabalhar a 

comunicação no âmbito da Educomunicação, carregada do sentido dialógico, busca-se o 

novo, a mudança. O próprio nome “intervenção” é usado por Soares (2011) como um 

“signo novo”, diferente da noção de imposição ou intromissão, mas trazendo o sentido de 

diálogo que propõe mudanças para os sujeitos, pois assevera Soares (2011, p.49): “No 

caso, as áreas de intervenção do campo da Educomunicação são, sobretudo, pontes 

lançadas entre os sujeitos sociais e o mundo da mídia, do terceiro setor, da escola, 

oferecendo um diálogo sobre determinado âmbito da ação educomunicativa”.  

Sendo assim, as áreas de intervenção podem ser introduzidas em diversos espaços, 

dos quais destacamos o contexto escolar, na busca de resolver problemas específicos 

através do diálogo e dos processos de comunicação através das artes, da produção de 

programas com uso da mediação tecnológica ou da leitura crítica dos meios de 

comunicação. De acordo com Soares (2011):  
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[...] estamos falando de certa pedagogia de projetos que permite que 

mesmo ambientes fechados e rígidos possam ser beneficiados pela 

brisa educomunicativa, desde que docentes ou agentes culturais 

eficientes e bem treinados se dispunham a mobilizar colegas e 

estudantes em torno de determinadas zonas de interesse. (SOARES, 

2011, p.49). 

 

 

 Nesse sentido, compreendemos que a prática educomunicativa também pode 

ocorrer gradativamente em espaços não dialógicos a partir das ações de docentes ou 

agentes culturais que conseguem mobilizar os demais membros da comunidade a agir 

numa abordagem educomunicativa. Nesse contexto, a Educomunicação traz mecanismos 

capazes de investir numa realidade e modificar o seu contexto pragmático. Tomemos 

como exemplo, a realidade educacional do Ensino Médio no Brasil com altos índices de 

evasão, tendo como uma das causas a incapacidade da escola de relacionar o ensino ao 

contexto de vida do aluno, provocando o desinteresse dos jovens pela escola. Diante dessa 

realidade, os PCN (BRASIL, 2000), fundamentados nas regulamentações da Lei de 

Diretrizes e Base – LDB (BRASIL, 1996) aponta para a necessidade de um ensino 

interdisciplinar, fundamentado em três áreas do conhecimento, a saber: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Essa postura interdisciplinar tem como 

objetivo transformar o ensino médio, fazendo com que o aluno possa relacionar o ensino 

obtido com as práticas sociais e produtivas do mundo, e que seja, por ele mesmo, 

percebido como um cidadão.  

 Quando os PCN (BRASIL, 2000) trazem a área do conhecimento: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, está propondo que os discentes tenham acesso ao domínio 

das diversas linguagens e códigos que permeiam a sociedade contemporânea, como uma 

condição de formar sujeitos capazes de ler o mundo e a comunicação, podendo participar 

ativamente da vida social contemporânea. Conforme Soares (2011, p.16), essa postura do 

Ministério da Educação - MEC demonstra o reconhecimento de que “os processos e 

procedimentos comunicativos possibilitados pela linguagem são uma garantia de 

participação ativa na vida social”. Sendo assim, a prática educomunicativa coloca-se na 

condição de área de intervenção que pode contribuir para uma mudança na realidade do 

Ensino Médio, trazendo para o centro das discussões a relação entre educação e práticas 

comunicativas dialógicas. Isso porque a Educomunicação trabalha com a educação 

relacionando-a às linguagens, os códigos e às tecnologias da comunicação, não como um 
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recurso didático, mas sim como uma condição de expressão e de relacionamento na 

escola. E mais: a Educomunicação possibilita uma forma de aprendizagem que seja 

significativa, relacionando o educando a sua vida cotidiana. De acordo com Assumpção 

(2001, p. 02-03), a relação mídia e escola “pode conduzir o educando à aquisição do 

conhecimento, à reflexão e às intervenções no seu meio ambiente, conjugando a reflexão 

das linguagens e a produção midiáticas em sala de aula”. 

 É dentro desse panorama que a Educomunicação passa a ser considerada como 

uma intervenção com vistas à transformação, sendo visualizada no ambiente escolar nos 

níveis administrativo, disciplinar e transdisciplinar. 

No âmbito administrativo, a prática educomunicativa concentra-se tanto na gestão 

das relações no espaço escolar, embasada pela comunicação dialógica, quanto na provisão 

dos recursos técnicos que viabilizem os projetos na área. Aqui o educomunicador tem as 

atribuições de um gestor ou coordenador pedagógico que, primeiramente, precisa estar 

flexível para criar as condições necessárias de implementação de um ecossistema 

comunicativo na escola. 

 Na esfera disciplinar, tem-se a instauração de uma pedagogia da comunicação, no 

sentido de conceder tratamento educomunicativo à grade curricular. A pedagogia da 

comunicação prevê um diálogo entre professores e alunos, o uso da tecnologia e da 

linguagem dos meios para o melhor aprendizado do conteúdo e a participação dos alunos 

na produção criativa dos exercícios típicos de cada disciplina. Em outras palavras, 

consiste em adotar a comunicação como um conteúdo intrínseco às disciplinas 

ministradas ou com vistas à criação de disciplinas que promovam a análise da 

comunicação e da recepção crítica da mídia.  

 Quanto ao âmbito transdisciplinar, extrapola a visão da comunicação em relação 

às disciplinas, concebendo os processos e recursos comunicativos para o 

desenvolvimento dos múltiplos projetos didáticos na escola ou fora dela. Como exemplo, 

os projetos de leitura crítica dos meios de comunicação (educação para a recepção crítica) 

ou a promoção de oficinas de produção midiática que, por sua vez, podem fazer parte das 

disciplinas curriculares ou tratar de temas extracurriculares ou transversais, gerando 

produtos tais como: blogs, jornais, programas de rádio, vídeos, entre outros.   

 A implementação de uma prática educomunicativa no espaço escolar está calcada 

na ajuda mútua entre professores, coordenadores e alunos, de maneira que os professores 

exercem a função de mediadores do discurso midiático, mediadores de projetos 

comunicativos e sujeitos que primam pela abertura de canais de expressão dos alunos. 
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São professores diferenciados, ou melhor, educomunicadores que veem a comunicação 

dialógica como componente da educação e que incorporam a mediação como intrínseca 

ao seu fazer e ao relacionamento com os aprendizes.  

 A figura do educomunicador que descrevemos não é uma utopia, tampouco está 

desvinculada da sociedade contemporânea, haja vista que a inserção dos meios de 

comunicação na escola acontece, sobretudo, devido às novas formas de se perceber e 

sentir o mundo, cada vez mais tecnológico e repleto de linguagens diferenciadas, o que, 

por sua vez, impulsiona a escola a incorporar essas mudanças disponibilizadas 

socialmente pelos procedimentos técnicos. É fato que professores e alunos já vivem num 

espaço social mediado, conforme Thompson (2008), pois estamos diante de uma 

“socialidade mediada”. Isso porque os meios de comunicação medeiam a relação do 

homem com o mundo, ampliando suas possibilidades de relacionamento social. Para 

Martín-Barbero (1996), vivemos numa cultura em que a mediação tecnológica da 

comunicação deixa de ser meramente instrumental, mas se torna estrutural. É, portanto, 

nesse contexto que a “escola precisa pensar menos nos efeitos ideológicos e morais dos 

meios e mais nos ecossistemas comunicativos, que são formados pelo conjunto de 

linguagens, escritas, representações e narrativas que alteram a percepção” (MARTÍN-

BARBERO, 1996, p.15). 

 Nesse caso, se a escola, na condição de formadora de recursos humanos para o 

mercado, não estreitar o relacionamento com a comunicação, como preparar esse aluno 

para o mundo do trabalho, envolto pelas mídias? Pois, segundo Citelli (2004a, p.140), “a 

escola, automaticamente, tornou-se co-responsável pelo maior ou menor sucesso 

profissional de sua clientela”. Entretanto, não podemos responsabilizar a escola pelos 

anseios do sistema de produção na sociedade contemporânea, como acrescenta Citelli 

(ibidem, p.141): “o que se espera do novo desenho educativo formal é o compromisso 

com o ensino em diálogo crítico com as realidades comunicacionais e tecnológicas, 

preocupado em fazer o aluno aprender a aprender”. Assim, para o educador 

contemporâneo é imperioso ensinar que o conhecimento é construído socialmente e está 

em contínua construção, alinhando o conhecimento às realidades dos educandos, 

possibilitando que o ensino faça sentido para o aluno. 

 Além disso, o próprio Ministério da Educação, através dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) estipula o processo dialógico entre professores 

e educandos: 
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Na visão aqui assumida, os alunos constróem significados a partir 
de múltiplas e complexas interações. Cada aluno é sujeito de seu 
processo de aprendizagem, enquanto o professor é o mediador na 
interação dos alunos com os objetos de conhecimento; o processo 
de aprendizagem compreende também a interação dos alunos 
entre si, essencial à socialização. (BRASIL, 2000, p. 93) 

  

 

 Vemos aqui a inserção do aluno numa prática educativa que seja dialógica, 

oportunizando o protagonismo do sujeito no seu processo de aprendizagem, colocando o 

professor na postura de um mediador, daquele que facilita a relação do aluno com as 

fontes dos saberes, tais como os livros, os conteúdos curriculares e a realidade.  Os PCN 

(ibidem) também determinam que o aluno deve entender e aplicar as tecnologias da 

comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes 

para sua vida. Mas sabemos que, apesar dessas diretrizes, que por sua vez, servem de 

referência para que a educação brasileira tenha um caminho a seguir, precisamos criar as 

condições necessárias para uma prática condizente com o que é teorizado pelos PCN.  Se 

o objetivo desses parâmetros é assegurar uma educação de qualidade para os brasileiros, 

estipulando os conhecimentos e práticas essencias para conceder às crianças e aos jovens 

uma formação consciente e participativa, então se faz necessário voltar-se para a 

comunicação midiática e sua prática na escola. É necessário ir, conforme Baccega (2011, 

p. 38), “[...] do mundo editado à construção do mundo”, isto é, sair das realidades 

construídas pela indústria cultural midiática, pela qual somos atingidos, para a 

ressignificação do mundo a partir do próprio universo cultural do aluno através da 

utilização das mídias na escola com fins educativos. 

 Conforme os PCN (BRASIL, 2000), além de a escola conceder ao aluno o 

entendimento do impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, 

nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social, 

também deve oportunizar a aplicação das tecnologias da comunicação e da informação 

na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. O que os PCN 

postulam é pertinente e condizente com a realidade mediatizada que vivemos, mas resta 

saber se os professores podem, querem e se estão sendo estimulados a relacionar as 

tecnologias da comunicação ao ambiente educativo da escola. Isso porque se não há uma 

consciência por parte dos docentes sobre a importância do uso meios de comunicação 

para a formação dos alunos ou se os professores não possuem formação para a prática 

dialógica dos meios na escola, as consequências podem ser: não trabalhar com os meios 
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de comunicação na escola ou utilizar os recursos midiáticos de forma apenas instrumental, 

sem problematização, sem abertura para o aluno se expressar, sem intenções educativo-

comunicativas planejadas e condizentes com a realidade dos sujeitos envolvidos.  

 Quanto a essa aproximação entre meios de comunicação e sistema educacional, 

Soares (1999, p.41) afirma que precisamos de “um novo pacto social em torno do 

problema da produção e uso dos meios, um pacto que reconheça a especificidade da 

comunicação educativa e o papel do seu agente, o educomunicador”. A Educomunicação 

se apresenta, pois, como o fundamento que permeia esse novo pacto. Mas para que ele se 

efetive é preciso fomentar a formação de professores educomunicadores que tenham na 

prática dialógica a sua marca distintiva. 

 Para uma definição efetiva de Educomunicador, recorremos a Soares (1999, p.41) 

que sustenta: “[...] por Educomunicador, entendemos o facilitador que aplica 

intencionalidade educativa ao uso dos processos recursos e tecnologias da informação a 

partir da perspectiva de uma mediação participativa e democrática da comunicação”. 

Dizemos que, em síntese, o educomunicador assume, ao mesmo tempo, o papel de 

educador e comunicador. Deve fomentar uma educação dialógica, pautada na construção 

solidária e compartilhada do conhecimento junto ao aluno.  Mas, para tanto, precisa 

conceber a comunicação como constitutiva do processo de ensino-aprendizagem. Soares 

(2011, p.86) fala sobre os conhecimentos que devem ser mobilizados para o fazer 

educomunicativo: 

 

 

No caso, o conhecimento sobre a comunicação que se pretende é aquele 

eminentemente processual, o qual favoreça um exercício comunicativo 

solidário. O exercício educativo que se imagina é, outrossim, aquele 

capaz de motivar a ampliação do poder de expressão de todos os 

indivíduos que compõem o ecossitema comunicativo em construção. 

(SOARES, 2011, p.86) 

 

 

 Aqui, Soares (2011) deixa claro que a prática educomunicativa depende do 

exercício comunicativo de docentes e discentes, construindo juntos um espaço rico na 

troca de saberes, onde o direito de expressão é condição para se construir o ecossistema 

comunicativo na escola. Sendo assim, o trabalho com a comunicação na escola implica 

tanto interações face a face, pautadas no diálogo, quanto relações de interdependência 
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entre professores e alunos, no constante uso e aprendizado das tecnologias para fins 

educativos.  

 Defendemos que o ecossistema comunicativo está sempre em construção e 

depende do modus comunicandi que a comunidade educativa adota para ser considerado 

um ecossistema árido ou fértil no que tange à abertura de expressão comunicativa. Assim, 

se temos apenas o uso instrumental dos recursos da comunicação não priorizamos o 

diálogo, não permitimos o afloramento das vozes, deixamos de lado as ricas 

possibilidades lúdicas e educativas dos meios de comunicação. Outrossim, se usarmos a 

comunicação na escola como eixo sustentador, como processo colaborativo e expressivo 

de toda a comunidade, relacionando-a ao currículo e à postura pedagógica da escola, então 

teremos um ecossistema fértil capaz de gerar bons frutos, tal como pode ser visualizado 

através do quadro que produzimos abaixo: 

 

 

 

Quadro 01- Modelos de Ecossistemas  

 

  

 Quando a comunicação adentra nos espaços educativos, envolvida pela filosofia 

da Educomunicação, são inevitáveis as marcas dialógicas desse processo, posto que o 

exercício do direito à liberdade de expressão dos educandos é priorizado com o uso dos 

meios de comunicação, permitindo que os próprios alunos criem suas mensagens e as 

comunique à comunidade escolar. Essa é uma forma de dar ao aluno o direito à fala no 

ECOSSISTEMA ÁRIDO ECOSSISTEMA FÉRTIL 

Prevalece o monologismo: comunicação 

concentra-se de um polo emissor 

(professor) a um polo receptor (aluno) 

Prevalece o dialogismo: comunicação flui 

entre os interlocutores, intercalando o 

turno da fala.  

Credibiliza o uso de uma linguagem 

específica: a escrita 

Germinam as diversas linguagens, tal 

como: a sonora e a imagética 

Relações de poder verticais: o poder de 

decisão é do professor 

Relações de poder horizontais: a decisão é 

negociada. 

Transmissão de saber do professor 

sabedor para o aluno aprendiz 

Construção coletiva do saber (alunos e 

professores se unem para construir 

conhecimento usando as mídias)  
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seu espaço educativo, posto que, como asseguramos, a interação entre professores e 

alunos é vista como condição do ecossistema comunicativo fértil. Na concepção de 

Martin-Barbero (2011), a escola precisa mudar o modelo de comunicação que a sustenta, 

tirá-lo da verticalidade da relação docente e da sequencialidade no modelo pedagógico, 

caso contrário “não haverá tecnologia capaz de tirar a escola do autismo em que vive” 

(MARTÍN-BARBERO, 2011, p.123), 

 No que se refere ao uso das linguagens sonora e imagética, não estamos dizendo 

que a linguagem escrita, cristalizada no livro, deve ser abolida da escola, pelo contrário, 

quando se implementa uma mediação tecnológica no contexto escolar , como por 

exemplo, a inserção da emissora de rádio, busca-se trabalhar com os alunos novas formas 

de percepção do mundo, mundo este já mediado pelas várias linguagens e que estimula 

os alunos a revindicarem a existência na escola de uma cultura oral e audiovisual. 

Conforme Martín-Barbero (2011): 

 

O cidadão de hoje pede ao sistema educativo que o capacite a ter acesso 

a multiplicidade de escritas, linguagens e discursos nos quais se 

produzem as decisões que o afetam, seja no campo do trabalho, seja no 

âmbito familiar, político e econômico” (MARTÍN-BARBERO, 2011, 

p130). 

 

 Um ecossistema que pretende ser frutífero propõe mais do que trabalhar outras 

linguagens, pois também se compromete a fazê-las dialogar, de modo a contribuir com o 

aprendizado do aluno. Em outras palavras, o uso das linguagens midiáticas em sala de 

aula pode facilitar a fluência na leitura, interpretação, produção de texto pela escola e 

muitas outras habilidades exigidas ao aluno.  

 O ecossistema que é defendido pela Educomunicação, o qual definimos no quadro 

acima, está estruturado em relações de poder horizontais, ou seja, volta-se  para o 

empoderamento dos alunos no sentido de promover um gestão democrática, chamando-

os para discutir e decidir colaborativamente. Nessa maneira de gerir a comunicação 

educativa não se tem o pensamento de que o professor é o único detentor do 

conhecimento, o aluno também sabe e, sobretudo, em se tratando de tecnologias da 

comunicação, os alunos sabem mais do que os professores porque já nasceram dentro de 

uma cultura midiatizada. Assim, busca-se unir os saberes de professores e alunos para 

que juntos possam usar os processos comunicativos na construção de um espaço solidário, 
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humanizado, rico em criatividade, um ecossistema frondoso de resultados positivos para 

a educação formal. 

 Quando falamos da formação ou fortalecimento do ecossistema comunicativo na 

escola, voltando-se para a inserção da mediação tecnológica, estamos afirmando que a 

escola perdeu o posto de único lugar do saber, bem como o livro não é mais o único eixo 

articulador da cultura. Segundo, porque os jovens contemporâneos desejam uma escola 

conectada com as novas formas de sentir e ver o mundo, possibilitadas pelas novas 

tecnologias e que, por sua vez, permitam que o próprio aluno crie, produza e construa 

suas mensagens no âmbito escolar. Assim, para formar um ecossistema comunicativo nos 

moldes que prega a Educomunicação não basta trabalhar a comunicação no sentido 

instrumental, ensinando com a mídia ou para a mídia. É preciso trabalhar a comunicação 

como eixo articulador do ambiente educativo. Pois assim, conforme Martín-Barbero 

(2011), a “Comunicação significará então colocação em comum da experiência criativa, 

reconhecimento das diferenças e abertura para o outro.” (Ibidem, p. 69). A comunicação, 

neste sentido, pressupõe o outro, busca a negociação e se volta para a mediação. Isso quer 

dizer que podemos usar a comunicação para além da sua função instrumental, embasando-

a nas trocas de experiências, voltando-se menos para o meio e mais para as mediações 

possibilitadas por eles no agenciamento dos relacionamentos entre os sujeitos no 

ambiente de aprendizagem.  

 Quando voltamos nosso olhar para o quadro da educação atual nos interrogamos 

se a escola tem estruturado suas práticas pedagógicas diante das diversas linguagens. Será 

que o sistema educacional tem conseguido possibilitar o aprendizado de novas 

linguagens, tais como as midiáticas, e não apenas para o processo de ensinagem 

conteudística curricular, mas, principalmente, para dá aos alunos a oportunidade de 

representar as suas realidade e experiências? Não temos as respostas, mas a 

Educomunicação a qual estamos refletindo se coloca como uma das alternativas para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica voltada à formação de cidadãos críticos, 

partícipes e intervenientes no mundo, tendo como meta a formação de um ecossistema 

comunicativo no espaço educativo. 

 Nesse contexto, a instauração de um ecossistema comunicativo no âmbito escolar 

depende em grande medida da figura do professor/educomunicador que deve não apenas 

dominar a tecnologia, mas principalmente revesti-la com uma pedagogia da comunicação 

que oriente o seu uso. Soares (2011) elenca diversas características que compõem o perfil 

de educomunicadores no decorrer da história, são elas: 
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a) abertura para o outro, b) o diálogo na gestão dos conflitos, c) a 

capacidade de contextualizar os problemas e encontrar soluções de 

interesse para a coletividade e, sobretudo, d) o grande poder de 

acolhida, assegurando a adesão de seus interlocutores às propostas 

que defendiam. (SOARES, 2011, p.65). 

 

  

 É esse um novo educador que, imbuído de conhecimento sobre educação e 

comunicação, introduz na sala de aula as mídias, engendradas pelo viés da educação 

dialógica tanto para leitura crítica quanto para produção de conteúdos. Esse profissional 

já existe na prática, conforme pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação da USP – 

Universidade de São Paulo em parceria com pesquisadores da UNIFACS, na Bahia. A 

pesquisa foi realizada a partir de 1999, contemplando programas e projetos que 

desenvolvessem algum tipo de interface entre comunicação social e educação, em 12 

países da América Latina. Após a investigação científica, chegou-se à conclusão que a 

inter-relação comunicação e educação já havia alcançado uma densidade própria 

afirmando-se como um campo de prática ou intervenção social com grande potencial 

transformador (SOARES, 2011). Os resultados também apontaram para a figura do novo 

profissional que a relação comunicação/educação criou: o Educomunicador. Inclusive, 

demonstrou que a presença do Educomunicador nas Organizações Não Governamentais 

- ONGs já está consolidada. Além disso, identificou que as práticas educomunicativas 

não eram ações isoladas, mas de natureza diversificada no que se refere à gestão de 

processos comunicativos, expressão estética, mediação tecnológica na escola, pedagogia 

da recepção, entre outras. 

 A pesquisa do NCE resultou no Projeto Educom.rádio – Educomunicação Nas 

Ondas do Rádio, em 2001, que formou Educomunicadores (alunos e professores) em 455 

escolas de Ensino Fundamental de SP. Esse projeto gerou, em 2009, o Programa Nas 

Ondas do Rádio (da prefeitura de São Paulo) que capacita professores e gestores escolares 

em atividades de Educomunicação. 

  O Educomunicador4 é um profissional que pode atuar como professor (trabalhar 

na escola com leitura crítica, aplicação das linguagens midiáticas no ensino e atuar como 

                                                           
4 Para a obtenção do Diploma de nível Superior em Educomunicação no Brasil existem, atualmente, a 

graduação (licenciatura) em Educomunicação na ECA-USP que forma um comunicador para o magistério, 

atendendo às demandas do Ensino Médio, bem como a graduação (bacharelado) em Educomunicação, 
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mediador no ensino a distância), exercer o cargo de pesquisador (análise e avaliação do 

campo educomunicativo) e, a função de consultor (atender às empresas midiáticas, ao 

terceiro setor e demais instituições que busque criar ou fortalecer o coeficiente 

comunicativo de suas atividades). Todas essas funções estão atreladas aos fundamentos 

epistemológicos da Educomunicação. O fato é que a graduação em Educomunicação tem 

como objetivo fomentar as habilidades comunicativas dos profissionais, direcionando-os 

para atender às exigências do Ensino Médio, na área da Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias, bem como para satisfazer à demanda do mercado que se volta para a relação 

comunicação/educação, além de também direcionar para reflexão sobre o agir 

educomunicativo a partir da pesquisa. 

 Mas vale deixar claro que a figura do educomunicador graduado não vem para 

banir o professor sem graduação específica em Educomunicação, pois, na perspectiva da 

prática educomunicativa, todo e qualquer professor deve assumir a postura de um 

educomunicador, ou seja, precisa ser capaz de educar e comunicar permitindo a 

participação do aluno como co-construtor dos conhecimentos ministrados. Esse 

raciocínio torna ainda mais necessária uma formação docente que conscientize e dê 

condições aos professores de agirem como educomunicadores nos seus ambientes de 

ensino. Nesse sentido, o educomunicador graduado trabalha na escola em parceria com 

professores na articulação de projetos que incluam a comunicação no currículo escolar, 

trabalhando com diferentes mídias. 

 As diferentes frentes de formação educomunicativa mostra o agigantamento da 

prática educomunicativa na sociedade, somando esforços para o crescimento de 

ecossistemas comunicativos dialógicos nas escolas brasileiras. Isso porque o novo 

profissional graduado em Educomunicação é aquele que vem para somar junto aos demais 

educadores em todo o Brasil, trazendo um repertório de conhecimentos teóricos e técnicos 

que o permitirá sugerir, empreender e gerir projetos educomunicativos num processo de 

produção colaborativa junto às outras instâncias escolares.  

 O Educomunicador instaura como centralidade a colaboração e o trabalho em 

grupo, na busca pela horizontalidade da comunicação, que, por sua vez, pode ser 

entendida nas palavras de Peruzzo (2002): 

 

                                                           
enquanto habilitação do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG). 

. 
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A participação das pessoas na produção e transmissão das mensagens, 

nos mecanismos de planejamento e na gestão dos veículos de 

comunicação comunitária contribui para que elas se tornem sujeitos, se 

sintam capazes de fazer aquilo que estão acostumadas a receber pronto, 

se tornam protagonistas da comunicação e não somente receptores 

(PERUZZO, 2002, n.p)  

 

 

 Com efeito, é função de todo professor elevar o aluno ao nível de interlocutor, 

concedendo-lhe o turno da fala. De acordo com Freire, o educador-educando e o 

educando-educador se solidarizam numa educação dialógica porque estão num processo 

de aquisição de conhecimento a partir da interação e não numa transferência de saber de 

um polo que é sabedor para o outro que é recebedor passivo. Portanto, recorrendo às 

configurações do pensamento educomunicativo, trabalhamos nesta pesquisa com a 

formação de educomunicadores na rede pública de ensino a partir do curso de formação 

na Escola Prof. Francisco Ivo Cavalcanti, destacando a construção discursiva de tutores, 

professores/alunos em formação acerca da prática educomunicativa dialógica na rádio 

Escolar. 

Para tanto, discorremos sobre as condições e preceitos que envolvem o rádio como 

mediação tecnológica, na perspectiva da prática educomunicativa, visto que o rádio pode 

ser utilizado no contexto escolar como recurso didático para dinamização das aulas ou 

como efetiva prática educomunicativa, na condição de mediação tecnológica, como 

também na perspectiva de educação para a leitura crítica dos meios. Dizemos que o rádio, 

no âmbito educomunicativo, tem um grande potencial de contribuir para a formação de 

sujeitos reflexivos, agentes críticos e produtores de discursos. Nesse sentido, investigar 

como a prática educomunicativa na rádio Escolar é construída através dos discursos e dos 

procedimentos/estratégias de uso da linguagem radiofônica, leva-nos a verificar qual o 

uso da linguagem radiofônica no curso de formação de educomunicadores para se 

converter numa prática educomunicativa e dialógica. Além disso, contribui para 

entendermos as ações educomunicativas de Natal no que se propõe a habilitar sujeitos 

para o uso das linguagens midiáticas, estas por seu turno, carregam em si uma maneira 

particular de representar a realidade, formatando os dizeres numa gramática específica 

para cada veículo e num formato diferente para cada intenção comunicativa. 
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1.1.2 A Rádio Escolar: uma Mediação Tecnológica na Escola 

 

 A incorporação do rádio, da sua linguagem oral e de suas potencialidades no 

processo de dinamização e aproveitamento do aprendizado, bem como na ampliação da 

expressão discursiva da comunidade escolar, são os fios condutores da inserção de Rádios 

Escolares.  Sendo assim, uma emissora de rádio dentro da escola possibilita um espaço 

para a comunicação educativa, a produção e recepção de assuntos relacionados aos 

conteúdos das disciplinas ou a discussão de temas pertinentes ao universo educacional e 

social do público de alunos, professores e funcionários da escola. Mas, cabe deixar claro 

que a inserção da comunicação educativa não é um privilégio dos meios, pois ela deve 

permear a relação professor-aluno, deve ser um tipo de comunicação presente em todo 

processo educativo, seja ele realizado ou não com o uso dos meios. Para Assumpção 

(1999), a Rádio Escolar promove a democratização da comunicação, a familiarização do 

aluno com a linguagem radiofônica, no âmbito técnico e artístico, além de contribuir com 

a socialização do discente. Por isso, acrescenta: 

 

A Radioescola torna-se, então, um meio gerador dos conhecimentos 

sistematizados e vivenciados pelo aluno no seu contexto 

socioeducacional, possibilitando que compartilhe, democraticamente, 

com outros colegas, o saber elaborado e novos conhecimentos. 

(ASSUMPÇÃO, 1999, p.87) 

 

 

Entendemos Rádio Escolar como sendo transmissões radiofônicas em circuito 

fechado ou semi-aberto dentro de instituições escolares. Nesse caso, as emissões podem 

ocorrer através do serviço de alto-falantes ou por meio de um sistema de linhas telefônicas 

privativas. É cada vez mais simples e econômico a inserção de uma rádio na escola, com 

alguns equipamentos, tais como: microfones, mesa de som, um computador, gravador 

digital, um amplificador e caixas de som espalhadas pela escola, já podemos colocar a 

rádio para funcionar. 

A inserção da mediação tecnológica nas escolas está inscrita num contexto de 

instrução dos alunos para a leitura e utilização das diferentes linguagens que permeiam a 

sociedade. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, em 

2000, na área Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, é função da escola permitir ao 
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educando relacionar as tecnologias da informação e da comunicação à sua vida social, de 

maneira a entender como essas linguagens comunicativas e tecnológicas impactam o 

cotidiano, mas também “aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na 

escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida” (BRASIL, 2000, 

p.95). Essa postura expressa nos PCN do Ministério da Educação volta-se, sobretudo, 

para os meios de comunicação que se destacam na vida social como produtores de 

discursos, representando realidades e interpelando os sujeitos com suas linguagens e 

estruturas próprias de apresentar o mundo. Os discursos midiáticos acabam fazendo parte 

do repertório linguistico e cultural dos receptores/educandos que apreciam as mensagens 

midiáticas. Nesse sentido, como a educação visa à formação de sujeitos para atuar em 

sociedade, então esses sujeitos precisam estar aptos a compreender e utilizar as diferentes 

linguagens inscritas na sociedade, na qual se destaca a linguagem dos meios. Sobre essa 

reflexão, Gutierrez (1978, p.33) considera que “nos dias de hoje não se pode continuar 

pensando em uma escola encerrada em quatro paredes e completamente desvinculada do 

processo de comunicação”. 

Assim sendo, a implantação de uma Rádio Escolar abre a possibilidade para que 

os alunos aprendam a ler e/ou produzir a linguagem do veículo, possibilitando não só uma 

competência em torno dos discursos dos meios, mas também promovendo a participação 

dos educandos na troca de opiniões, na produção de mensagens, tornando-lhes 

suficientemente capazes de atuar no espaço escolar e na sociedade como agentes 

transformadores. Esse caráter participativo também constitui o contexto de inserção do 

rádio na escola. Em outras palavras, a implementação da mediação tecnológica em sala 

de aula se faz dentro de propostas educomunicativas que veem o processo educativo pelo 

viés da horizontalidade, permitindo a participação dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem. Essa é uma maneira de ensinar dando ênfase ao processo, ressaltando o 

processo de transformação dos indivíduos, encarando-os como sujeitos ativos que vão 

descobrindo, elaborando e reinventado o conhecimento. Conforme Assumpção (1999), a 

mídia na escola contribui com o desenvolvimento de habilidades dos educandos, tais 

como: fluência na leitura, interpretação, produção de texto, espírito de equipe, 

responsabilidade, análise crítica, entre outras. Assim, o ambiente escolar, mediado por 

tecnologias, torna-se um espaço de participação do aluno na construção de sentidos, além 

de ser benéfico ao processo de ensino-aprendizagem. 

É importante esclarecer de qual lugar falamos quando nos referimos a mediação 

tecnológica na educação, posto que não a entendemos como informática na educação, 
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mas sim como recursos comunicacionais que necessitam da figura do professor mediador, 

ou seja, do educomunicador para se efetivar a mediação. Com efeito, usamos o conceito 

de mediação tecnológica na educação, defendido pelo NCE da USP nas palavras de 

Soares (2002): 

 

 

O capítulo mais em evidência no campo da Educomunicação, neste 

momento, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, é o que 

denominamos como mediação tecnológica na educação. Este campo de 

estudo contempla o estudo das mudanças decorrentes da incidência das 

inovações tecnológicas no cotidiano das pessoas e dos grupos sociais, 

assim como o uso das ferramentas da informação nos processos 

educativos, sejam presenciais, sejam a distância (SOARES, 2002, p.18)  

 

 

Mediação Tecnológica é, portanto, a área da Educomunicação que nos permite 

analisar os múltiplos usos dos meios de comunicação na escola, relacionando-os com suas 

intenções educativo-comunicativas e investigando o que é produzido a partir do uso dos 

meios. Nesse caso, o uso do rádio (mediação tecnológica) como prática educomunicativa 

não consiste no uso do sistema de som, sem participação dos alunos e com conteúdos não 

significativos para a comunidade escolar. 

 O sentido de mediação tecnológica que usamos está atrelado ao ecossistema 

comunicativo no ambiente escolar, de modo que os agentes da ação educomunicativa 

interagem entre si (professores e alunos), na condição de usuários da tecnologia 

(mediados pela tecnologia), sendo eles os responsáveis pelo significado da mediação. Isso 

quer dizer que a mediação tecnológica na educação sob o viés educomunicativo não se 

resume a simples utilização de um recurso tecnológico que dinamiza as aulas, mas, 

principalmente, como uma mediação capaz de envolver os educandos na leitura e/ou 

produção de programas e na constituição de sentidos. Nessa perspectiva, o uso da rádio 

escola se apresenta como mediação tecnológica capaz de promover o envolvimento e a 

participação dos educandos na construção de conhecimentos na escola, bem como na 

integração do grupo escolar, abolindo a centralização no uso da voz e valorizando as 

diversas formas de expressão dos educandos. 

A mediação tecnológica na educação, atrelada aos pressupostos da 

Educomunicação necessita da figura do agente mediador, ou melhor, de um educador 

que, tendo a consciência da importância de relacionar escola e fazer comunicativo, se 



56 
 

 
 

coloque na posição de educomunicador e condicione a tecnologia ao uso colaborativo da 

comunidade escolar. Nesse raciocínio, de acordo com Consani (2008) não é a tecnologia 

que conduz a mediação, mas a mediação que conduz a tecnologia. Sendo assim, 

precisamos de agentes mediadores na escola, conforme Gomez (1997): 

 

  

É necessário exercer explicitamente uma mediação que oriente a 

aprendizagem dos estudantes fora da aula, que permita re-

contextualizá-la, sancioná-la sob diversos critérios éticos e sociais,  

permitindo aproveitar o  que  de  positivo  oferecem  os MCM,  

capitalizando para  a  escola a  informação e as demais possibilidades 

que esses meios nos trazem. (GOMEZ, 1997, p. 63) 

 

 

Trazendo essa reflexão para a Rádio Escolar, dizemos que ela exerce uma 

mediação tecnológica, pois com sua linguagem própria possibilita formas diferentes de 

se trabalhar o conteúdo instrucional, podendo interferir no processo de percepção e 

interação dos alunos com os conteúdos instrucionais ou referentes a fatos sociais. A 

mediação tecnológica é aqui colocada como um ambiente privilegiado para a troca de 

saberes entre os sujeitos da comunidade escolar. Portanto, entendemos que a rádio exerce 

uma mediação na escola, estando entrelaçado pela mediação pedagógica do professor no 

uso dessa tecnologia. Poderíamos ilustrar esse pensamento no gráfico que elaboramos 

abaixo: 

 

Figura 01- Processo de mediação  
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Concebemos esse gráfico para mostrar a Rádio Escolar como um mediadora entre 

os alunos e os saberes educacionais e informações sociais, no ambiente da escola. Nesse 

quadro da mediação podemos perceber que os alunos tem acesso direto a Rádio Escolar, 

podendo usá-la tanto para acessar os saberes que estão sendo apreendidos quanto para se 

relacionar com os professores. A Rádio Escolar exerce uma mediação tecnológica, pois 

com sua linguagem própria condiciona formas diferentes de se trabalhar o conteúdo 

instrucional, interferindo no processo de percepção e interação dos alunos com os 

conteúdos instrucionais ou referentes a fatos sociais.  Mas, principalmente, a Rádio 

Escolar se apresenta como mediadora das relações que se estabelecem no cotidiano 

escolar, não necessariamente, ligadas aos conteúdos curriculares. A mídia com sua 

linguagem específica favorece o afloramento de um clima descontraído e relacionamentos 

mais intensos, favorecendo a aproximação dos sujeitos e o trabalho em equipe. A 

introdução das mídias no cotidiano da escola dá a possibilidade de desenvolvimento do 

protagonismo do aluno, conforme Porto (2002, p. 04), de forma que “o sujeito escolar se 

converta de agente passivo em sujeito ativo, livre, responsável e crítico dos meios de 

comunicação, por meio de diferentes formas de expressão criativa – por imagens, códigos, 

símbolos, relações, emoções e sensações.” Nesse caso, não basta a inserção da mídia 

(rádio), é imprescindível o processo de mediatividade do professor, orientando os alunos 

para a leitura e/ou produção midiática.  O professor mediador é uma figura importante 

nesse processo, mas deve ser uma das partes simétricas que interagem na relação 

mediadora, visto que é o responsável por equilibrar a expressão comunicativa dos 

envolvidos, concedendo-lhes também o papel de agentes. Adotando a classificação de 

Consani (2008), que vê modalidades da ação mediadora, dizemos que os alunos também 

são agentes do fluxo mediatório, são agentes na modalidade mediância, ou seja, adotam 

uma atitude coadjuvante do mediador, enquanto o professor está na modalidade 

mediatividade que se refere à capacidade do agente de influenciar e conduzir o processo 

de mediação.  

Essa classificação ajuda-nos a entender o grau de protagonismo dos sujeitos no 

processo de mediação, atribuindo à figura do professor uma atividade ou iniciativa maior, 

daí a necessidade de uma formação que proporcione a professores e alunos conhecerem 

e assumirem seus lugares na prática educomunicativa, esta, por sua vez é construída 

discursivamente nos cursos de formação tanto nos procedimentos de uso da linguagem 
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midiática quanto na fala dos formadores e na voz dos cursistas que reelaboram os sentidos 

apreendidos em sala e definem a prática educomunicativa no ambiente escolar. 

 Pelo que temos defendido, professores e alunos precisam assumir novos papéis 

dentro da prática educomunicativa, diferentes das já reconhecidas posições de professor 

(transmissor) e aluno (ouvinte), ou professor que determina os conteúdos trabalhados e 

aluno que apenas executa ordens. Obviamente, sabemos que o professor é um leitor mais 

experiente e que possui um saber institucionalizado a ser ensinado ao aluno, entretanto, a 

sua autoridade já referendada não será corrompida se a sua postura frente os educandos 

se tornar mais dialógica.  A nossa pesquisa intenciona, dentre outros objetivos, analisar 

como professores e alunos se enxergam nessas novas posições propostas pela 

Educomunicação, a saber: a construção coletiva do conhecimento em que não existem 

polos separados, mas sim alunos (comunicadores) e professores (comunicadores) em 

processo de interação. Nesse caso, a reflexão que discentes e docentes fazem dessa prática 

é extremamente necessária para a construção da autonomia deles enquanto sujeitos 

educomunicadores. 

No contexto contemporâneo, mediado pelos meios de comunicação, o professor é 

convocado a oportunizar a leitura critica da mídia e o fazer educativo dos produtos 

comunicacionais no ambiente escolar. O professor, na condição de agente mediador, deve 

usar a linguagem midiática em prol da eficiência do processo de ensino-aprendizagem, 

pois como diz Gomez (1997): 

 

 

Enquanto na escola queremos produzir uma situação propícia para  o 

ensino-aprendizagem, os meios de comunicação estão  reproduzindo  

situações reais, que se não têm muito que ver com o ensino, tem  a ver 

e muito mais com a facilitação da aprendizagem. (GOMEZ, 1997, p.60) 

 

 

Sendo assim, a mediação tecnológica (Rádio Escolar) seria capaz de envolver os 

discentes na aprendizagem da matéria/disciplina lecionada pelo professor, mas na 

abordagem educomunicativa que adotamos, tal contribuição não ocorre sem a consciência 

e a prática dialógica do professor. Concordamos com a afirmação de Consani (2008), ao 

dizer que a mediação educomunicativa é um processo intencionalmente construído ao 

longo de uma relação comunicativa e educativa. Isso quer dizer que a introdução da Rádio 

Escolar como mediação tecnológica permite novas relações com as fontes do saber e está 
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submetida a uma filosofia pedagógica que sustente o uso da tecnologia e dos meios na 

escola, no nosso caso, a Educomunicação. 

 O que tratamos aqui não é da mediação tecnológica na educação enquanto a 

absorção da tecnologia, mas sim, do uso da tecnologia – rádio – revestido de um olhar 

crítico e contextual, como nos instrui Freire (2000):  

 

 

A compreensão crítica da tecnologia, da qual a educação de que 

precisamos deve estar infundida, e a que vê nela uma intervenção 

crescentemente no mundo a ser necessariamente submetida a crivo 

político e ético. Quanto maior vem sendo a importância da tecnologia 

hoje, tanto mais se afirma a necessidade de vigilância ética sobre ela. 

(FREIRE, 2000, p.49) 

 

 

Portanto, a inscrição da rádio como mediação tecnológica na prática 

educomunicativa volta-se para intenções bem definidas, qual seja a promoção de uma 

educação comunicativa e participativa, envolvendo os discentes e a tecnologia para se 

construir um ambiente comunicativo dialógico. Isso porque, conforme assegura Soares 

(2002, p. 05): “[...] a aprendizagem se dá na medida em que o indivíduo sente-se tocado, 

envolvido, conectado. Desta maneira, o ambiente mediado por tecnologias pode ajudar a 

produzir sentidos, convertendo-se em mediação”. 

Para reforçar o pensamento de que a introdução da mediação tecnológica na escola 

não se dá como um fim em si mesmo, mas está alicerçada em preceitos bem definidos na 

busca por resultados satisfatórios, recorremos ao quadro esquemático produzido por 

Consani (2008, p. 169) sobre os elementos da mediação de natureza educomunicativa: 

 

Quadro 02 - Síntese dos elementos da mediação/perguntas 

contextualizadoras 

 

QUADRO ESQUEMÁTICO: MODELO PARA A MEDIAÇÃO 

EDUCOMUNICATIVA 

Elementos da Mediação Perguntas contextualizadoras 

 

Agentes Mediadores 

 Quais são os agentes da mediação? 

 Quem são os agentes e “de onde” (a partir de que 

universo cultural) eles falam? 

 Quem concentra o protagonismo no processo? 

 

 

 Pode se definir, com clareza, o objeto da 

mediação? 
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Objeto da Mediação  Em qual universo cultural estamos trabalhando 

(de que conceito de “Cultura” se fala?) 

 Sob quais diferentes enfoques se pode apreender 

esse objeto? 

 

 

 

Objetivos da Mediação 

 O que se busca ao final? 

 Que processos possibilitaram a escolha desse (s) 

objetivo(s)? 

 Os objetivos foram instrumentalizados (ou seja, 

formulados em termos técnicos, tais como objetivo 

geral, específico, metas, ações)? 

 O processo de avaliação objetiva (objetivos 

alcançados/não-alcançados) foi previsto? 

 

 

Fluxos mediatórios 

 Existe bidirecionalidade real (nos fluxos 

tecnologicamente mediados, falamos em 

interatividade?) 

 Existem gargalos ou bloqueios? 

 Existe feedback? 

 

 

Espaço da mediação 

 A mediação ocorre em um espaço determinado? 

 Trata-se de espaço físico, virtual ou ambos? 

 Trata-se de um espaço institucional? De que 

natureza? 

 A estrutura do ecossistema educomunicativo é 

transparente? 

Resultados da mediação  O processo foi concluído? 

 O que foi alcançado? 

 Como se realiza a avaliação? 

 Como o processo foi registrado? 

 Qual será o passo seguinte? 
 (Fonte: CONSANI, M. A., 2008) 

 

 Esse quadro nos mostra que a inserção da mediação tecnológica na escola deve 

está fundamentada numa série de questionamentos que vão orientar o processo 

educomunicativo desde a identificação dos participantes, passando pelos objetivos da 

mediação até os resultados obtidos. Isto quer dizer que o professor/educomunicador 

precisa fazer esse planejamento, estar imbuído de um discurso sobre a prática que 

pretende realizar, conhecendo-a, interrogando-a, construindo-a ao passo em que objetivos 

são estipulados. Como vemos, trabalhar com a Educomunicação não basta inserir a 

tecnologia. É preciso pensá-la pedagogicamente. Seguindo a reflexão de Kaplún (1998), 

dizemos que comunicadores educativos ou educomunicadores devem empreender uma 

mediação baseada tanto na eficácia de suas mensagens quanto na abertura de espaços 

dialógicos e participativos. 

Voltar-se para os discursos dos professores sobre a prática educomunicativa seja 

nos cursos de formação seja na prática do professor em sua dada escola torna-se cada vez 

mais urgente, posto que, a implantação de Rádio Escolar como mediação tecnológica é 
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uma realidade em diversas regiões do Brasil. Assumpção (1999) traz uma série de 

exemplos, tais como: Radioteca Jovem, na cidade de Campos (1986) e a Radiorrecreio 

em Curitiba (1992). Além do bem-sucedido Projeto Educom.rádio (NCA-ECA), nascido 

em 2001, que capacitou professores e alunos no uso do rádio, tendo implantado muitas 

rádios escolares em São Paulo.  

Atualmente, temos os programas governamentais, como por exemplo, o  

Programa Mais Educação criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 que abrange 

escolas do ensino fundamental e médio do Brasil, objetivando a ampliação de espaços, 

tempos e oportunidades educativas para alunos da rede pública, ofertando-lhes novas 

atividades educacionais por meio de ações culturais, educativas, esportivas, de educação 

ambiental, de educação em direitos humanos e de lazer. As atividade optativas propostas 

pelo Programa Mais Educação foram agrupadas em dez macrocampos, como 1) 

acompanhamento pedagógico; 2) meio ambiente; 3) esporte e lazer; 4) direitos humanos; 

5) cultura e artes; 6) cultura digital; 7) prevenção e promoção da saúde; 8) 

Educomunicação; 9) educação científica e 10) educação econômica. 

Nesse contexto, as instituições escolares têm a possibilidade de desenvolver o 

macrocampo da Educomunicação e trabalhar com diferentes mídias, tal como o rádio na 

condição de mediação tecnológica para a produção de mensagens e o envolvimento dos 

alunos na execução de uma comunicação educativa e dialógica no espaço escolar. O que 

nos remete, novamente, as inquietações levantadas nesta tese sobre como esses 

educomunicadores estão sendo formados para atuar em suas escolas, atentando para o 

discursos que são apreendidos e construídos acerca de uma prática educomunicativa que 

seja efetivamente dialógica. 

Como tratamos do rádio enquanto mediação tecnológica a ser implementada pelos 

educomunicadores em formação, é importante entendermos o contexto atual do uso do 

rádio no ambiente educativo a partir de sua história, ou seja, remontando a relação do 

rádio com a educação nos tempos de outrora.  

 

1.1.3 O Rádio e a Comunicação Educativa 

 

 Quando focalizamos a nossa pesquisa na formação de educamunicadores para o 

uso da Rádio Escolar, direcionamos o nosso olhar para a análise do contexto de 

apropriação da linguagem radiofônica para se converter numa prática educomunicativa e 

dialógica nas escolas que adotarem a Rádio Escolar no cotidiano da comunidade 
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educativa. Nesse sentido, é importante compreender como o rádio se relaciona com a 

educação e, num segundo momento, como a comunicação educativa se constitui.  

Conforme Blóis (2004), sob a direção de Roquette-Pinto, em 1941 surge a 

Radioescola do DF como  primeiro sistema multimeios em educação a distância do país, 

tendo oferecido cursos pelo rádio com apoio de material impresso. O objetivo dos cursos 

era preparar professores para o uso do rádio como meio auxiliar da prática pedagógica 

escolar. Mas foi a partir do Movimento de Educação de Base - MEB, na década de 1960, 

que a relação rádio-educação tomou contornos expressivos no cenário brasileiro.  

Devido aos bons resultados obtidos pelas Escolas Radiofônicas (desde 1958) no 

Rio Grande do Norte, o Movimento de Educação de Base surge em 1961, com objetivos 

de ampliar o alcance da educação a outros estados brasileiros e ensinar as classes mais 

populares a ler, escrever e conscientizar-se, utilizando o rádio como veículo mediador de 

conhecimentos. 

O rádio foi utilizado pelo MEB como um veículo eletrônico de comunicação que 

contribuiu para a abertura de novas formas de ensino, possibilitando uma educação a 

distância através das ondas sonoras. Superando as limitações espaciais e/ou temporais, a 

relação entre alunos e professores ocorria através da mediação tecnológica (o rádio), 

imersa nos princípio da pedagogia da liberdade, defendida por Paulo Freire. Nesse caso, 

o rádio também não foi apenas mediação tecnológica, posto que estava imbuído pelos 

ideais dos agentes envolvidos pela mediação, embasada na conscientização política com 

vistas a modificar a realidade circundante. 

Além do MEB, a década de 1960 é marcada por uma série de iniciativas que 

buscam expandir a radiodifusão educativa, como por exemplo, a reserva de faixas FMs 

para fins educativos, no caso de emissoras universitárias, a instituição do Serviço de 

Rádio e TV Educativa (Serte) oferecendo cursos de preparação aos exames de madureza, 

em convênio com as Secretarias de Educação. O próprio Rio Grande do Norte participou 

do Serte transmitindo aulas em Natal, Mossoró e Caicó. 

Na década de 1970, surge o Projeto Minerva a partir do Serviço de Radiodifusão 

Educativa do Ministério da Educação e Cultura, instituído pela portaria interministerial 

nº 408/70, fundamentada na Lei 5.692/71, que determinava a transmissão da programação 

educativa em caráter obrigatório, por todas as emissoras de rádio do país. Nessa década 

também surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, voltando-

se  para  atender  às necessidades  do  mercado  de  trabalho. 
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Blóis (2004) identifica uma nova fase do rádio educativo brasileiro a partir de 

1979, com a utilização de meios massivos a serviço da educação, destacando-se o 

aparecimento do Curso Supletivo de 2º grau, via rádio e pela TV (telecurso), vinculado 

ao Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC. O curso voltava-se para a clientela 

supletiva e envolvia a Fundação Anchieta e Fundação Roberto Marinho. A partir dos anos 

de 1980 as iniciativas educativas são sistematizadas pelo Sinred – Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educativa que, por sua vez, une as ações em rádio e TV transmitindo 

programas educativo-culturais, valorizando a educação formal e não-formal. 

Ao final dos anos de 1980 e início da década de 1990 temos algumas ações que 

aproximam ainda mais a educação e os meios de comunicação, tal como o surgimento da 

Universidade Aberta com o programa de educação superior informal atingindo cerca de 

22 milhões de ouvintes em toda região Nordeste. 

Em 1995 termina o Sinred e se inicia uma nova fase do rádio educativo no Brasil 

por meio da interiorização do sistema de radiodifusão a partir de emissoras comunitárias, 

bem como através das novas possibilidades que a tecnologia digital propõe ao rádio com 

a criação de web rádio. 

Diante desse panorama histórico, evidenciamos em todas essas experiências 

citadas a ligação do rádio com a educação, numa abordagem que podemos chamar de 

preconizadora do que vemos hoje com a inserção dos meios de comunicação no próprio 

ambiente da escola formal. Dizemos isso porque a Rádio Escolar não cumpre apenas a 

função de transmitir conteúdos instrucionais, formatados por professores ou de se colocar 

como uma alternativa de educação, quando não se tem escolas físicas, como no caso do 

MEB. Temos agora uma reinvenção do uso do rádio, que, por sua vez, adentra no espaço 

da educação formal não para suplantá-la, mas para envolvê-la com sua linguagem, atender 

às necessidades comunicacionais do grupo escolar, chamar a escola para a nova 

configuração social, mediada por tecnologias, e, principalmente, conduzir os educandos 

para uma educação que faça sentido e que seja baseada na experimentação de novas 

linguagens. Freire (1996) já despertava para esse novo fazer educativo envolto pela 

tecnologia: 

 

 

Para mim a questão não é acabar com ela (a escola), é mudá-la 

completamente, é radicalmente fazer que nasça dela, de um corpo que 

não corresponde mais a verdade tecnológica do mundo, um novo ser, 

tão atual quanto a tecnologia (FREIRE & PAPERT, 1996) 
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Com o viés educomunicativo, o rádio, enquadrado no cenário escolar, é capaz de 

se tornar um meio transformador da realidade, tendo em vista que pode ser usado como 

uma fonte de propagação do discurso democrático, fomentando a liberdade de expressão 

dos envolvidos com a instituição escolar. O rádio no ambiente educativo formal pode ser 

usado tanto para se realizar uma leitura crítica através da análise do discurso midiático 

quanto para a elaboração de programas a partir de sua linguagem sonora. Cabe, portanto, 

a professores e alunos, inseridos em seus contextos específicos, ter o entendimento de 

como implementar a dialogicidade da prática educomunicativa radiofônica em prol de 

uma comunicação participativa em que os interlocutores não sejam destituídos de voz. 

Isso porque a Rádio Escolar é a mediação tecnológica que, engendrada pela mediação 

pedagógica do educador, dá ao aprendiz o poder de ser construtor e locutor de sua 

mensagem, o que leva a produção na rádio escolar a ser protagonizada pelos alunos sob 

a orientação do professor. Esse é um novo jeito de relacionar rádio e educação no contexto 

atual. É nesse sentido que Mário Kaplún defende a participação dos aprendizes: “Em 

lugar de confiná-los a um mero papel de receptores, é preciso criar condições para que 

eles mesmos gerem mensagens próprias, pertinentes ao tema que estão aprendendo” 

(KAPLÚN, 1999, p.73). Nesse caso, recai sobre os professores a necessidade de manter 

uma relação dialógica com os seus pares, de questionar suas próprias práticas educativas, 

procurando nelas marcas dialógicas que as classifique como participativas, bem como os 

impulsiona a refletirem sobre a importância da comunicação e da apropriação da 

linguagem midiática no ambiente escolar. 

Kaplún (1999) fala de uma educação que se volte para os alunos, que busque neles 

a inspiração para se transformar e cumprir com a missão de ensinar de maneira 

participava, formando sujeitos conscientes. Isso porque se remontarmos o pensamento 

Freiriano sobre modelo de educação horizontal, descobriremos que mais importante do 

que o conteúdo é fazer com que o aluno aprenda a aprender, desenvolva sua capacidade 

crítica.  

Se no âmbito educacional, Paulo Freire se destaca na defesa de uma educação 

comunicativa, defendendo que só aprende aquele que se apropria do aprendido e 

transforma-o em apreendido, sendo capaz de aplicar o aprendido-apreendido nas suas 

situações existenciais concretas; na perspectiva comuncacional, Mário Kaplun nos faz 

enxergar um novo aspecto da comunicação, ou seja, uma comunicação educativa que não 
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imita ou reproduz o modelo hegemônico da mídia de massa, entretanto, busca a 

comunicação participativa, problematizadora, personalizante e interpelante. 

Essa comunicação participativa foi pensada e praticada por Kaplún nas suas 

experiências de comunicação popular, através de uma pedagogia da comunicação, 

pautada na reflexão e na ação sobre formas eficazes de se comunicar com as audiências. 

A comunicação educativa é aqui entendida não como aquela que se preocupa 

apenas com o conteúdo ou com os resultados, mas sim a comunicação que se volta para 

o processo, ou seja, para a interação dos interlocutores, no caso professores e alunos. O 

que se busca é a problematização do conteúdo, dando a oportunidade de expressão aos 

discentes, estimulando o diálogo. Essa comunicação educativa esta atrelada a educação 

com ênfase no processo, que educa de forma compartilhada com os alunos. Entretanto, 

não queremos dizer que o professor não pode emitir discurso e informações, outrossim, 

afirmamos que é mais importante nesse modelo de educação, relacionado à comunicação 

educativa, o exercício de aprender, conforme argumenta Kaplún (1998, p.54): “Na 

relação entre educador e alunos, mediados pelo objeto que foi descoberto, o importante é 

o exercício da atitude crítica em relação ao objeto e não a fala do professor sobre o 

assunto5”.  Isso quer dizer que a busca pelo despertar crítico do aluno deve ser encarado 

como uma necessidade da comunicação que se queira ser chamada de educativa.  

A comunicação educativa pensada por Kaplún (1998) é a base da corrente teórica 

que adotamos nesta pesquisa: a Educomunicação. Dizemos isto porque a 

Educomunicação propõe a autogestão dos recursos comunicacionais na escola, posto que 

o rádio ou outro meio de comunicação não deve ser introduzido na escola para o uso de 

professores, mas, sobretudo, para o uso compartilhado de alunos e professores. Nas 

palavras de Kaplún (1998, 51), “Só existe um verdadeiro aprendizado quando tem 

processo; quando tem autogestão dos educandos.”6 

A comunicação educativa que discorremos é marcada pela reciprocidade dos 

interlocutores, convergindo com a concepção pedagógica de Freire (educador-educando 

e vice versa). Seria, pois, uma comunicação educativa democrática, caracterizada pelo 

diálogo, mudança no turno da fala. 

                                                           
5 Tradução livre. 
6 Tradução livre. 
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Para ser democrática a comunicação deve servir a um processo de transformação 

dos sujeitos e suas realidades. Em outras palavras, ter como alvo a compreensão crítica 

da realidade e permitir aos sujeitos a aquisição de ferramentas para transformá-la. 

Trazendo a questão para nosso objeto de estudo, isso quer dizer que a formação de 

educomunicadores para a apropriação da Rádio Escolar, com intuito de produzir uma 

comunicação educativa e democrática no seio da escola, não deve direcionar o uso do 

veículo a simples transmissão de músicas durante o recreio, mas sim fomentar a sua 

utilização enquanto mediador de assuntos relacionados ao contexto de vida de seus atores, 

de modo que eles possam transformar a si mesmos e o local que os rodeia. Além disso, 

destacamos a necessidade do ensino de uma prática educomunicativa de caráter dialógico, 

entendendo que as relações dialógicas regem qualquer processo de formação de 

educomunicadores que pretenda ser legítmo. De maneira a primar pelo relacionamento 

dialógico entre os sujeitos, capacitando-os na formatação de programas radiofônicos 

junto aos alunos, bem como  programas que reflitam o que os alunos querem saber, o que 

faz parte de suas realidades. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas é um diálogo 

necessário na tentativa de melhorar a educação e a comunicação no espaço escolar do 

século XXI. Nessa perspectiva, Piovesan (2004) assevera: 

 

 

Educadores e comunicadores precisam ajudar as pessoas a se 

compreenderem como seres comunicantes, em toda extensão da 

comunicação. E isso só pode acontecer se educadores e comunicadores 

aprenderem a integrar, harmoniosamente, comunicação com educação 

– aí tudo ficará parecido com a própria vida (PIOVESAN, 2004, p.49). 

 

 

Ao relacionarmos comunicação e educação de maneira colaborativa e eficaz é 

preciso entender que a escola não é o único lugar privilegiado do saber, pois os meios de 

comunicação também veiculam saber, entretanto, a produção midiática na escola não 

deve ser uma reprodução da mídia comercial, pois, conforme Baccega (2011), para 

superar os desafios da relação comunicação/educação enquanto campos distintos do saber 

contemporâneo, precisamos: 

 

 

levar os alunos a uma produção que valorize aspectos da cultura em que 

vivem, que abram discussões sobre a dinâmica da sociedade, sua 

inserção na totalidade do mundo, conhecendo-o para modificá-lo – 
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reformulando-o e/ou revolucionando-o, numa nova linguagem 

audiovisual, num novo mundo. (BACCEGA, 2011, p.41) 

 

 

 A relação do rádio com a comunicação educativa através da implementação da 

Rádio Escolar, no âmbito da Educomunicação, é uma forma de intervenção dialógica para 

criar ecossistema comunicativo com vistas a responder aos desafios formativos 

contemporâneos. Adotando o pensamento de Martín-Barbero (2011), concordamos que 

“nessa sociedade em que se destaca a centralidade da tecnologia e dos sistemas de 

comunicação, aparece um ecossistema comunicativo tão vital quanto o ecossistema verde 

ambiental” (MARTÍN-BARBERO, 2011, p. 125). Essa é oportunidade da escola 

recuperar o seu papel de mediadora social no contexto mediado pelas tecnologias da 

comunicação, ao invés de excomungar a mídia do processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa postura dialógica de encarar a comunicação e a educação, tão importante quanto o 

conteúdo a ser comunicado é o questionamento de quem são os destinatários e o que eles 

esperam ouvir. Conforme Kaplún (1998), é  preciso buscar um ponto de convergência 

entre os interlocutores, pois esse “É um comunicador DIALÓGICO: procura dialogar, 

mesmo a distância” (KAPLÚN,1998, p. 95) 7. 

 Por entendermos a Educomunicação como uma prática social que se baseia no 

diálogo entre sujeitos e meios de comunicação, analisamos o rádio não apenas como um 

instrumento tecnológico de uso dos alunos, mas sim na condição de um mediador, que 

oportuniza o aluno trabalhar uma linguagem diferenciada na escola e se relacionar com 

os interlocutores e diferentes conteúdos sociais, promovendo o diálogo. Isso porque a 

Educomunicação defende a educação para e pela a comunicação, de forma que os sujeitos 

recebem educação para trabalhar os processos comunicativos (ex: uso da linguagem do 

rádio, procedimentos técnicos, entre outros), mas de outro lado esses conhecimentos, ou 

seja, essa comunicação será usada com fins educativos e não com objetivos 

mercadológicos da indústria cultural. Imbuída da Educomunicação como princípio 

norteador, a mediação tecnológica na escola vai permitir que, pelo fazer comunicativo, 

seja melhorada a educação. Sabemos que o importante não é a tecnologia, mas a sua 

capacidade de mediar sujeitos em relação à comunicação (professores-alunos, alunos-

alunos). Nesse panorama, pensar a comunicação educativa enquanto diálogo, 

diferenciando-a da transmissão de informação dos meios de comunicação de massa e 

                                                           
7 Tradução livre 
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privilegiando os interlocutores, faz-nos refletir sobre o processo de interação 

caracterizado por Bakhtin/Volochinov (2006) como dialógico e defendido por Freire 

(1985) no contexto escolar.  

É sabido que a nossa investigação concentra-se na construção discursiva em torno 

da prática educomunicativa no contexto de formação de educomunicadores em Natal, 

pois queremos compreender essa prática também identificando suas marcas dialógicas a 

partir dos discursos emitidos pelos formadores e cursistas. Por isso, é essencial que se 

construa aqui uma teia discursiva acerca da dialogicidade, abarcando a comunicação 

educativa dialógica, entrelaçada com a educação também dialógica (ênfase no processo). 

Assim, trataremos do Dialogismo na Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006) e 

no contexto específico da educação (FREIRE, 1985).  

 

 

 

1.2. DIALOGISMO EM BAKHTIN E FREIRE: UMA PONTE DIALÓGICA 

POSSÍVEL 

 

 

Sabemos que Bakhtin e Freire viveram épocas e experiências diferenciadas, mas 

a ideia do dialogismo permeia a produção dos dois autores e nos possibilita erguer uma 

ponte de diálogos entre eles. Nesse sentido, refletir sobre o caráter dialógico em Bakhtin 

pensando a linguagem e em Freire concebendo o contexto educacional, mostra-nos como 

a relação entre os dois autores é importante para entendermos a Educomunicação 

enquanto área de intervenção que sustenta uma comunicação e uma educação, por 

excelência, dialógicas. Iniciamos com a contextualização sobre o dialogismo em cada um 

dos autores, seguida da interligação dos seus estudos, remetendo essa reflexão ao campo 

Educomunicativo. 

Recorremos a Bakhtin para promovermos uma reflexão sobre o caráter dialógico 

da linguagem, com vistas a compreender a comunicação e a educação dialógicas, 

propostas pela Educomunicação. A Rádio Escolar, na condição de prática 

educomunicativa, pressupõe a interação dos interlocutores, através de uma linguagem que 

contemple o (s) receptor (es), resta-nos entender essa linguagem. 

Adotamos, numa perspectiva bakhtiniana, que toda linguagem é dialógica em 

menor ou maior grau. Nessa reflexão, a interação dos interlocutores, proposta pelos meios 

também é dialógica, já que o receptor é sempre presumido durante a produção e, ao 
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consumir a mensagem, o interlocutor produz sentidos de maneira a compreender o que 

foi dito. Essa compreensão é entendida por Bakhtin como uma forma de resposta. 

Bakhtin considerou o dialogismo sob dois pontos de vista: o da interação verbal, 

entre os interlocutores; e o da intertextualidade, no interior do discurso. Abordaremos 

aqui o primeiro aspecto. O dialogismo fruto da interação verbal é aquele que se dá entre 

os interlocutores, porque quem enuncia o faz tendo como referência um leitor ou um 

ouvinte e este, por sua vez, ao compreender o que foi enunciado completa o ciclo da 

interação. Assim sendo, Bakhtin/Volochinov (2006, p.115) afirma que “toda palavra 

comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como 

pelo fato de que se dirige para alguém”. Nesse caso, a palavra é vista como o produto da 

interação do locutor e do ouvinte. 

Para entendermos a concepção bakhtiniana de Dialogismo, é necessário concebê-

lo como o princípio constitutivo da linguagem, ou seja, é a interação entre os 

interlocutores que funda a linguagem. Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov (2006) defende 

que todo texto é dialógico porque há o diálogo com interlocutores e com outros textos. 

Na concepção do autor devemos compreender “diálogo” num sentido amplo, isto é, “não 

apenas a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 

125). Por isso, dizemos que mesmo em um texto escrito ou falado que não permita o 

feedback imediato entre os interlocutores, o aspecto dialógico está presente, seja pelo fato 

do produtor do discurso dirigir-se a alguém, pressupondo o interlocutor no momento da 

produção do texto, seja na compreensão desse texto por parte dos destinatários. Dessa 

maneira, tanto a produção quanto a compreensão dos discursos mostram a relação 

dialógica entre enunciador e destinatário, tendo em vista que, embora “o momento da 

escrita de um texto e o momento de sua leitura sejam distintos, na escrita, já está inscrito 

o leitor e, na leitura, o leitor interage com o autor do texto” (ORLANDI, 1996, p.179). 

Ao adotarmos essa relação dialógica entre os interlocutores, entendemos também 

que o sentido não é único, nem está no discurso, nem no sujeito/autor, tampouco no 

sujeito/leitor, mas sim na interação discursiva entre os interlocutores na produção da 

leitura, construindo-se a partir dessa interação verbal. É por isso que reconhecemos o 

papel do interlocutor na construção dos sentidos do discurso, já que para 

Bakhtin/Volochinov (2006, p.135): “A compreensão é uma forma de diálogo; ela está 

para a enunciação assim como uma réplica está para o outro no diálogo. Compreender é 

opor à palavra do locutor uma contrapalavra”. O que temos que ressaltar também nessa 
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reflexão sobre o dialogismo é que todos os discursos/conteúdos tendo sido produzidos 

sob certas condições sócio-históricas e dirigindo-se a um público, são moldados pelo 

contexto de sua produção e pelo auditório/público ao qual se dirige. Assim, entendemos 

que todo texto (oral, escrito ou imagético) é dialógico, mas cada um apresenta certo grau 

de dialogismo, visto que, apesar do discurso ser sempre dirigido a alguém, existem várias 

formas de empreender essa interação com diferentes intensidades de dialogismo. 

Seguindo essa reflexão, Dahlet (2005, p.57) assegura que “quando falamos não estamos 

agindo sós. Todo locutor deve incluir no seu projeto de ação uma previsão possível de 

seu interlocutor e adaptar constantemente seus meios às reações percebidas do outro”. 

 É nesse sentido que reafirmamos o caráter dialógico da interação proporcionada 

pelo rádio, mas ressaltamos que o grau do dialogismo vai depender, não apenas, de um 

conteúdo que contemple o interlocutor, que o inclua já no seu discurso, mas também da 

abertura no fluxo da interação, permitindo que o interlocutor também se pronuncie. No 

caso do Rádio Escolar, a interação/comunicação dialógica pode ser facilitada porque os 

interlocutores (locutor e ouvinte) compartilham das mesmas coordenadas espaciais 

(escola), proporcionando a concretização de uma comunicação dialógica. Sendo assim, 

para que a comunicação possa ganhar o adjetivo “dialógica” é preciso que seja encarada 

como interação entre sujeitos e não como transmissão de informação de um polo locutor 

para um polo ouvinte. Daí a necessidade de interrogar a prática educomunicativa na rádio 

Escolar para compreender se as estratégias de produção no rádio já concebem o 

interlocutor, o público alvo, pois para se converter numa prática educomunicativa 

dialógica é preciso incluir o outro já no planejamento dos programas, criando aberturas 

de interação com o outro/ouvinte. 

Isso porque a concepção dialógica de linguagem de Bakhtin leva-nos a entender 

que na interação verbal/comunicação estão presentes todos os sujeitos da enunciação: 

enunciador e enunciatário, cujo caráter interativo ocorre a partir da possibilidade que o 

enunciador e o enunciatário possuem de transformar a realidade, refletindo-a e refratando-

a a partir da interação. Isso é possível quando recorremos a perspectiva dialógica da 

linguagem, quando entendemos o outro (receptor/ouvinte) como aquele que tem o direito 

de falar e de ser ouvido num processo de mão dupla, como expressa Moraes (2006, p.03): 

“Tais relações são sempre relações em processo, isto é, estão sempre se confrontando, 

fazem-se e desfazem-se, constroem-se e desconstroem-se, num jogo simultâneo, 

dinâmico e dialógico”.  
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Além disso, acrescenta-se a importância do contexto no processo de interação 

verbal, mobilizando os sentidos do que é enunciado, tendo em vista que para 

Bakhtin/Volochinov (2006) a palavra só é compreendida dentro do contexto em que foi 

enunciada, o que implica sempre em um contexto ideológico preciso, visto que: 

 

 

 Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 

agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p.96) 

 

 

Carregada do teor ideológico, as palavras são enunciadas para os outros 

(interlocutores) dentro de contextos específicos, repleta de significados. É, portanto, nessa 

relação entre sujeitos, permeada pelo contexto que se evidenciam os sentidos do dizer e 

o caráter dialógico da interação.  

Em relação ao nosso objeto de estudo, acreditamos que o rádio, na constituição de 

uma prática comunicativa/educativa e dialógica no espaço escolar, precisa ser ensinado 

levando em consideração as suas possibilidades de interação dialógica, pois ele traz uma 

linguagem diferenciada para a escola, mas não desconhecida. Cabe-nos investigar nos 

discursos enunciados as marcas dialógicas na compreensão da Rádio Escolar como 

instrumento de interação, ou seja, compreender a prática educomunicativa na rádio 

Escolar significa também voltar-se para uso da linguagem radiofônica que está sendo 

ensinado e percebido pelos cursistas, verificando as marcas dialógicas desse uso para que 

se converta numa prática dialógica. Dizemos isto, imbuídos pelo pensamento de que “Seja 

à distância ou em presença, educadores e comunicadores devem estar atentos para 

promover a comunicação que favoreça a proximidade entre os interlocutores” 

(PIOVESAN, 2004, p.42). 

 O dialogismo em Bakhtin traz para cena o enunciatário (ouvinte), credita a ele a 

função de participar da interação verbal já no processo de produção do enunciado por 

parte do locutor. Agora, vamos entender como os pressupostos freirianos abordam o 

dialogismo.  

 Freire (1985) pensou uma educação fundamentada na comunicação entre os 

sujeitos (professor e aluno), de maneira a criar um ambiente de liberdade discursiva rumo 

à formação crítica do educando e a transformação da realidade social. Nesse sentido, 
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Freire (1985) vê uma educação que não se volta nem para o idealismo (ideias separadas 

da realidade) nem para o objetivismo (que vê o homem como uma abstração, coisa, 

desvinculada de sua realidade e sem poder de transformação), ao contrário, formula uma 

práxis educativa em interação com a realidade, na qual o sujeito sente, percebe e sobre a 

qual exerce uma prática transformadora. Por isso, vendo a educação em constante relação 

com a realidade é que podemos entendê-la como processo de libertação do homem. Nas 

palavras do autor: a educação “não aceitará nem o homem isolado no mundo - criando 

este em sua consciência-, nem tampouco o mundo sem o homem - incapaz de transformá-

lo” (FREIRE, 1985, p.51). 

Em sua reflexão, Freire (ibidem) critica o ensino extencionista, ou seja, a 

transmissão de conhecimentos e técnicas contrárias ao diálogo, e aponta a postura 

dialógica de uma prática educacional libertadora: 

 

 

[...] educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que 

sabem que pouco sabem – por isso sabem que sabem algo e podem 

saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que 

nada sabem, para que estes transformando o pensar que nada sabem em 

saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais (FREIRE, 1985, 

p.15). 

 

 

 Freire (1985) defende uma prática educativa problematizadora que enxerga o 

ouvinte como aquele que pode saber mais a partir do diálogo, que pode usar o saber 

adquirido para a mudança de seus contextos de vida. O autor propõe a interação verbal 

como princípio constitutivo da educação conscientizadora e libertadora, isto é, a matriz 

dialógica é o caminho para se chegar à verdadeira comunicação, visto que sem ela 

estaremos desenvolvendo uma ação extencionista.  

 E o que seria diálogo para o referido autor? “O diálogo é o encontro amoroso dos 

homens que, mediatizados pelo mundo, o ‘pronunciam’, isto é, o transformam, e, 

transformando-o, o humanizam para humanização de todos” (FREIRE, ibidem., p.28). Se 

diálogo é um encontro dos homens, ele não pode se dá sem a percepção do outro como 

partícipe do mundo, nesse caso, Freire assegura a necessidade da relação entre os 

interlocutores (aluno e professor) para que juntos possam problematizar o mundo e 

modificá-lo, humanizando-o. De acordo com Mendonça (2008, p.48-49), Freire 

reconhece “que a humanização é a vocação ontológica do ser humano para ser mais e que 
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ela se constitui num processo permanente de dialogicidade e de práxis coletiva entre os 

seres humanos.” Em outras palavras, Freire (1985) defende uma prática educativa 

humanizada através do diálogo entre os sujeitos, e esse diálogo se instaura a partir da 

problematização do mundo entre os interlocutores, assim afirmando: 

 

 

O diálogo e a problematização não adormece ninguém. Conscientizam. 

Na dialogicidade, na problematização, educa-dor-educando e 

educando-educador vão ambos desenvolvendo uma postura crítica da 

qual resulta a percepção de que este conjunto de saber se encontra em 

interação. Saber que reflete o mundo e os homens, no mundo e com ele, 

explicando o mundo, mas sobretudo, tendo de justificar-se na sua 

transformação. (FREIRE, 1985, p.36) 

 

 

Para o autor, o saber é construído na interação social, por isso, os dos polos da 

interlocução (educador e educando) são importantes no processo de ensino-

aprendizagem. Com efeito, o diálogo se estabelece desde a concepção do que ensinar e 

do como ensinar, levando em consideração o interlocutor/aluno, já que, conforme Freire 

(ibidem), o sujeito pensante não pode pensar sem co-participação de outros sujeitos como 

se o interlocutor fosse apenas um depósito das ideias anunciadas pelo enunciador. A 

comunicação dialógica só existe se usarmos o termo “pensamos” ao invés de “penso”, 

dando a comunicação a sua principal característica: a reciprocidade. 

 É explicito o caráter dialógico nas reflexões de Freire, sobretudo, quando ele 

afirma que “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência 

de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (FREIRE, 1978, p. 69). Aqui, o autor reafirma que a base da formação 

educativa repousa na comunicação, ou melhor, na comunicação dialógica, já que a 

reciprocidade da comunicação não pode ser corrompida. Dizemos isto porque, 

tradicionalmente, a comunicação que calcava a educação era linear e monológica. O 

caráter monológico consiste na imposição de discursos autoritários que primam por um 

único sentido, dificultando a réplica e a polissemia. Sendo assim, Freire critica o 

monologismo ao afirmar que: 

 

 
O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 

ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 
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depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se 

simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes 

(FREIRE, 1978, p.79).   

 

 

As palavras de Freire (1978) evidenciam a necessidade de uma construção 

coletiva de sentidos na educação. Do mesmo modo, como vimos, Bakhtin assegura que o 

sentido depende da interação entre os interlocutores imersos nos contextos de enunciação, 

portanto, aquele que fala não domina o sentido daquilo que pronuncia. 

 Além disso, para que a comunicação se efetive, tomemos como exemplo o 

contexto escolar, é preciso que o professor fale a mesma língua do aluno, utilize uma 

linguagem que seja compreensível aos seus interlocutores, sobretudo, porque “a 

expressão verbal de um dos sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 

significativo comum ao outro sujeito” (FREIRE, 1985, p.45). Daí a necessidade de se 

incluir o interlocutor já no ato de produção dos discursos a serem enunciados, presumindo 

o ouvinte, numa perspectiva dialógica da interação, como defende Bakhtin. 

Vale ressaltar que Freire sustenta uma educação libertadora, fundamentada na 

comunicação real e não alienadora entre educador e educando, que exige uma 

metodologia condizente com a dialogicidade e que privilegie a gestão compartilhada de 

saberes e práticas. É, portanto, adotando esse mesmo caráter horizontal das relações entre 

os interlocutores que a Educomunicação se sustenta, pois, de acordo com Soares: 

 

 

[...] não há e nem pode haver alguém que manda frente a outros que 

obedecem, alguém que decide o que os outros devem cumprir. Nessa 

proposta de organização social não há e nem pode haver a figura do 

estrategista definindo, delimitando ou inventando ações para que outras 

pessoas avancem, recuem, envolvam e atuem de modo a atingirem os 

fins por ele previstos e determinados. Quem estabelece as estratégias 

são os participantes do grupo, tendo em vista os motivos que os levaram 

a se agrupar, assim como os objetivos que querem alcançar (SOARES, 

D., 2008, p. 05) 

 

 

 

Como podemos ver, a comunicação dialógica que sustenta a educação também 

dialógica exige o compartilhar, a união, a decisão em conjunto, a co-gestão dos processos 

educativos e comunicativos. Nesse panorama, é essencial a figura do 

educador/comunicador dialógico, atuando como membro de uma equipe interdisciplinar, 

contribuindo para problematizar o universo temático, ao invés de impor conteúdos e 

conceitos a um interlocutor proibido de falar e/ou contrapor-se. 
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Esse percurso reflexivo ao pensamento bakhtiniano em relação com os 

pressupostos freirianos ajuda-nos a esclarecer a configuração do dialogismo na 

comunicação e na educação, propostos pela prática educomunicativa. Tanto Bakhtin 

como Freire adotam o diálogo como construção de sentidos. O primeiro afirma que é a 

interação verbal o espaço da constituição da linguagem e dos sentidos, visto que nem os 

interlocutores nem a mensagem determinam os sentidos. Em conformidade, Freire volta-

se para o espaço escolar e defende que a sala de aula é um local de diálogo, cujo aluno 

deve ser entendido como parte importante do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, 

o aluno (o outro/ouvinte) também fala, também re-significa o que foi dito pelo professor. 

As dimensões dialógica e relacional marcam os dizeres de Bakhtin e Freire, levando-os a 

afirmar, respectivamente, que tanto nas interações verbais quanto na prática educativa, a 

interlocução não está polarizada entre o eu e o tu, mas sim, fundamenta-se num 

movimento dialógico que permite a comunicação de ambos.  

Os dois autores negam o idealismo e objetivismo na linguagem, defendendo o 

caráter social da interação, a necessidade dialógica entre os sujeitos, pois para Bakhtin, a 

linguagem não é um sistema abstrato, pelo contrário, só se realiza na interação verbal 

entre os sujeitos, é, portanto, uma construção coletiva. Acrescenta-se a esse raciocínio a 

defesa de que a noção do “eu” não é individual, mas social, já que o “eu” só existe em 

interação com o outro. Enquanto que para Freire a linguagem é usada nos processos de 

superação das condições de vida, pela ampliação da visão crítica do mundo, ao passo que 

o sujeito se percebe um ser-no-mundo e um ser-com-outros. Por isso, o sujeito pensante 

não pode pensar sem co-participação, já que a comunicação exige reciprocidade, além 

disso, o ouvinte não recebe passivamente o que foi enunciado, mas re-cria, re-inventa, 

transforma o dito e o re-envia transformado. 

Ao aproximar Bakhtin e Freire numa leitura dialógica, Moraes (2006) assegura 

que: 

 

 
Depreende-se, dessa conjunção de idéias, que o educador cujo diálogo 

seja polifônico (poético) tenderá a respeitar os alunos e orientará a 

mistura de suas falas e vozes, não no sentido ainda restrito do consenso, 

mas em uma abordagem plural, pois a heterologia ou 

pluridiscursividade (Bakhtin) é uma das características do dialogismo 

polifônico e constitui, do ponto de vista da pedagogia do oprimido 

(Freire), um diálogo rumo à emancipação.  (MORAES, 2006, p.08) 
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 Os autores destacados trazem para a discussão o viés social na linguagem e na 

educação, ao defenderem o pluralismo de vozes que tecem as nossas interações, já que ao 

falar evidenciamos as vozes que constroem o nosso dizer, bem como o interlocutor nele 

presumido. Além disso, evidenciamos o caráter social na linguagem e na educação 

quando permitimos a efetiva comunicação, quando primamos pela abertura do diálogo 

com o outro/aluno, quando nos voltamos para os vários discursos que permeiam o 

contexto escolar, dando condições iguais para o afloramento de diferentes pontos de vista. 

A importância do outro no processo de interação está explícita no pensamento dos 

dois autores. Segundo Bakhtin/Volochinov (2006, p.115), “a palavra é uma espécie de 

ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na 

outra, apoia-se sobre meu interlocutor”. É através da linguagem que nos comunicamos, 

interagimos com o outro, nos enxergamos enquanto seres de linguagem. De igual modo, 

Freire (1985) só concebe a educação num processo de interação entre os sujeitos a partir 

da linguagem, cuja interação permite aos interlocutores conceberem-se enquanto sujeitos 

reflexivos e com poder de transformação social. Quando os dois autores chamam para a 

cena o “outro”, destronam a supremacia do emissor e dos diferentes monologismos. Além 

disso, os dois autores tecem suas reflexões em torno da linguagem como uma criação 

coletiva, entendendo que essa linguagem nasce de um diálogo entre o “eu” e o “outro”, 

entre muitos “eus” e muitos “outros”. Conforme defende Freire (1985, p. 92), “O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir 

novas pronúncias... Os homens se fazem homens na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão”.  

Trazendo toda essa discussão para o nosso campo de investigação nesta tese, 

afirmamos que se a Educomunicação está arrolada na ação comunicativa dentro do espaço 

educativo, formando um ecossistema comunicativo é porque ela se apóia no pensamento 

de Paulo Freire que, por sua vez, defende que toda educação é uma ação comunicativa. 

Nesse caso, a Educomunicação se efetiva no diálogo entre os sujeitos, no diálogo a partir 

da linguagem.  

É sabido que incorporar a linguagem radiofônica numa prática educomunicativa 

no contexto escolar consiste em trabalhar uma linguagem diferenciada para a escola, não 

desconhecida, pois a linguagem radiofônica percorre o mundo exterior a escola, no qual 

estão imersos professores e alunos. A diferença está no uso dessa linguagem do rádio em 

prol dos conteúdos curriculares ou na produção de programas educativos, quase 

inexistente na mídia radiofônica atual, e, sobretudo, programas produzidos por alunos. 
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Isso porque a Rádio Escolar cria a possibilidade do aluno falar para o outro (colegas, 

professores, comunidade escolar). Assim, dizemos que a prática educomunicativa na 

escola com o uso do rádio, por exemplo, dá aos alunos a possibilidade de se dirigir a 

destinatários reais, que convivem diariamente, o que torna mais acessível o caráter 

dialógico da interação, inserindo o outro na escolha do tipo de programa e na linguagem 

a ser utilizada. Nesse sentido, a dialogicidade que Freire propõe de juntar professores e 

alunos no diálogo também leva a dialogicidade proposta por Bakhtin, pois ao passo que 

esses alunos produzem textos (programas) endereçados a outros, realizam o processo de 

interação verbal que concebe o outro como importante para a constituição do sentido. 

Dizemos isso porque a educação concebida como comunicação dialógica entre alunos e 

professores também gera uma comunicação dialógica entre alunos e demais integrantes 

da comunidade escolar, promovendo uma interação através dos meios, usando uma nova 

linguagem (a dos meios) para se conectar com os demais membros dessa comunidade 

educativa ou até mesmo extrapolar os limites espaciais da escola e dirigir-se para a 

comunidade do entorno. 

 Obviamente, não é a inserção do rádio na escola que garante a comunicação e 

educação dialógicas, mas sim a práxis do educador, conduzindo os alunos a uma 

comunicação e educação compartilhada, pautada na produção dialógica da linguagem, 

usando a Rádio Escolar como um instrumento dialógico que media sujeitos e saberes. 

Mas para tanto, tais professores precisam primeiro conhecer o princípio dialógico que 

sedimenta a prática educomunicativa na Rádio Escolar, nesse caso, a nossa investigação 

procura algumas respostas quando interroga: como a prática educomunicativa é 

construída no curso de formação de educomunicadores? 

 Portanto, a Educomunicação da qual tratamos já é por si mesmo um campo que 

entrecruza saberes da comunicação e da educação, possibilitando um novo entendimento 

dos saberes, por isso, está fundamentado no caráter relacional entre os sujeitos, na 

dialogicidade. Sendo assim, o uso do rádio na perspectiva da Educomunicação necessita 

do uso de uma linguagem que contemple locutor e ouvinte, concebendo um fluxo 

comunicacional dialógico que realimenta a postura democrática dos interlocutores no 

processo de interação social. Dizemos isto porque a prática educomunicativa é 

incompatível com a auto-suficiência, já que depende do dialógico, de um relacionamento 

aberto e flexível entre os sujeitos que, em comunhão, buscam saber mais. 
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1.3 UM OLHAR TEÓRICO SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO E SEUS GESTOS 

DE INTERPRETAÇÃO 

 

 Construir a teia de significados sobre a prática educomunicativa na rádio Escolar 

nos impõe buscar uma teoria de leitura que dê conta dos processos de significação 

discursiva. A escolha pela a Análise de Discurso inscrita nas concepções de Michel 

Pêcheux leva-nos a suscitar os sentidos e as posições sustentadas por professores e alunos 

na construção discursiva da Educomunicação no espaço escolar. Para tanto, discorremos 

sobre a Análise de Discurso e seus dispositivos de análise: condições de produção e 

formação discursiva. 

Pensar o discurso como objeto teórico em meio à supremacia do Estruturalismo 

foi o gesto de Michel Pêcheux. Diante dos estudos linguísticos que viam a língua como 

um sistema abstrato (ideologicamente neutro) e concebível de ser estudada, descartando 

a fala, entendida como individual, excluindo o sujeito e a história e pensando o sentido 

como homogêneo, Pêcheux propõe uma teoria do discurso que supera a dicotomia 

língua/fala de Saussure, concebe o discurso como objeto, ligando-o à exterioridade e 

trazendo para a cena o sujeito, o sentido e a história. 

A partir dessas formulações pêcheuxtianas, cria-se, no final da década de 1960, a 

Análise do Discurso Francesa que promove uma crise na Linguística, sobretudo na 

Semântica, porque não concorda com o sentido literal das palavras e adota a concepção 

de multiplicidade de sentidos ou efeitos de sentidos por meio da interação discursiva, 

relacionando as condições de produção do dizer com os possíveis sentidos desse dizer. 

Sendo assim, Pêcheux adota o discurso, em vez da língua, como objeto teórico e o texto, 

em vez da frase, como unidade de análise, tornando possível a análise do discurso. Nesse 

contexto, o discurso é definido como efeito de sentido entre os interlocutores, e sua 

análise se dá na articulação entre o linguístico e a exterioridade, entendendo que o sujeito 

e o sentido estão relacionados com as condições de produção. 

O campo epistemológico da análise do Discurso, doravante AD, articula três 

regiões do conhecimento científico: o materialismo histórico, a Linguística e a teoria do 

discurso, atravessados por uma teoria da subjetividade, de natureza psicanalítica. 

Entretanto, a AD promove uma ruptura específica com cada uma dessas regiões do 

conhecimento, como assevera Orlandi: 
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Se a Análise do Discurso é herdeira de três regiões do conhecimento – 

Psicanálise, Linguística, Marxismo – não o é de modo servil e trabalha 

uma noção – a de discurso – que não se reduz ao objeto da Linguística, 

nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao 

que teoriza a Psicanálise. Interroga a Linguística pela historicidade que 

ela deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico 

e se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a 

historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 

inconsciente sem ser absorvida por ele (ORLANDI, 2007, p. 20).  

 

 

Constituindo-se na articulação de outros campos científicos, mas diferenciando-

se deles pela ruptura que impõe movimento (diferenciação), Orlandi (2007) diz que é esse 

movimento e essa diferenciação que torna a Análise de Discurso uma disciplina de 

entremeio. 

Na articulação entre essas três regiões do conhecimento, as formulações da AD 

são realizadas a partir da releitura que Michel Pêcheux faz de muitos autores, como por 

exemplo: Althusser, Bakhtin, Foucault e Lacan. Interpretando o pensamento de Althusser, 

que fez uma releitura de Marx sobre a ideologia, Pêcheux elabora o conceito de condições 

de produção do discurso através da relação entre língua e ideologia. Nessa perspectiva, o 

sujeito que produz o discurso não é dono do seu dizer, porque ele enuncia de uma 

formação ideológica (FI) que comporta uma ou várias formações discursivas (FD). Assim 

sendo, o sujeito enuncia a partir de uma posição que corresponde a uma FD capaz de 

regular o que pode e deve ser dito e que por sua vez é determinada pela FI. Portanto, a 

produção do discurso não é determinada por quem fala, mas sim pela posição que ele 

adota dentro de uma FI representada pela FD. Em outras palavras, o sujeito/autor não está 

na origem do seu próprio dizer sendo o responsável pela construção de sentido do texto, 

porque há um pré-asserido (um já-lá) que se impõe ao sujeito, caracterizando o seu 

assujeitamento ideológico.  

Ao expor a relação entre língua e ideologia, Pêcheux e Fuchs (1997) mostram que 

o sujeito caracteriza-se por dois esquecimentos: o primeiro trata da ilusão que o sujeito 

tem de ser a origem do seu dizer, achando-se o criador absoluto do seu discurso realiza o 

movimento de apagar o exterior da formação discursiva a qual se vincula. O segundo 

esquecimento leva o sujeito a acreditar que determina a origem do sentido, ou seja, ele se 

esquece de que tudo o que diz, bem como o sentido do seu dizer vincula-se a formação 

discursiva, caracterizando-se pela retomada do já dito. Além disso, o sentido se estabelece 
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em relação aos outros discursos e aos sujeitos interlocutores dentro de condições 

histórico-sociais. 

Uma das contribuições de Foucault para a AD foi a noção de FD, defendendo que 

“os dizeres e afazeres inserem-se em formações, cujos elementos são regidos por 

determinadas regras de formação” (GREGOLIN, 2003, p. 6). No percurso teórico da AD, 

Pêcheux trabalhou com a categoria de análise FD, noção emprestada de Foucault, mas 

ressignificada, devido ao envolvimento de Pêcheux com as formulações ideológicas de 

Althusser. 

Apesar da crítica de Pêcheux aos modelos interindividuais sobre a ideia de 

interação sociocomunicativa, algumas propostas de Bakhtin foram incorporadas pelo 

grupo de estudo de Pêcheux, como por exemplo: o conceito dialógico da linguagem e a 

heterogeneidade discursiva. Além disso, para o desenvolvimento da AD, houve 

contribuições da teoria psicanalítica, especificamente da releitura que Lacan faz de Freud, 

com a formulação de que o inconsciente é estruturado como linguagem.  

Desse modo, na construção de uma teoria do discurso, Pêcheux rompeu com a 

noção tradicional e estrutural de linguagem como instrumento de comunicação, 

encarando-a como trabalho e produção, ao passo que buscou tratar dos processos de 

constituição do fenômeno linguístico e não meramente do seu produto. Portanto, a 

emersão desse novo campo teórico chamado de Análise do Discurso (AD), que confronta 

fundamentos já alicerçados pelo Estruturalismo trazendo para discussão a linguagem, o 

sujeito e o sentido, nos convoca a analisar uma gama de produções discursivas antes 

relegadas pelas áreas da Linguística. As reflexões de Pêcheux, atualmente assimiladas, 

discutidas ou reformuladas são fundamentais para a análise discursiva dos textos. É nesse 

sentido que adotamos, nesta pesquisa, as concepções de Pêcheux, entendendo o discurso 

como um objeto de análise, o qual articula a linguagem (elemento linguístico) e a 

exterioridade (contexto histórico), compreendendo o sentido como polissêmico. 

 

 

1.3.1 As Condições de Produção do Discurso e os Efeitos de Sentido 

 

 

A situação e os interlocutores correspondem às condições de produção do 

discurso. Conforme Orlandi (2006), a situação pode ser entendida como as circunstâncias 
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da enunciação (num sentido restrito) ou como contexto sócio-histórico-ideológico (num 

sentido lato). 

Ao encarar as condições de produção como constitutivas de sentido, a AD defende 

que o sentido não pode ser visto como literal, mas sim como possibilidades, efeitos de 

sentido. Isso porque, segundo Pêcheux (1997, p. 92), as classes não são indiferentes à 

língua, de forma que todo processo discursivo se inscreve numa relação ideológica de 

classes. Portanto, as formações discursivas do discurso, determinadas pelas formações 

ideológicas correspondentes, comportam palavras que se referem às posições ideológicas 

de quem as emprega. Desse modo, apesar de o sentido não existir em si mesmo, as 

palavras tiram seu sentido da relação com as formações ideológicas nas quais as posições 

se inscrevem (ORLANDI, 2001). Assim sendo, a AD leva em consideração a situação 

imediata e o contexto sócio-histórico-ideológico em que o discurso é construído buscando 

identificar os possíveis sentidos.  

Além disso, os interlocutores como constitutivos das condições de produção 

também estão relacionados com os sentidos no processo discursivo, tendo em vista que, 

na corrente teórica da AD, o sentido sempre pode ser outro, posto que depende do lugar 

em que os interlocutores se inscrevem,  

 

 

Ou seja, nada garante que um discurso produza o mesmo sentido tanto 

para quem o formulou como para quem o interpretou. Entre os 

interlocutores há um intervalo que vai muito além do espaço físico que 

o separa. Há que considerar também por posições ideológicas diversas, 

inscritas em formações discursivas igualmente diferentes, as quais são 

responsáveis pela produção não-coincidentes, atribuídos a um mesmo 

dizer (INDURSKY,1998, p.12).  

 

 

Assim como não podemos desprezar a situação (sentido restrito e amplo), na AD 

também temos que considerar que o sujeito no processo discursivo não é o sujeito 

individual que transmite uma mensagem, mas sim uma posição dentro de uma formação 

social cuja mensagem é o discurso. Dito de outro modo, “o sujeito da análise de discurso 

não é o sujeito empírico, mas a posição sujeito projetada no discurso” (ORLANDI, 2006, 

p.15). O discurso, portanto, é marcado pelo lugar social de quem enuncia, por exemplo: 

professor ou aluno, promovendo efeitos de sentido distintos a cada posição assumida. 

Conforme Gadet e Hak (1993) o lugar encontra-se representado no discurso, isto 

é, presente, mas transformado através das formações imaginárias que designam o lugar 
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que os interlocutores (enunciador e destinatário) atribuem-se cada um a si e ao outro e a 

imagem que eles fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro. Sendo assim, a posição 

social da qual o sujeito enuncia não é neutra, ligando-se ao contexto sócio-histórico em 

que está inscrita. 

É valido enfatizar que apesar de o sujeito enunciar de uma dada posição ele não é 

fonte desse dizer e nem do(s) sentido(s), como nos referimos anteriormente, já que o 

discurso não parte do nada, mas de discursos historicamente construídos em que “o que 

dizemos tem relação com outros dizeres e que isso faz parte dos efeitos de sentido do 

nosso dizer” (ORLANDI, 2006, p. 16). Há em todo discurso um pré-construído que 

remete a construções discursivas exteriores, ditas anteriormente, ou seja, é o interdiscurso 

que atravessa a formação discursiva trazendo saberes de outras formações discursivas e 

produzindo sentidos. 

Entendemos, portanto, que o discurso tem a sua materialidade histórica e o sujeito 

inserido nele corresponde à posição-sujeito relacionada ao contexto sócio-histórico-

ideológico na qual se inscreve. Dessa maneira, ao tratar do sentido na AD, é necessário 

articular o discurso com a exterioridade, considerando a importância das condições de 

produção do dizer, já que o sentido não é depreendido exclusivamente da materialidade 

discursiva, mas de uma série de relações a serem estabelecidas entre o enunciado, seu 

enunciador e o amplo contexto que envolve a enunciação. Dito isso, compreendemos o 

discurso como efeito de sentido entre interlocutores os quais representam/ocupam lugares 

definidos na estrutura da formação social. Como assegura  Dessa forma, como queremos 

analisar a construção discursiva em tono da prática educomunicativa, voltaremos o nosso 

olhar não só para os discursos enunciados por formadores e cursistas, mas os remetemos 

com a exterioridade em que eles foram construídos (as condições de produção desses 

discursos), identificando as formações discursivas correspondentes de cada dizer, como 

forma de chegarmos mais perto dos sentidos atribuídos à prática educomunicativa na 

rádio escolar.  

  

1.3.2 Formação Discursiva: as Reflexões e os Desdobramentos 

 

Antes de falarmos de FD efetivamente, é importante destacar que Pêcheux 

formulou uma teoria do discurso que apresentou embates, reconstruções e retificações no 

campo teórico e que podemos sintetizar em três épocas. A primeira época é marcada pela 

publicação do livro “Analyse Automatique du Discours” (1969) em que Pêcheux relê 
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Saussure e propõe que a língua seja pensada em seu caráter social, bem como se apoia na 

releitura de Marx feita por Althusser, e de Freud, por Lacan, para introduzir o discurso 

como objeto, trazendo para os estudos linguísticos o sujeito, a história e o sentido. A 

segunda época caracteriza-se pelas reflexões sobre a heterogeneidade. Por fim, a terceira 

fase, a partir de 1980, Pêcheux aproxima-se das teses foucaultianas e afasta-se de posições 

sustentadas em fases anteriores. Nesse contexto, a noção de FD em Pêcheux, emprestada 

de Foucault, mas reformulada, modifica-se ao percorrer esses três momentos reflexivos. 

Numa primeira etapa, em 1971, é assim definida: 

 

 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa conjuntura 

dada, determinada pela luta de classes, determina o que pode e deve ser 

dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um 

panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.) (PÊCHEUX, 1997, 

p.160). 

 

 

Nessa fase, Pêcheux mostra-se envolvido pelas formulações de interpelação 

ideológica do sujeito e da luta de classes (influenciado pelas concepções de Althusser), 

trazendo a política para a teoria, já que para ele “não se pode fazer teoria sem tomar 

simultaneamente, posição na luta de classes” (GREGOLIN, 2006, p.121). Além disso, 

Pecheux pensa a FD como a projeção na linguagem das FI, cujos sentidos das palavras 

variam a partir da FD da qual são produzidas. Dito de outra maneira, a FD, determinada 

pela formação ideológica correspondente, materializa a formação ideológica e regula o 

que pode e deve ser dito. Nesse caso, entendemos que o sentido do discurso está pré-

determinado pela FD à qual ele pertence, tendo em vista que para instaurar o sentido 

precisamos remeter o discurso à formação ideológica correspondente. 

Segundo Gregolin (2005), a primeira reformulação do conceito de FD por 

Pêcheux se dá no livro “Semântica e Discurso” (1975; 1988) em que é colocada a 

discussão sobre a materialidade do interdiscurso, isto é, o fato de que toda FD dissimula, 

pela transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito ao “todo 

complexo com dominante” das formações ideológicas. Em outras palavras, dizemos que 

os sentidos estão na dependência do interdiscurso, ou seja, é necessário relacionar as FDs 

com o interdiscurso para se instaurar os sentidos. Entendendo interdiscurso como outros 

discursos já proferidos e que estão na base de todo discurso, como diz Orlandi (2007, 

p.31) o interdiscurso “é definido como aquilo que fala antes, indefinidamente”. 
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Abandonando a ideia de FD homogênea, como pensava inicialmente, Pêcheux 

enxerga as FDs como instáveis, entendendo que no âmbito da FD pode haver recuos e 

questionamentos que “podem conduzir à incorporação de elementos provenientes de 

outro sistema de formação, tornando FD heterogênea” (INDURSKY, 2007, p.189). Em 

outras palavras, há a relação entre as FDs no interior de uma mesma FD. Podemos 

exemplificar esse caráter heterogêneo quando o sujeito não se identifica totalmente com 

os saberes da FD em que está inscrito, fazendo aparecer diferentes posições-sujeito 

pertencentes a outras FD. Sendo assim, a partir de 1977, a heterogeneidade coloca-se 

tanto como categoria conceitual quanto em relação ao corpus na AD, entendendo que:  

 

  

[...] as FDs estão sob o primado da contradição, e isto abre espaço para 

conceber a FD como heterogênea, constituída por saberes que vem de 

outro lugar, de uma outra formação discursiva ou, ainda, como 

provenientes do interdiscurso (INDURSKY, 2007, p. 192). 

 

 

 Entende-se que a FD possui recuos e questionamentos provenientes de outro 

sistema de formação, tornando-a heterogênea, já que cada FD tem um modo particular 

com a formação ideológica correspondente. Nesse caso, o enunciador pode se identificar 

com a formação discursiva que está inscrito, mas também suscitar no seu dizer outras 

formações discursivas. Em outras palavras, entendemos que para que uma palavra, numa 

determinada formação discursiva, tenha sentido é necessário que ela derive do já dito e 

que traga consigo um sentido pré-construído e que ao ser enunciada construa um efeito 

de já dito para poder sustentar o que se pretende enunciar, dizer. Por isso, Gregolin (2001, 

p. 18) afirma que “o interdiscurso designa o espaço discursivo e ideológico no qual se 

desenvolvem as formações discursivas em função de relações de dominação, 

subordinação, contradição”. Nesse caso, o interdiscurso se mostra como um palco de 

encontros e confrontos de sentidos, isto é, o sujeito para dar sentido e validar o que está 

enunciando faz emergir nas formações discursivas outros discursos historicamente 

utilizados ou os rejeitam em outros contextos discursivos. 

No ano de 1980, considerada a terceira época da AD, já em meio às concepções 

de heterogeneidade, Pêcheux reorienta o projeto epistemológico desenvolvido desde 

1969, devido à crise do marxismo, à morte de Althusser e às decepções políticas com a 

fragmentação das esquerdas. Nesse momento, a “FD deixa de referir-se a um exterior 
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ideológico e passa a ser buscada na dispersão enunciativa do sujeito” (GREGOLIN, 2006, 

p.155).  

Nessa década, Courtine aparece como um crítico das concepções althusserianas, 

sustentadas por Pêcheux, ao passo que contribui para a inserção das ideias de Michel 

Foucault na AD a partir de uma releitura da “Arqueologia do Saber”, livro no qual estava 

subjacente “a ideia de que toda formulação possui, em seu ‘domínio associado’ outras 

formulações que ela repete, refuta, transforma, nega, enfim, em relação às quais 

produzem-se certos efeitos de memória específicos” (GREGOLIN, 2005, p. 05). E, como 

acrescenta Gregolin (2005), Courtine traz o papel da memória discursiva, e articulado a 

ele, todo um conjunto de noções foucaultianas é integrado ao conceito de FD 

(acontecimento, práticas discursivas, arquivo e etc.). Assim sendo, a partir de 1980, 

Pêcheux produz deslocamentos e abre várias perspectivas para rediscutir as redes de 

memória, os trajetos sociais dos sentidos, as materialidades discursivas, enfim, a 

articulação entre FD, memória e história. Nesse contexto, ainda de acordo com Gregolin 

(op. cit.), Pêcheux afasta-se das posições althusserianas e aproxima-se de Foucault, 

Bakhtin e a “nova história”, não vendo o sujeito tão assujeitado pela máquina discursiva, 

haja vista que na interpelação ideológica há falhas e equívocos que permitem a 

transformação, além disso, passa a entender o discurso ligado à estrutura e ao 

acontecimento.  

Portanto, a partir das críticas feitas às teses althusserianas que embasavam a AD, 

bem como as reflexões sobre a heterogeneidade, a dispersão e o acontecimento 

discursivo, Pêcheux propõe que a AD trabalhe com as materialidades discursivas e abre 

espaço para a análise de discursos, considerados não oficiais, discursos das massas. Dessa 

forma, a AD “tratou-se, então, para além da leitura dos Grandes Textos, de ‘se pôr na 

escuta das circulações cotidianas, tomadas no ordinário do sentido’” (GREGOLIN, 2006, 

p. 175-176). Isso quer dizer que a pesquisa em AD, que inicialmente privilegiava o 

discurso político, reconfigurou-se de modo a atingir os discursos do cotidiano em suas 

mais variadas modalidades, atuando hoje sob a designação de Análise de Discurso. O uso 

da preposição “de” sugere a plurivocidade de discursos, abrindo espaço para que hoje 

possamos estudar nesta tese o discurso que envolve a educação e a comunicação, retirado 

tanto do dizer oral quanto dos textos escritos. Mas vale ressaltar que ao entendermos a 

prática discursiva como materialização da prática política no domínio simbólico da 

linguagem, quando entramos na ordem do discurso, nos debruçando em diversos textos, 

sempre estaremos no campo político, pois a ideologia atravessa a língua e os sujeitos. 
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Na terceira época da AD dissemos que as formulações de Pêcheux aproximaram-

se das ideias foucaultianas. Isso se deu, principalmente, devido à nova concepção de 

sujeito adotada por Pêcheux, entendendo-o não totalmente assujeitado à interpelação 

ideológica, bem como interpretando o discurso como um fenômeno ao mesmo tempo 

ligado à estrutura e ao acontecimento. Sobre essa guinada, Pêcheux (1983) assevera que: 

 

 

A noção de formação discursiva, emprestada de Foucault pela análise 

de discurso, derivou muitas vezes para a ideia de uma máquina 

discursiva de assujeitamento, dotada de uma estrutura semiótica interna 

e, por isso mesmo voltada à repetição: no limite, essa concepção 

estrutural da discursividade desembocaria em um apagamento do 

acontecimento, através de sua absorção em uma sobre-determinação 

antecipadora. (PÊCHEUX, 1983, p.56). 

 

 

Desse modo, Pêcheux ao se desfazer da noção de FD, aliada à interpretação 

althusseriana com a reflexão sobre as lutas de classes, assume uma nova posição diante 

da categoria “formação discursiva”, vendo-a cada vez mais na instabilidade, na dispersão 

do sentido e articulada a noção de memória e acontecimento, num gesto de aproximação 

do pensamento de Foucault. 

Acreditamos que os deslocamentos na concepção de FD não implicam dizer que 

as primeiras formas de pensá-la estavam equivocadas, e sim nos revela a AD como uma 

disciplina em permanente reconstrução, tendo nos desdobramentos teóricos de Michel 

Pêcheux um exemplo de produção de conhecimentos sob certas condições e que, por sua 

vez, são capazes de suscitar o estudo do discurso, bem como a realização de múltiplos 

olhares sobre o mesmo objeto. Nesse sentido, para o desenvolvimento da nossa análise, 

adotamos a noção de FD como a materialização das formações ideológicas, mas 

entendendo também que em cada discurso pode haver mais de uma FD, já que os 

discursos se materializam nos textos, e o texto, segundo Orlandi (2007, p. 70) “pode ser 

atravessado por várias formações discursivas que nele se organizam em função de uma 

dominante”. Sendo assim, as FDs são heterogêneas articulando-se com outras FD. 

Portanto, recorremos à categoria de análise da FD na nossa tese para verificarmos os 

efeitos de sentido que tais FDs suscitam no processo formativo da prática 

educomunicativa. 

Diante da reflexão sobre condições de produção, efeitos de sentido e formação 

discursiva, destacamos que, nesta pesquisa, a assunção dos aportes teóricos da AD com 
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filiação pêcheutiana nos permite compreender que não há literalidade do sentido e que as 

condições de produção do dizer são imprescindíveis na construção de sentido(s) desse 

dizer, encarando a análise de um discurso como um gesto de leitura do analista, capaz de 

suscitar outros efeitos de sentido. Dessa maneira, quando nos propomos a analisar os 

discursos sobre a prática educomunicativa estamos trazendo um exemplo de possibilidade 

interpretativa sob a ótica da AD, enfatizando a historicidade das construções discursivas. 

Isso porque quando adotamos a AD focalizamos nossas análises sobre as condições 

históricas e sociais do discurso, entendendo a ideologia como elemento constitutivo desse 

processo. Acreditamos, pois, que o sujeito, enunciador de discursos, é afetado pela língua 

e pela história, remetendo seu dizer a formações ideológicas e defendendo posições.  

Sendo assim, escolhemos essa teoria, justamente porque ela abre um caminho de 

análise das produções humanas, colocando em discussão o sujeito e seus discursos em 

uma perspectiva histórica da linguagem em que a atribuição dos sentidos não depende do 

código linguístico e sim de um complexo movimento entre a linguagem e a exterioridade. 

  



88 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

CONSTRUINDO O CAMINHO METODOLÓGICO DA 

PESQUISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não interrogamos a natureza e ela 

não nos responde. Interrogamos a 

nós mesmos, e nós, de certa 

maneira, organizamos nossa 

observação ou nossas experiências 

a fim de obtermos uma resposta. 

(Mikhail Bakhtin) 
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2. CONSTRUINDO O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

2.1 O LUGAR DA PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA 

  

 Esta pesquisa enquadra-se no campo de investigação da Linguística Aplicada 

(LA), visto que a LA faz o estudo da linguagem em uso nas práticas sociais, dentro de 

contextos específicos, além de permitir a interface com outras áreas, como assegura Moita 

Lopes (1998), o linguista aplicado pode recorrer a várias disciplinas para ajudar a 

esclarecer a questão investigada. Sendo assim, buscamos diversos fundamentos teóricos 

e metodológicos para compreender a construção discursiva em torno da prática 

educomunicativa na rádio escolar. 

 Ao enxergar a LA em diálogo com os campos das ciências sociais e humanas, 

Moita Lopes (2008), classifica-a como mestiça, no que se refere a sua natureza 

interdisciplinar e transdisciplinar. Nesse sentido, a LA é vista sob um ângulo diferente, 

rompe com as fronteiras do saber disciplinar e concede ao linguista aplicado o direito de 

procurar outras áreas do conhecimento para responder as suas questões de pesquisa, 

interessando-se pelo que diz as outras áreas sobre a linguagem e sobre o contexto sócio-

histórico que envolve o objeto investigado. 

 Conforme Moita Lopes (2008, p. 23), pensar a LA mestiça significa usar um novo 

par de óculos, na alternativa de “compreender nossos tempos e de abrir espaço para visões 

alternativas ou para ouvir outras vozes que possam revigorar nossa vida social ou vê-la 

compreendida por outras histórias”. Nesse viés, os pesquisadores deveriam operar para 

além dos limites da Linguística e de suas bases teóricas, tais como: a Análise do Discurso, 

Linguística Textual e Análise da Conversação. Mas, se a busca pela interdisciplinaridade 

traz para a LA novos horizontes investigativos, de outro lado, paga-se o preço da 

indisciplina, suscitando problemas institucionais, dando margens para interpretações 

equivocadas no meio acadêmico e acusações de superficialidade do conhecimento 

produzido, devido à natureza interdisciplinar do trabalho. 

 Rebatendo as criticas da superficialidade, a natureza interdisciplinar da LA é, 

justamente, o seu ponto forte, pois está fundamentada nas trocas de diferentes 

conhecimentos, cuja diversidade do saber produzido permite se alcançar uma ciência mais 

crítica e integradora. Dentro dessa perspectiva teórica globalizadora, Portella (1992) nos 

dá a verdadeira dimensão do conhecimento interdisciplinar:  
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Enquanto que o projeto disciplinar distingue, privilegia, consagra, o 

programa interdisciplinar combina, solidariza, desmistifica. Ele 

responde, talvez, a um estágio avançado de secularização do 

conhecimento. (PORTELLA, 1992, p.06) 

 

  

 Construir conhecimento interdisciplinar significa acreditar que as outras áreas do 

saber têm muito a nos dizer, que seus fundamentos e métodos podem complementar a 

investigação sobre a linguagem em LA. Adotando esse pensamento relacional entre os 

saberes podemos estabelecer recortes teóricos que perpassam por diferentes disciplinas 

rumo a um conhecimento que atenda à complexidade de nossas práticas de linguagem 

situadas.  

 Já em relação à transdisciplinaridade, Moita Lopes (1998) assegura que o 

conhecimento produzido transdisciplinarmente não pode ser reduzido a nenhuma das 

disciplinas que contribuíram para a sua constituição, tendo em vista que a integração das 

disciplinas é gerada no próprio contexto de aplicação. Nesse sentido, não se pode fazer 

LA transdisciplinarmente, entretanto, ressalva: 

 

 

Pode-se, contudo, como linguista aplicado, atuar em grupos de pesquisa 

de natureza transdisciplinar que estão estudando um problema em um 

contexto de aplicação específico para cuja compreensão as intravisões 

do linguista aplicado possam ser úteis. (MOITA LOPES, 1998, p.122). 

 

 

 

 Nesse panorama transdisciplinar, a LA atua para esclarecer a questão investigada, 

no mesmo nível de importância das outras disciplinas requisitadas, gerando uma 

compreensão completa do problema a partir dos seus diversos aspectos e das inter-

relações entre eles. Assim, na associação dos saberes das diferentes áreas tem-se uma 

visão globalizada do objeto de investigação. 

 Portanto, defendemos que os limites disciplinares não dão conta da complexidade 

da nossa investigação, a saber: os discursos que emergem do processo de ensino-

aprendizagem da linguagem radiofônica, dentro da perspectiva política e teórica da 

Educomunicação, ou seja, do uso de uma nova linguagem capaz de emancipar os sujeitos, 

abrir espaço para expressão e criar ecossistemas comunicativos abertos na comunidade 

escolar. Saber como a prática educomunicativa na rádio escolar é ensinada e apreendida 

pelos sujeitos, voltando-se para os discursos emitidos, é uma missão que extrapola a 

faceta disciplinar da Linguística Aplicada. Nesse caso, a nossa interpretação é 
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interdisciplinar, pois recorre a Análise de Discurso como teoria de leitura, bem como a 

concepção dialógica de linguagem, a Etnografia aplicada ao contexto escolar enquanto 

opção metodológica e aos preceitos do campo da Educomunicação que, por sua vez, já é 

constituído pela interface entre as áreas da Educação e da Comunicação. Esse olhar 

multifacetado leva-nos a compreender o processo de formação da comunidade escolar, 

no uso da linguagem midiática, atentando para os discursos que emergem desse processo, 

interpretando-os a partir da colaboração entre os saberes. 

 Sabendo que na Linguística chamada de Aplicada, a investigação em si ocorre no 

contexto de aplicação do uso da linguagem, voltamo-nos para o contexto escolar, no 

habitat natural em que os discursos são enunciados. Além disso, adotamos nesta pesquisa 

a LA defendida por Moita Lopes (2008), entendida como aquela que não se prende à 

busca de soluções para os problemas relativos ao uso da linguagem, de outro modo, 

pretende problematizar os contextos, compreende-los em sua essência, pois fazendo 

assim, as alternativas de mudança podem ser vislumbradas. Tomamos a LA como aquela 

que focaliza os sujeitos em suas práticas de linguagem, concentrando-se na compreensão 

de como os sujeitos agem no mundo através do discurso.  

 Quando nos propomos a estudar a linguagem atrelada ao seu contexto de uso, é 

essencial explicitar de qual lugar falamos ao abordar a linguagem. Assim, defendemos a 

concepção dialógica da linguagem, fundamentada em Bakhtin/Volochinov (2006), 

afirmando que o centro organizador de toda enunciação não se situa no interior, mas no 

exterior. Nesse sentido, adotamos a linguagem enquanto interação social, sendo 

constituída tanto pelo componente linguístico quanto o extralinguístico. Isso quer dizer 

que o sentido de um enunciado depende das condições históricas e sociais e da situação 

em que o sujeito que o produz se encontra.  

 Na perspectiva dialógica, a linguagem é mais do que um código para a realização 

de comunicação, de transmissão de ideias ou como base do pensamento; linguagem é uma 

ação social, é discurso. Por isso, para interpretarmos a construção de sentidos desses 

discursos (linguagem), precisamos considerar toda a complexidade em que ele é 

produzido: contexto social, histórico e ideológico.  Essa fundamentação sobre a 

linguagem leva-nos a enxergá-la como o exercício da enunciação em sociedade. Dito de 

outro modo, os nossos dizeres (discursos) acontecem em um determinado local e em um 

tempo específico, são produzidos por sujeitos históricos e recebidos por outros seres 

históricos. Assim, a linguagem é uma prática social que se estrutura na interação verbal 

(enunciação) entre os sujeitos socialmente localizados. Por isso, Bakhtin/Volochinov 
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(2006, p.125) afirma que “A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da 

língua.” 

 Nesse contexto, revestimos o nosso dizer nesta tese com a concepção de 

linguagem (discurso) atrelada ao curso histórico de sua enunciação, tendo em vista que 

essa perspectiva atende aos nossos questionamentos sobre os discursos, dentro da Análise 

do Discurso que, por sua vez, contempla os contextos de enunciação (situação imediata e 

ampla) para se compreender os sentidos dos dizeres. A linguagem é a nossa porta de 

entrada para entendermos como os sujeitos (cursistas e formadores) representam a prática 

educomunicativa  relacionando-a ao contexto socio-histórico em que vivem. 

 

2.2 NOTAS SOBRE A ABORDAGEM QUALITATIVA 

  

 Caracterizamos nossa pesquisa como qualitativa, de base interpretativista, visto 

que nos voltamos para os vários significados que constituem o processo de formação de 

educomunicadores com vistas à compreensão discursiva da prática educomunicativa. A 

abordagem qualitativa é rica em dados descritivos e é considerada multimetodológica, 

oportunizando ao pesquisador utilizar vários procedimentos para a geração de dados, tais 

como: observação participante, entrevista e análise dos documentos. Sobre os 

procedimentos metodológicos falaremos mais adiante. Agora, é importante delinearmos 

as características de uma pesquisa qualitativa, ao passo que explicamos o nosso fazer 

qualitativo nesta tese. Para tanto, recorremos a Bogdan e Biklen (1994) que elecam cinco 

características da abordagem qualitativa, mas deixam claro que nem todo estudo 

qualitativo apresenta todas as especificidades com mesmo grau de intensidade.  

 Sendo assim, na pesquisa qualitativa temos: A fonte direta dos dados é o 

ambiente natural, cujo  pesquisador é o seu principal instrumento de coleta através do 

contato direto com a situação que está sendo estudada. Vemos aqui a força do ambiente 

natural, do contexto para se compreender o objeto de estudo, permitindo ao investigador 

observar de perto os acontecimentos, de forma a recolhê-los, selecioná-los e analisá-los 

conforme a teoria que fundamenta o estudo. Partindo da ideia de que saber qual o contexto 

particular em que um determinado objeto se insere é fundamental para que possamos 

entendê-lo, Bogdan e Biklen (1994, p. 48) afirmam que: “Para o investigador qualitativo 

divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado”. 

Remetendo esse dizer a nossa pesquisa, é primordial mergulharmos no dia-a-dia da 

formação de professores para entendermos os discursos emitidos e a construção do saber 
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sobre a prática educomunicativa, entendendo que a nossa aproximação com a situação 

estudada é necessária porque o contexto em que os discursos são enunciados interfere no 

sentido/interpretação desses dizeres. 

 Em segundo lugar, na pesquisa qualitativa os dados coletados são 

predominantemente descritivos. A situação investigada é traduzida minuciosamente em 

palavras e imagens, de forma a se constituir um quadro descritivo sobre lugares, pessoas, 

acontecimentos, gestos, palavras e tudo quanto for importante para se entender o 

problema investigado. Em nossa pesquisa a descrição dos encontros do processo de 

formação é primordial para entendermos como a prática educomunicativa está sendo 

construída através dos discursos dos formadores e dos procedimentos de uso da 

linguagem radiofônica. Além disso, esse contexto imediato de formação também ressoará 

nos discursos dos professores e alunos (cursistas) quando interrogados acerca da prática 

educomunicativa. 

 A terceira característica concentra-se na preocupação maior com o processo ao 

invés do produto. Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994, p.12) explicam que “o interesse 

do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta 

nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas”. Por esse motivo, 

interrogamo-nos sobre o processo de ensino-aprendizagem da prática educomunicativa 

na rádio escolar. Assim, procuramos ver a construção discursiva da prática 

educomunicativa em sua gênese, ou seja, voltando-se para o processo de formação e para 

os discursos dos seus agentes: formadores e cursistas.  

 Em quarto lugar destacamos o caráter indutivo da pesquisa qualitativa. Isso 

significa dizer que antes da investigação de campo, as questões e focos de interesse são 

amplos, mas à medida que se vai inspecionando os dados, os focos tornam-se melhor 

delimitados pelo pesquisador. Esse aspecto mostra a flexibilidade da abordagem 

qualitativa que permite reformulações ao longo do processo investigativo, principalmente 

porque são os dados gerados que orientarão o pesquisador nas formulações do conteúdo 

científico. Nesse sentido, entendemos que o campo (ambiente natural) é o local de 

descobertas que permite o aclaramento do problema investigado, redescobrindo-o a cada 

novo dado capturado e analisado. Colocado isso, afirmamos que realizamos um 

planejamento investigativo flexível para que a geração de dados nos apontem novos 

ângulos do problema estudado. 

 A quinta característica versa sobre a importância vital do significado para as 

pesquisas qualitativas. Assim, o foco de interesse dos investigadores é saber como as 
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pessoas dão sentido às suas ações. Busca-se sempre capturar a perspectiva do participante, 

como eles encaram as questões que estão sendo focalizadas. Para Bogdan e Biklen (1994, 

p.68): “os investigadores tentam estudar objetivamente os estados subjetivos dos seus 

sujeitos”. A nossa pesquisa concentra-se, justamente, nos sentidos que a prática 

educomunicativa assume para os sujeitos, focalizando como os formadores e cursistas 

significam essa prática relacionando-a ao contexto escolar atual. A consideração dos 

múltiplos significados atribuídos pelos sujeitos a essa prática nos leva a compreender 

como ela é representada pelos atores escolares. 

 Na busca por uma metodologia com enfoque qualitativo para  a  nossa pesquisa 

aplicada ao contexto educativo elegemos a etnografia que, por sua vez, procura 

compreender a situação cotidiana a partir de uma observação participante, contemplando 

uma análise descritiva e interpretativa do objeto investigado. Além disso, a AD e seus 

dispositivos de análise, a saber condições e formação discursiva nos orienta na 

interpretação dos dados e seus efeitos de sentido. Os pressupostos e fundamentos da 

Etnografia estão descritos abaixo. 

 

 

2.3. PESQUISA DO TIPO ETNOGRÁFICA 

 

 Adotamos como opção metodológica a Etnografia aplicada à prática escolar, 

sabendo que a Etnografia busca compreender os significados atribuídos pelos próprios 

sujeitos ao seu contexto, a sua cultura e suas práticas, utilizando técnicas voltadas para 

descrição densa do contexto estudado. Essa opção científica possibilita-nos olhar tanto os 

sujeitos participantes da nossa pesquisa quanto os contextos-cenários em que ocorrem os 

fenômenos, ambos integrantes de uma mesma totalidade e relacionados ao contexto 

sociocultural mais amplo. Dessa maneira, podemos identificar e compreender os sentidos 

sobre a prática educomunicativa que estão engendrados pelo contexto específico do 

processo de formação que focalizamos, bem como pelas vivências dos 

participantes/cursistas e pelo contexto sociocultural da educação atual.  

 A etnografia propõe uma investigação feita de dentro, no locos natural dos 

acontecimentos, por isso, é vivida junto aos sujeitos. Caracteriza-se por uma interação 

entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa, envolvendo observação densa, criteriosa e 

detalhada, focalizando a fala/discurso e a interpretação dos sujeitos participantes da 
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investigação, relacionando tudo isso ao entorno sociocultural no qual os sujeitos e suas 

ações se circunscrevem. Nesse sentido, André (2005) sustenta que: 

 

 

 O etnógrafo encontra-se, assim, diante de diferentes formas de 

interpretações da vida, formas de compreensão do senso comum, 

significados variados atribuídos pelos participantes às suas experiências 

e vivências e tenta mostrar esses significados múltiplos ao leitor. 

(ANDRÉ, 2005, p.20). 

 

 

 Assim, entendemos que a etnografia prioriza os significados que as ações e os 

eventos têm para as pessoas ou grupos estudados. Portanto, a etnografia atende às nossas 

intenções científicas, pois na busca por conhecer a construção discursiva em torno da 

prática educomunicativa na rádio Escolar, votamos nosso olhar para os significados 

construídos nesse processo de formação que, por sua vez, são expressos na linguagem e 

nas ações empreendidas pelos sujeitos pesquisados no cenário natural. 

 Já no subtítulo deste capítulo caracterizamos nossa investigação como “pesquisa 

do tipo etnográfica”, definida como aquela que adota alguns procedimentos técnicos 

próprios da pesquisa etnográfica antropológica, tais como: a observação e as entrevistas, 

entretanto é vinculada a outros campos teóricos de interpretação da realidade social que 

não a teoria antropológica. No nosso caso, remetemos a etnografia ao contexto escolar, 

esse tipo de pesquisa apresenta menor permanência do pesquisador no campo de pesquisa 

cujo cotidiano escolar e a educação são analisados  enquanto processo social, cultural e 

histórico. Para André (2005), o tempo de permanência em campo  da pesquisa do tipo 

etnográfica pode variar conforme os objetivos da pesquisa, a disponibilidade do 

pesquisador, as experiências que tem com a pesquisa de campo e o número de pessoas 

envolvidas no estudo. O que se tem feito atualmente é uma “adaptação da etnografia à 

educação”, permitindo ao pesquisador a observação participante, a entrevista intensiva e 

a análise de documentos com um tempo reduzido em campo. 

 Conforme André (1997), é no final dos anos de 1970 que os pesquisadores 

educacionais mostram grande interesse pela etnografia, fruto de uma série de críticas à 

psicologia comportamental que embasava o estudo do processo de ensino- aprendizagem.  

As críticas à psicologia comportamental giravam em torno da supervalorização da 

metodologia em detrimento da teoria e da preocupação exagerada com a objetividade, 
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valorizando mais o número de observações do que propriamente o seu conteúdo. A 

etnografia chega como uma alternativa para vencer os problemas apontados. 

 A abordagem etnográfica ganha destaque no cenário da investigação educacional 

a partir do entendimento de que as interações de sala de aula ocorrem sempre num 

contexto permeado por uma multiplicidade de significados que, por sua vez, fazem parte 

de um universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. Nesse sentido, para 

entender e descrever todo esse contexto, o pesquisador faz uso de diferentes técnicas de 

geração de dados, a saber: observação participante, entrevistas, análises de documentos, 

fotografias e gravações. Tais técnicas possibilitam uma construção rica de dados, 

entretanto, eles são considerados sempre inacabados. Para André (1997), o observador 

não pretende comprovar teorias nem fazer generalizações estatísticas. Outrossim, busca 

“compreender e descrever a situação, revelar seus múltiplos significados, deixando que o 

leitor decida se as interpretações podem ou não ser generalizáveis, com base em sua 

sustentação teórica e em sua plausibilidade” (ANDRÉ, 1997, n.p). 

 Na década de 1980, a abordagem etnográfica ganhou muita popularidade na área 

de educação, voltando-se para as descrições das atividades em sala de aula e 

representações dos atores escolares.  Conforme André (1997), nos anos 1990, crescendo 

em volume e diversificando-se em seus objetivos e procedimentos, já foi possível fazer 

um balanço crítico dessa produção etnográfica aplicada ao contexto escolar. Para a autora, 

os estudiosos das questões educacionais recorreram à abordagem etnográfica, buscando 

uma forma de retratar o que se passa no dia-a-dia das escolas, ou seja, revelar a complexa 

rede de interações que constitui a experiência escolar diária. O objetivo primordial dessas 

investigações era a compreensão da realidade escolar para, numa etapa posterior, agir 

sobre ela, modificando-a. Vale ressaltar que, ao adotarmos a pesquisa do tipo etnográfica 

nesta tese pretendemos conhecer uma realidade e não tentar transformá-la, no que se 

refere às pessoas e/ou as situações. Entretanto, sabemos que o conhecimento construído 

por esta tese não deixa de ser um retorno aos envolvidos com o processo de formação 

educomunicativa (formadores e cursistas), podendo ser entendido como uma ferramenta 

de mudança posterior, de redimensionamento do pensar e agir a cerca da prática 

educomunicativa na escola. 

 Sabirón (2001) defende que a etnografia no contexto da educação vai além da 

descrição, pois também é interpretação,  exige um enfoque pluridisciplinar, uma vez que 

é pluridisciplinar o saber disponível sobre essas instituições, grupos e organizações 

estudados. Assim, a dependência descritiva existe, mas como base sobre a qual se 
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interpreta. Essa interpretação é necessária porque não basta reproduzir o real, mas é 

preciso tentar reconstruí-lo, voltando-se para a interpretação dos sistemas de 

representação, dos pontos de vista e das ações dos participantes. Nesse sentido, a 

abordagem etnográfica para o estudo da prática escolar focaliza a multiplicidade de 

significados presentes numa dada situação, voltando-se para inter-relação de todos os 

elementos que compõem o contexto escolar. Essa característica, conjugada com a atitude 

aberta e flexível do pesquisador na geração e na análise dos dados para detectar ângulos 

novos do problema estudado, são classificadas, por André (1997), como pontos positivos 

da etnografia aplicada à educação. 

 Vemos que a etnografia na educação impulsiona os pesquisadores a considerarem 

os múltiplos significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações e interações, por isso, 

torna-se essencial focalizar as representações e as opiniões dos atores escolares, tomando 

esses sujeitos como importantes elementos na investigação da prática escolar. Em outras 

palavras, o etnógrafo precisa se colocar no lugar do outro, interpretando as respostas do 

outro. Fazendo assim, o observador não é a figura central, aquele que já possui todos os 

significados do contexto estudado. Pelo contrário, o eixo de referência é o universo 

investigado, cuja procura pelas significações de outrem, leva o investigador a superar seus 

métodos e valores para acolher outros olhares, maneiras de pensar e entender o mundo 

social. É, justamente, esse encontro com o outro enquanto uma alteridade a ser 

privilegiada e compreendida, que a etnografia dá-nos subsídios para aprendermos a olhar 

o outro e conhecê-lo, ao passo que, fazendo isto, também contribuimos com o 

cohecimento sobre nós mesmos. 

 Concordamos com Geertz (2004) quando assinala que o significado é socialmente 

construído. Remetendo para a nossa pesquisa, acreditamos que a prática educomunicativa 

é construída socialmente, no processo de interação dos atores escolares (professores e 

alunos) no curso de formação. Assim, conforme Charlot (1992): 

 

 

Quando as pessoas interagem, elas interpretam constantemente seus 

próprios atos e os dos outros, reagem, interpretam de novo, e assim 

sucessivamente. Nos atos sociais, os indivíduos agem em conjunto, 

compartilham a construção daquilo que está acontecendo, construindo 

uma definição da situação. (CHARLOT, 1992, p.75). 
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 É a teia de significados que se forma acerca da prática educomunicativa o que 

queremos compreender a partir da etnografia, esta, por sua vez, disponibiliza para o 

pesquisador um encontro direto com os indivíduos e/ou grupos em situações de vida 

ordinária para que se possa olhar como eles constituem o social através de suas interações 

e dos sentidos construídos. A etnografia em educação caracteriza-se por descrever e 

reconstituir o universo cultural de pequenos grupos, preocupando-se com o ensino e a 

aprendizagem atrelado a um contexto cultural amplo, capturando esse contexto por 

conjugados métodos de coleta. 

 Entendemos que a etnografia aplicada à educação não busca transformar o 

educador em antropólogo, mas convida o educador a mergulhar em outro sistema de 

saberes, baseando-se  na prática antropológica. Essa aproximação da antropologia com 

educação constrói-se a partir das leituras, problematizações, no exercício do trabalho de 

campo, na observação participante, em busca de uma compreensão melhor das práticas, 

motivações, concepções e significados que os sujeitos atribuem à prática social. 

 Partindo da ideia de que os estudiosos em educação têm como preocupação central 

o processo educativo, diferentemente dos etnógrafos que se voltam para a descrição da 

cultura, como podemos caracterizar uma pesquisa do tipo etnográfica em educação? 

Recorremos a André (2005) que nos aponta uma série de características. A primeira delas 

é o uso de técnicas de geraçãos de dados associadas à etnografia, tais como: a observação 

participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos. Esses procedimentos serão 

detalhados adiante. A segunda consiste em creditar o pesquisador como instrumento 

principal na geração e na análise dos dados, demonstrando uma intensa interação entre o 

investigador e o objeto investigado. Nesse caso, por ser o pesquisador um instrumento 

humano a coletar os dados, diferentemente dos instrumentos técnicos, existe a 

possibilidade de o pesquisador, a qualquer momento, redimensionar o curso da geração 

de dados, inserir novos sujeitos, enfim, rever a metodologia durante o desenrolar do 

trabalho. 

 A terceira característica que destacamos é a ênfase no processo. Isso quer dizer 

que a pesquisa etnográfica se importa com o que está ocorrendo, com aquilo que 

caracteriza o fenômeno estudado e sua evolução no decorrer do tempo, e não o produto 

ou resultados finais da situação observada. Na quarta especialidade está à ênfase nos 

significados que os sujeitos atribuem as suas experiências, já que o pesquisador precisa 

realizar uma descrição interpretativa dos sujeitos e situações, retratando a visão pessoal 

dos participantes. 
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 O trabalho de campo é a quinta característica da pesquisa etnográfica. Significa 

dizer que o pesquisador vai ao encontro do objeto pesquisado no local natural da sua 

manifestação, por isso, este tipo de pesquisa também é denominada de naturalística ou 

naturalista. Entretanto, mesmo estando presente no ambiente analisado, o etnógrafo não 

quer introduzir modificações nesta cena, tal como a pesquisa experimental. De outro 

modo, se insere no habitat natural dos acontecimentos para melhor apreender e partilhar 

as atividades realizadas pela comunidade estudada. 

 Outras características importantes da pesquisa do tipo etnogáfica voltada a prática 

escolar são: o período de tempo que o pesquisador passa em contato direto com a situação 

estudada, como já falamos essa permanência, não necessariamente, deve ser prolongada, 

pois depende de uma série de fatores. Outra peculiaridade é o uso da descrição e indução, 

que permite ao pesquisador recorrer a diversos dados descritivos: situações, pessoas, 

ambientes, depoimentos e diálogos, realizando um percurso uma análise do particular 

para o geral. 

 Todas essas carateríticas citadas mostra-nos que a etnografia dá ao pesquisador 

um plano de trabalho aberto e flexível, pois não objetiva testar teorias, mas sim descobrir 

novidades de conceitos, relações  e entendimentos da realidade. Para tanto, é 

imprecindível megulhar no ambiente natural dos acontecimentos, reconhecendo a força 

do contexto para se compreender a totalidade do problema investigado. Sendo o 

pesquisador o instrumento principal na geração e análise dos dados deve olhar a situação 

investigada pelo ângulo dos participantes, trazendo à tona seus significados, mas também 

atentando para todas as nuanças que a situação investigada apresenta, inclusive, o 

contexto social que a envolve.   

 Esta tese utiliza a etnografia enquanto método de investigação para se construir 

uma teia de significados sobre a prática educomunicativa e sua relação com a escola. 

Assim, o nosso holofote investigativo está apontado para o processo de formação de 

educomunicadores, buscando apreendê-lo através da observação participante, que 

contempla a observação in loco, a entrevista e a análise de documentos, na comunidade-

alvo aqui delineadas geograficamente: Natal/RN. 

 

2.3.1 Observação Participante 

 A observação participante é aquela que combina observação direta, a análise de 

documentos e entrevista intensiva, demonstrando um grande envolvimento do 
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pesquisador com a situação pesquisada. Essa triangulação de dados é que diferencia a 

observação participante da apenas observação direta. 

 Entenda-se a observação participante como uma investigação que se caracteriza 

por um período de interações sociais intensas entre o investigador e os sujeitos em 

relacionamento no mesmo ambiente, durante o qual os dados são recolhidos de forma 

meticulosa. Sendo assim, é um trabalho de campo que começa com a chegada do 

pesquisador na cena a ser pesquisada, realizando negociações que lhe garantem certa 

interação com os sujeitos da pesquisa até o momento em que o pesquisador sai de cena, 

abandonando o local de pesquisa rumo à análise dos dados. Todo esse percurso realizado 

pelo etnógrafo torna-o partícipe das atividades por ele analisadas. 

 Assim, a observação participante não é de todo objetiva, pois o que se observa e 

como se observa a situação investigada tem relação com a bagagem cultural de quem 

observa. Dizemos isto porque o observador seleciona o que vai olhar, priorizando 

determinados aspectos da realidade e interpretando-os a partir de sua formação 

sociocultural. Nesse caso, Ludke e André (1983, p.25) questionam: “Como então confiar 

na observação como um método científico?” a resposta está no desenvolvimento de uma 

observação controlada e sistemática, ou seja, planejar a observação determinando com 

antecedência o quê e o como observar, de tal modo que sejam definidos os focos da 

observação e a melhor forma de captá-los. 

 A combinação de diferentes métodos de geração de dados, tais como a observação 

direta (no habitat natural dos acontecimentos), a entrevista (capta as explicações e 

interpretações dos envolvidos no grupo), a análise de documentos e as gravações em 

áudio e/ou vídeo que ajudem a compreender o fenômeno investigado, é uma maneira de 

obter um quadro mais completo e vivo do assunto pesquisado, dirimindo as possíveis 

ambiguidades. A observação participante exige um olhar atento ao contexto e a tudo que 

acontece no espaço observado. Faz-se uma  observação sistemática das práticas sociais, 

sobretudo, porque para Erickson (1989), não podemos confundir a observação como 

técnica de geração de dados com a metodologia de observação participante. A primeira 

faz descrição de situações, ambientes, pessoas ou da mera reprodução de suas falas e de 

seus depoimentos. Enquanto que a segunda busca descrever os significados de ações e 

interações, segundo o ponto de vista de seus atores. Isso significa dizer que a etnografia 

centraliza-se na descrição dos sistemas de significados culturais dos sujeitos estudados, 

indo além da simples descrição.  
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 André (1997) caracteriza a observação como a segunda fase de uma pesquisa 

etnográfica, pois primeiro se faz um amplo estudo da literatura relacionada ao tema a ser 

estudado que, por sua vez, vai gerar as perguntas e os questionamentos que conduzirão a 

geração de dados. Portanto, nessa segunda fase é onde acontece o trabalho de campo 

propriamente dito, que envolve a observação direta e intensiva e as estratégias que visam 

captar as opiniões e representações dos atores sociais. André (1997, n.p.) enfatiza ao 

dizer: “É o momento de fazer as mediações entre a teoria e a experiência vivida em 

campo, de dialogar com os referenciais de apoio, de rever princípios e procedimentos e 

fazer os ajustes necessários.” Essa mediação entre teoria e construção dos dados só é 

possível quando o pesquisador adota uma postura que sabe ver e ouvir atentamente, 

registrando o mais fielmente possível todas as informações pertinentes ao seu objeto de 

estudo e relacionando-as com as teorias que sustentam a investigação. É, portanto, a 

ligação entre teoria e dados in loco que dá condições ao etnógrafo de realizar uma 

descrição interpretativa. No desenvolvimento da observação participante, Ludke e 

André (1986) apontam três fases: exploração, decisão e descoberta. Na primeira, temos 

a escolha do local a ser observado, a seleção e definição do problema investigado, 

estabelecendo os primeiros contatos para a entrada em campo. Na etapa da decisão faz-

se uma busca sistemática dos dados que o pesquisador já selecionou como mais 

importantes, escolhendo aqueles que melhor respondem as questões de pesquisa. No 

terceiro estágio, o pesquisador situa as várias descobertas da investigação num contexto 

mais amplo, promovendo explicações e encontrando princípios do fenômeno estudado. 

Nesse percurso, o pesquisador/observador é o sujeito fundamental de geração e análise 

dos dados, conduzindo a investigação ao registrar, descrever, interpretar e analisar as 

descobertas, auxiliado por procedimentos e técnicas. 

 Sabendo que a observação participante já envolve a entrevista e a análise de 

documentos, ressaltamos o uso da entrevista semiestruturada a ser realizada com 

formadores e cursistas do curso de formação. Além disso, também serão coletados os 

projetos escritos do cursos de formação de educomunicadores e planos de aula enquanto 

documentos que carregam em si discursos sobre a prática educomunicativa a ser ensinada 

pelos professores/formadores. Isso porque compreender a construção dessa prática 

educomunicativa na sala de aula e na voz dos alunos perpassa também pelo entendimento 

dos objetivos pretendidos pelos cursos, por isso, recorrer aos projetos norteadores dos 

cursos como dados de análise contribuem para o entendimento de nossos 

questionamentos. 
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 Ao desenvolver o processo de observação participante são muitos os dados a 

serem coletados, portanto, além de fazermos uso de técnicas de coleta complementares, 

tais como a entrevista e análise de documentos, é preciso estabelecer instrumentos 

técnicos de coleta que auxiliem o pesquisador no registro das informações. Dentre esses 

instrumentos destacamos: o diário de campo e a gravação em áudio. 

 O diário de campo é o instrumento que permite ao pesquisador anotar aquilo que 

é visto e ouvido no contexto estudado. Esse instrumento é indispensável para 

concedermos uma estrutura narrativa às cenas discursivas. Com o diário de campo faz-se 

o registro de cada dia da observação, oportunizando uma leitura cuidadosa a posteriori, 

com o intuito de estabelecer escolhas e direcionamentos das narrativas e de outros dados, 

conforme os objetivos e questões da pesquisa. Esse suporte escrito dá a observação maior 

sistematização no processo de descrição de sujeitos, locais, atividades realizadas e 

interações.  

 O diário de campo apresenta tanto anotações descritivas quanto reflexivas. A 

primeira busca atingir o máximo de fidelidade no relato descritivo dois comportamentos, 

atitudes, discursos e ações dos sujeitos. Mas é importante destacar que, apesar de 

realizarmos um trabalho descritivo dos sujeitos, meio físico e atividades específicas do 

curso de formação, nos deteremos na descrição e análise dos discursos emitidos seja em 

sala de aula seja nas entrevistas realizadas. Em relação às anotações reflexivas, consistem 

comentários críticos do próprio observador em torno do material que está sendo coletado. 

Tais lampejos interpretativos já se configuram como o início de uma análise mais detida 

posteriormente. 

 Mas vale ressaltar que, como o nosso objeto de análise são os discursos de 

professores e alunos em torno da prática educomunicativa na rádio Escolar, faz-se 

necessário o uso do gravador de voz para conseguir capturar fielmente o que é enunciado 

nas aulas/encontros, bem como para a realização das entrevistas junto aos  cursistas. 

Sendo assim, o registro das nossas observações se dará a partir da combinação das 

anotações escritas (diário de campo), gravação em áudio dos encontros de formação e das 

entrevistas. Faremos uma triangulação, mediante as diversas técnicas de construção dos 

dados a fim de encontrar caminhos que nos ajudem a responder aos questionamentos do 

estudo. Sobretudo, porque a etnografia abre espaço para uma variedade de técnicas de 

coleta de dados, buscando saber sobre as pessoas e seu modo de vida, pensando essas 

técnicas de forma que uma complemente a outra para que a construção dos dados seja 

rica em detalhes por contemplar diversos aspectos e olhares no processo de investigação. 
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Segundo Lüdke e André (1986, p. 1), “para se realizar uma pesquisa é preciso promover 

o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado 

assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele.” 

 Após este intensivo trabalho de observação, o desafio do pesquisador é tentar 

organizar todos os dados como num quebra-cabeça. Nesse sentido, realizaremos uma 

descrição interpretativa das cenas discursivas de cada encontro, destacando os sentidos 

que são dados à prática educomunicativa, remetendo-os ao contexto mais amplo da 

educação do século XXI. Essa articulação entre o específico e o geral significa dizer que 

os dados são analisados na perspectiva de um olhar hermenêutico, partindo de uma 

interpretação contextualizada e historicizada. Assim, paralelamente à nossa observação 

temos a interpretação, já que selecionaremos do contexto o que há de significativo em 

relação à elaboração teórica que estamos realizando. 

 Além disso, sobre a pesquisa etnográfica aplicada ao contexto escolar, 

concordamos com André (2005) quando afirma:  

 

 

[...] o que faz um etnógrafo não é um retrato – ou uma reprodução – da 

realidade, mas uma interpretação, a sua interpretação da realidade, ou 

seja, a descrição etnográfica é marcada pelos traços distintivos do 

pesquisador – idade, sexo, cor, classe social, instrução. Não é, portanto, 

isenta de valor. (ANDRÉ, 2005, p.117) 

 

 

 Assim sendo, no desenvolvimento de uma pesquisa etnográfica, com observação 

participante, exige-se do pesquisador um olhar para dentro de si mesmo, percebendo-se 

também enquanto sujeito da pesquisa, participante de um mundo a ser desvelado, 

revelado, apreendido, analisado e interpretado. A nossa pesquisa etnográfica situa-se na 

discussão do saber sobre a prática educomunicativa, do saber fazê-la e do saber estar 

nessa prática no interior da ação docente e discente. Por isso, faz-se necessária uma 

observação participante que capture os discursos enunciados por formadores e cursistas, 

mas que também descreva os significados dos procedimentos de uso da linguagem no 

rádio porque esses usos também constituem sentido para compreendermos o que é a 

prática educomunicativa para esses sujeitos. Portanto, a fim de melhor capturar os dados, 

adotamos o papel de “observador como participante”, caracterizado por Junker (1971), 

como aquele que revela ao grupo pesquisado as intenções de sua pesquisa, recorrendo à 

cooperação dos pesquisados no acesso as informações.  
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2.3.2 Entrevista  

 A entrevista enquanto técnica de geração de dados já faz parte do método 

etnográfico que adotamos na investigação do contexto natalense, por isso, é importante 

explicar o lugar que a entrevista ocupa na referida investigação. 

 No contexto da cidade de Natal, mas especificamente na comunidade-alvo: Profº. 

Escola Francisco Ivo Cavalcanti, faremos a observação participante nos termos que 

descrevemos acima, no sentido de participar de alguns encontros do curso de formação, 

mas também nos deteremos em captar os discursos através da entrevista intensiva, durante 

o processo de formação (no habitat natural), bem como a recolha de documentos escritos 

e digitais mobilizados pelo curso. Nesse caso, a entrevista, caracterizada como o diálogo 

entre entrevistador e entrevistado, é uma técnica de geração de dados que juntamente com 

os documentos do curso de formação nos dará subsídios para a leitura discursiva que 

propomos. Fazendo assim, afirmamos que analisamos o contexto selecionado a partir dos 

discursos que emergem na fala dos formadores e cursistas e não a partir da estrutura do 

curso. Apesar dessas estruturas serem descritas através da observação  participante, 

contendo descrições de todos os encontros do curso, além dos documentos que 

fundamentam a realização do processo formativo e o projeto da Rádio Escolar da escola 

em análise. 

 Como queremos empreender um olhar compreensivo e discursivo sobre a prática 

educomunicativa faremos uso da entrevista semiestruturada na comunidade educativa 

para a obtenção dos discursos, remetendo às condições em que forem realizadas. A nossa 

escolha pela entrevista semiestruturada fundamenta-se no argumento de que esse tipo de 

entrevista permite certo equilíbrio nos papéis de entrevistador e entrevistado, pois de 

acordo com Trivinos (2007, p.152), “a entrevista semi-estruturada mantém a presença 

consciente e atuante do pesquisador e, ao mesmo tempo, permite a relevância na situação 

do ator”. Acreditamos que tal escolha nos ajuda a obter as respostas às questões de 

pesquisa, deixando o entrevistado livre para emitir seus discursos. Assim, recorrendo a 

uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, a entrevista 

do tipo semiestruturada também aborda o tema investigado de maneira ampla, 

apresentando cada pergunta da forma mais aberta possível. Nesse caso, conjugamos a 

flexibilidade das perguntas com um roteiro-guia que orienta as principais questões em 

torno do problema pesquisado. Apoiamos-nos na entrevista sem controle rígido do 

entrevistador, o que nos permite uma comunicação mais livre com os entrevistados, bem 
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como, empreender possíveis acertos diante de situações inesperadas. Mas, como ressalta 

Zago (2003), a margem de liberdade necessária à produção do discurso não corresponde 

a uma condução totalmente livre da entrevista. O autor complementa: 

 

 

[...] a flexibilidade faz parte da lógica do método qualitativo e da 

entrevista compreensiva, mas é importante demonstrar, na sua 

condução, aonde o pesquisador quer chegar. Daí a importância de 

termos um ponto de partida e garantirmos essa condição mediante 

roteiros de questões. Em minhas pesquisas organizo temas e, dentro 

destes, questões mais específicas. Esse processo auxilia na definição da 

problemática, ajuda a hierarquizar assuntos ou temas, separando o que 

é central do que é periférico na investigação. (ZAGO, 2003, p. 303). 

  

 

 A entrevista semiestruturada possui certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, mas também oferecendo novos horizontes 

de interrogativas, dependendo de novas hipóteses surgidas a partir das respostas dadas 

pelo informante. Assim sendo, a lista de questões desse modelo tem origem no problema 

de pesquisa e busca tratar da amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma 

mais aberta possível. Tal entrevista conjuga a flexibilidade da questão não estruturada 

com um roteiro de controle. As questões, sua ordem, profundidade, forma de apresenta-

ção, dependem do entrevistador e das especificidades da investigação. 

 O roteiro com questões-chaves permite criar uma estrutura para comparação de 

respostas e articulação de resultados, auxiliando na sistematização das informações 

fornecidas por diferentes informantes. Tal estratégia mantém a naturalidade e as 

vantagens da entrevista semiestruturada e evita que alguma questão relevante não seja 

abordada. Esse é um procedimento indispensável no tocante a nossa pesquisa que, por 

sua vez, trabalha com discursos de diferentes sujeitos em contextos distintos.  

 Conforme Duarte (2005), a validade e confiabilidade no uso da técnica de 

entrevista dizem respeito, particularmente, a três questões: 

 

a) Seleção de informantes capazes de responder à questão de pesquisa; 

b) Uso de procedimentos que garantam a obtenção de respostas confiáveis; 

c) Descrição dos resultados que articule consistentemente as informações 

obtidas com o conhecimento teórico disponível. 
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 No que se refere à escolha dos informantes, e sabendo que a nossa pesquisa é de 

natureza qualitativa, ressaltamos que os entrevistados não serão escolhidos por 

amostragem, enquanto uma representatividade estatística de determinado universo. De 

outro modo, a escolha dos entrevistados deve ser orientada pela significação e capacidade 

que os sujeitos têm de dar informações confiáveis e relevantes sobre o tema de pesquisa. 

Portanto, os critérios de seleção na nossa pesquisa têm a ver com a diversidade dos 

sujeitos falantes, ou seja, entrevistaremos professores que ministram disciplinas 

diferentes e/ou trabalham em séries diferentes, bem como alunos matriculados em séries 

distintas. 

 Quanto ao instrumental, utilizaremos o gravador de áudio e o questionário com 

questões abertas como instrumentos. Garantiremos o anonimato e o sigilo do informante, 

além de procedermos a uma triangulação dos dados obtidos, relacionando os discursos 

das entrevistas com aqueles contidos nos documentos escritos. Agindo assim, poderemos 

evitar ambiguidades, realçar as regularidades e apontar as diferenças. Para Ludke e André 

(1986) a análise documental é muito útil quando se pretende ratificar e validar as 

informações obtidas através da entrevista, do questionário ou da observação. Isso porque 

os documentos escritos ou digitais constituem uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações ou declarações do pesquisador, além 

de se constituírem como fonte ‘natural’ de informação que carrega em si traços do 

contexto em que foi criado. 

 Em relação à descrição dos resultados que articule consistentemente as 

informações obtidas com o conhecimento teórico disponível, faremos no decorrer do 

capítulo de análise um trabalho descritivo-interpretativo que relaciona os dados coletados 

em campo com os preceitos teóricos que sustentam a nossa pesquisa, a saber: 

Educomunicação, Dialogismo e Análise do Discurso. 

 Entendemos, pois, a entrevista como um evento discursivo contextualizado, ou 

seja, são falas situadas, cujo sentido dos dizeres dependem das condições sociais, 

históricas e situacionais. Nesse caso, a entrevista propõe um jogo interativo em que o 

entrevistador busca saber algo, e o entrevistado é aquele que detém as respostas. Forma-

se, portanto, uma arena de significados que, conforme Silveira (2002), para preencher as 

lacunas das perguntas feitas pelo entrevistador, o entrevistado tenta se reinventar como 

personagem cujo autor coletivo passa a ser as experiências culturais, cotidianas, os 

discursos que atravessam e ressoam em suas falas. Já o outro personagem (pesquisador-

analista) tem a função de reviver as vozes dos entrevistados, relendo os discursos, 
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reconstruindo-os a partir dos sentidos que sugerem. Portanto, a entrevista enquanto 

técnica de geração é capaz de oportunizar uma extensa rede de significados, contribuindo 

para a elaboração, nesta tese, de uma paisagem discursiva em torno da prática 

educomunicativa e da sua significância para os membros da comunidade escolar. 

   

 2.4 A CONSTRUÇÃO DO CORPORA 

  

 Temos um corpora que será construído no contexto da cidade do Natal, estado do 

Rio Grande do Norte, na Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti, semestre 

2012.2, junto a alunos e professores do Ensino Médio. 

 

2.4.1 O Contexto de Natal/RN  

 

 A escolha por estudar a implementação de um curso de formação para 

educomunicadores no contexto escolar na cidade do Natal/RN, vai além da nossa 

cidadania norte-rio-grandense ou do vínculo com o Programa de Pós-graduação em 

Estudos da Linguagem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Outros motivos 

se apresentam com igual importância. Primeiro, dirigir o nosso olhar para uma nova 

prática (educomunicativa) que propõe o protagonismo juvenil e o relacionamento 

dialógico e colaborativo da comunidade escolar pode nos ajudar a refletir e/ou traçar 

caminhos alternativos de combate aos altos índices de abandono escolar e de reprovação 

no nosso estado, tal como pode ser verificado nas tabelas que seguem: 

 

 

                        

                       Tabela 1-Taxa de abandono do Ensino Médio no RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar Rio Grande do Norte 

 

  

  

PERÍODO ABANDONO 

2007 7,2% 

2008 7,1% 

2009 6,5% 

2010 5,6% 
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Esse percentual de abandono é maior do que a média nacional que corresponde a 

3,1% em 2010. Quanto aos dados referentes à reprovação, temos uma média brasileira de 

10,3% em 2010 e 11,8% no RN no mesmo período, como mostra a tabela abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Não estamos discutindo aqui os porquês desses percentuais, mas não negamos que 

eles são significativos quando se decide pesquisar novas práticas educativas, sobretudo a 

prática educomunicativa que vai além de uma proposta de uso pedagógico dos meios, 

pois se preocupa principalmente com o relacionamento dialógico no espaço escolar que, 

por sua vez, pode gerar frutos pedagógicos satisfatórios. Sendo assim, essa realidade 

apresentada também influiu na nossa decisão por analisar o projeto de formação 

educomunicativa da COMÍDIA “A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias” que se sustenta em novas práticas e saberes dentro da 

escola por relacionar a comunicação e a educação.  

 O segundo motivo que nos impulsionou a investigar o contexto escolar de 

Natal/RN refere-se à escassez de projetos voltados para formação de educomunicadores 

no contexto escolar. Muitas escolas da cidade até possuem os equipamentos para montar 

uma rádio escolar, mas não recebem treinamento para trabalhar educomunicativamente, 

quando muito são treinados para manusear os equipamentos, focalizando a função 

instrumental da comunicação.  

Além disso, o Rio Grande do Norte também é beneficiado pelo Programa Mais 

Educação que oferta para rede pública de ensino novas atividades educacionais por meio 

de ações culturais, educativas, esportivas, de educação ambiental, de educação em 

PERÍODO REPROVAÇÃO – 

ENSINO MÉDIO                                                                  

NÃO SERIADO 

2007 6,1% 

2008 4,6% 

2009 15,2% 

2010 11,8% 

Tabela 2-Taxa de Reprovação Ensino Médio Não 

Seriado no RN 
 

PERÍODO REPROVAÇÃO - MÉDIO                                                                  

NÃO SERIADO 

2007 6,1% 

2008 4,6% 

2009 15,2% 

2010 11,8% 

 Tabela 2-Taxa de Reprovação Médio Não Seriado 

no RN 
 Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar Rio Grande do Norte 
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direitos humanos, de lazer, englobando também a Educomunicação. Dentre essas 

atividades encontramos o rádio como mediação tecnológica para a produção de 

mensagens e o envolvimento dos alunos na execução de uma comunicação educativa no 

espaço escolar. Esse programa, inclusive, disponbiliza um manual para se trabalhar a 

mídia de forma educomunicativa, entretanto, as orientações desse material nem sempre 

são seguidas pelos professores.  

São essas as razões que justificam a escolha de Natal como o nosso primeiro 

contexto a ser investigado, buscando compreender como a prática educomunicativa se 

constitui. 

 Desse modo, no contexto natalense a Escola Francisco Ivo Cavalcanti foi 

selecionada como ao lócus da pesquisa, localizada, na rua Dix-sept Rosado, cidade de 

Natal – RN. Com o espaço físico de 400m de cumprimento e 400m de largura, a escola 

possui 21 salas de aula, 01 biblioteca, 01 sala de multimeios, 02 laboratórios de 

informática, 01 sala de dança, 02 laboratórios de ciências, 01 quadra poliesportiva, 01 

quadra de areia e 01 horta. 

 Quanto aos recursos humanos a escola dispõe de 42 docentes, 02 coordenadores 

administrativos, 04 coordenadores pedagógicos, 02 diretores, 01 coordenador financeiro 

09 funcionários terceirizados e 28 funcionários efetivos, dos quais 05 são da sala de 

multimeios e infraestrutura. Além disso, possui 1.152 alunos matriculados no ano de 

2012, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

 Além dessas informações também apresentamos os dados do rendimento escolar 

dos sujeitos pesquisados, nos três turnos citados do ensino médio, mas atentando 

principalmente para os dados da 1º série, pois corresponde ao nível dos alunos que 

participaram do curso de formação. Tal como podemos constatar: 

 

 

Tabela 3 - Rendimento Geral da Escola 2011 

SÉRIE TOTAL DE 

ALUNOS 

APROVADOS REPROVADOS 

 

TRANSFERIDOS EVADIDOS 

Quant. % Quant. % Quant.  % Quant. % 

1º 623 273 44 61 10 40 06 270 43 

2º 445 216 49 50 11 62 14 117 26 

3º 321 222 69 05 02 36 11 64 19 

TOTAL 1389 711 51 116 08 138 10 451 31 

 Fonte: Atas da Escola Estadual Profº Francisco Ivo Cavalcanti, 2011 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.com.br/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D2688230920115908483%26q%3DEscola%2BEstadual%2BFrancisco%2BIvo%2BCavalcante%26iwloc%3DA%26gl%3DBR%26hl%3Dpt-BR
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 Nessa primeira tabela, destacamos o alto índice de evasão escolar dos alunos 

matriculados no 1º ano do ensino médio, correspondendo quase o mesmo percentual de 

aprovados na mesma série. Esse dado traz consigo muitas interrogações sobre os motivos 

da evasão escolar, mas também precisa gerar mobilizações, intervenções que busquem a 

melhoria desse panorama. 

 

Tabela 4 - Rendimento Matutino 2011 

SÉRIE TOTAL DE 

ALUNOS 

APROVADOS REPROVADOS 

 

TRANSFERIDOS EVADIDOS 

Quant.  % Quant. % Quant.  % Quant.  % 

1º 321 165 51 54 17 31 10 71 22 

2º 219 114 52 43 20 24 11 38 17 

3º 124 102 82 05 04 14 11 03 03 

4º 16 11 69 01 06 01 06 03 19 

TOTAL 680 392 57 103 15 58 09 115 17 

 

  

 

 No rendimento escolar matutino da escola tem-se o 4º ano que corresponde a 

turma de turismo. Com relação aos dados dessa tabela, enfatizamos que na comparação 

entre os percentuais de reprovação e evasão da 1º série, o número de evadidos é maior do 

que o número de reprovados, diferentemente da 2º e 3º séries do respectivo turno. A 

mesma realidade também se apresenta na tabela seguinte que corresponde ao tuno 

vespertino: 

 

 

Tabela 5 - Rendimento Vespertino 2011 

SÉRIE TOTAL DE 

ALUNOS 

APROVADOS REPROVADOS 

 

TRANSFERIDOS EVADIDOS 

Quant.  % Quant. % Quant.  % Quant.  % 

1º 135 51 37 05 04 07 06 72 53 

2º 108 59 54 05 05 32 30 12 11 

3º 82 47 57 04 05 21 26 10 11 

TOTAL 325 157 48 14 04 60 18 94 29 

 

Fonte: Atas da Escola Estadual Profº Francisco Ivo Cavalcanti, 2011 

Fonte: Atas da Escola Estadual Profº Francisco Ivo Cavalcanti, 2011 
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 Aqui a situação é ainda mais preocupante se relacionarmos os dados de evasão da 

1º série do turno vespertino com a mesma série do matutino. O índice de evasão chega a 

53%, ou seja, maior que a soma dos aprovados e reprovados. Vale ressaltar que o turno 

privilegiado pelo Grupo COMÍDIA para desenvolver o curso de formação foi o turno 

vespertino, oportunizando o maior número de vagas para os docentes e discentes para o 

referido período.  

 

Tabela 6 - Rendimento Noturno 2011 

SÉRIE TOTAL DE 

ALUNOS 

APROVADOS REPROVADOS 

 

TRANSFERIDOS EVADIDOS 

Quant.  % Quant. % Quant.  % Quant.  % 

1º 167 57 34 00 00 02 01 127 76 

2º 118 43 36 02 02 06 05 67 57 

3º 115 62 53 00 00 02 01 51 44 

TOTAL 400 162 40 02 01 09 02 245 61 

 

 

  

 Os percentuais de evasão no período noturno superam todos os turnos anteriores, 

mas também não podemos esquecer que os matriculados neste noturno, geralmente, já 

ingressaram no mercado de trabalho e/ou trabalham como autônomos desenvolvendo 

jornadas de trabalho que nem sempre os possibilita conciliar com os estudos.  

 Essa escola foi selecionada para ser o locos da nossa pesquisa por intermédio do 

plano de ação do Grupo de Pesquisa COMÍDIA, tendo em vista que, os pesquisadores 

desse grupo, do qual faço parte, escolhemos a referida escola para oportunizar a formação, 

com base os seguintes pontos:  

 

(a) Possui toda uma estrutura técnica de Rádio Escolar; 

(b) A Rádio Escolar está desativada, devido a ausência de professores e alunos 

que saibam manusear os instrumentos e que implementem  projetos voltados 

para o rádio; 

(c) A escola se mostrou receptiva à implementação do curso de formação para 

educomunicadores; 

Fonte: Atas da Escola Estadual Profº Francisco Ivo Cavalcanti, 2011 
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(d) A relação entre a escola e o Grupo COMÌDIA é profícua, tendo em vista que 

a instituição já acolheu outros projetos do mesmo Grupo.  

 

 Sendo assim, por causa do nosso envolvimento acadêmico com o grupo de 

pesquisa e, em especial, com a linha Espistemologia da Educomunicação, realizamos uma 

negociação espontânea com os formadores do COMÍDIA que estiveram à frente do 

treinamento, de forma a apresentar o nosso projeto de pesquisa que, por sua vez, foi aceito 

pelos pares. Em relação a negociação com os cursistas (professores e alunos da escola 

Francisco Ivo) ocorreu a partir dos contatos que realizamos junto à escola, em companhia 

dos pesquisadores da COMÍDIA, realizando esclarecimentos sobre o curso e aplicando  

questionários de sondagem. No primeiro encontro do curso que totaliza oito encontros, 

fui apresentada como pesquisadora que investigaria o referido processo de formação 

através de observação participante e da realização de entrevistas. 

 Nesse sentido, o nosso corpora é constuído a partir das anotações no diário de 

campo, dos documentos escritos e/ou digitais e das falas dos entrevistados, recorrendo 

aos preceitos da Etnografia, como já nos referimos. Assim, foram observados oito 

encontros do curso de formação e realizadas 5 entrevistas (2 discentes, 01 coordenadora 

pedagógica e 2 professoras). A seleção dos informantes para a entrevista deu-se a partir 

de uma abordagem qualitativa, na qual optamos pelos cursistas que foram mais assíduos 

as aulas/encontros. Portanto, os sujeitos participantes desta pesquisa corresponde aos 

alunos, professores, coordenadores peadgógicos e funcionários da escola focalizada, de 

modo que temos 24 participantes, contabilizando 11 professores, dos quais 03 do turno 

matutino, 04 do turno vespertino e 02 do turno noturno; 02 inscrições da 

coordenação/apoio pedagógico, 12 alunos inscritos, sendo 06 do turno vespertino e 02 do 

turno noturno e 04 matutino, e 01 funcionário. 

 Adotamos, portanto, a opção metodológica de relacionar a observação 

participante (observação direta, análise de documentos e realização de entrevistas), de 

forma a desempenhar um estudo descritivo e analítico na investigação, capaz de apreender 

as nuanças do curso de formação que, por sua vez, é um projeto até certo ponto inovador 

para o contexto escolar natalense, que carece de propostas educomunicativas para o uso 

do rádio.  

 Dessa maneira, teremos um quadro da representação discursiva da prática 

educomunicativa, podendo analisá-la a partir da Análise do Discurso, buscando entender 

como essa prática é ensinada e apreendida pelos docentes.  
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2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

No percurso de análise faz-se necessário recorrer tanto à descrição quanto à 

interpretação do objeto de estudo. Devemos levar em consideração que já no discurso a 

ser analisado ocorreu uma interpretação por parte do sujeito que enuncia. Conforme 

Orlandi (2007, p. 60), “o sujeito que fala interpreta e o analista deve procurar descrever 

esse gesto de interpretação do sujeito que constitui o sentido submetido à análise”. E ainda 

nesse contexto, na própria descrição do objeto há interpretação do analista. Dessa forma, 

o analista trabalha no entremeio da descrição e interpretação porque não adota uma 

postura neutra, visto que interpreta e, além disso, não faz uma leitura unidirecional, já que 

se coloca numa posição que permite contemplar os vários sentidos e suas condições de 

produção. 

De acordo com Orlandi (2007), o dispositivo de análise do analista deve permitir 

que ele atravesse a transparência da linguagem, da literalidade do sentido e da onipotência 

do sujeito. Isso quer dizer que é no percurso de descrição e interpretação do objeto de 

análise, ou seja, do discurso, que o analista trabalha, analisa a linguagem em uso. Assim, 

na análise do nosso corpora são feitas descrição e interpretação dos discursos, utilizando-

se como dispositivos de análise os pressupostos teórico-conceptuais, tal como as 

condições de produção e a formação discursiva para elencar os sentidos suscitados 

pelos dizeres e práticas. Isso porque a episteme da AD não estabelece categorias de 

análise, tendo em vista que cada corpus é singular. Nesse sentido, tem-se regularidades 

que se instauram numa enunciação dentro de um corpus específico, e estas regularidades 

podem ser analisadas mediante alguns pressupostos teórico-conceptuais, já que não há 

como criar categorias de análise a serem usadas em todos os corpora, indistintamente. 

Por esse motivo nossa análise orienta-se na busca pelos efeitos de sentidos dos discursos 

materializados pelas formações discursivas a partir de suas regularidades e 

deslocamentos. É nesse percurso analítico que vamos construindo uma teia de 

significados a acerca da construção discursiva em torno da prática educomunicativa 

Além disso, sabendo que a AD pressupõe um ir-e-vir constante entre a teoria, a 

consulta do corpora e a análise, dizemos que na feitura da nossa análise recorreremos às 

noções teóricas abordadas no primeiro capítulo desta tese, bem como à descrição do nosso 

corpora para formar o nosso gesto de leitura, construindo um percurso analítico que visa 

compreender a prática educomunicativa no contexto natalense, na escola selecionada. 
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Quando conjugamos a AD com a metodologia da etnografia, podemos ir muito 

além da simples descrição, focalizando a compreensão dos significados através das falas 

e comportamentos dos atores envolvidos, realizando uma descrição-interpretativa dos 

significados que emergem dos grupos estudados. Isso porque não queremos apenas uma 

descrição etnográfica levando em consideração a interação imediata da cena, mas também 

a relação entre o contexto imediato e o contexto social maior, a sociedade onde esta cena 

se insere. Desse modo, não basta à busca pela reprodução/descrição do real se não nos 

esforçamos para compreendê-lo sob as lentes da AD.  

Sendo assim, todo material coletado será transcrito a fim de torná-lo manipulável, 

permitindo tanto a descrição quanto a análise, destacando-se os discursos sobre a prática 

educomunicativa no contextos enfocado. 

 

 

2.5.1 Estruturação da Análise 

  

 A organização da nossa análise pretende apresentar as descobertas e aspectos 

concernentes aos questionamentos segmentando em tópicos o material construído em 

campo para, em seguida, relacionar essas partes procurando buscar tendências e padrões 

relevantes. Nesse caso, estruturamos a nossa análise da seguinte forma: 

 Iniciamos com a descrição do curso de formação em Natal, atentando para a 

constituição do Projeto de Extensão da COMÍDIA. Nesse sentido, o primeiro tópico do 

capítulo de análise trará a descrição do contexto a ser analisado, destacando a organização 

dos módulos do projeto, seus objetivos e planos de ação. Além disso, também 

apresentamos e interpretamos os dados o questionário de sondagem, realizado pelo 

mesmo Grupo na Escola Francisco Ivo.. 

 O tópico da análise, intitulado As Cenas Discursivas, aborda cada encontro de 

formação que, por sua vez são descritos e analisados, atentando para os discursos sobre a 

prática educomunicativa construídos ao longo do curso.  

 No último tópico de análise, intitulado: O dizer dos cursistas na construção de 

sentido, abordamos a representação discursiva que os sujeitos cursistas fazem da prática 

educomunicativa e sua relação com a escola, bem como o papel do professor e do aluno 

no ambiente educativo envolto pela Educomunicação, a partir das entrevistas e do projeto 

escrito “Projeto Rádio Inovador” (ANEXO A) desenvolvido pela escola. As entrevistas 
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são relacionadas entre si para evocarmos os sentidos, construindo uma teia de significados 

acerca dessa prática representada pelos professores e alunos (cursistas). 
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CAPÍTULO III 

 

TECENDO OS SENTIDOS SOBRE A PRÁTICA 

EDUCOMUNICATIVA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A educação é um ato de amor, por 

isso, um ato de coragem. Não pode 

temer o debate. A análise da 

realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser 

uma farsa (Paulo Freire) 
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3. TECENDO OS SENTIDOS SOBRE A PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA  

 

3.1 PENSANDO A FORMAÇÃO 

 

 Por entendermos que os discursos não estão desvinculados do seu contexto de 

produção, tal como postula a AD, decidimos trazer neste capítulo de Análise a descrição 

dos passos dados pelo projeto de extensão do Grupo COMÍDIA-UFRN no processo de 

formação de educomunicadores na Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti. 

Essa contextualização nos ajudará na leitura das cenas discursivas de cada encontro do 

referido curso. 

 O Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia, criado em 2002, vinculado 

ao Departamento de Comunicação Social da UFRN, tem como principal compromisso o 

ensino, a pesquisa e a extensão, desenvolvendo estudos sobre a comunicação midiática e 

suas interfaces com a cultura e a educação cujos frutos se refletem em suas várias 

iniciativas de natureza científica, tais como: realização de seminários, conferências, 

colóquios, fomento à iniciação científica, produção de artigos e publicação de livros. 

 O projeto de extensão “A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para 

uma pedagogia das mídias”, foco de nossa pesquisa, começou a ser elaborado no ano de 

2011 a partir da criação de uma nova linha de pesquisa com enfoque nos preceitos da 

Educomunicação. O projeto de extensão citado tem como objetivo qualificar educadores 

da Rede Pública de Ensino, em cujo contexto está a formação de produtores e leitores da 

mídia. O intuito do projeto é “formar os educomunicadores que vão mediar os trabalhos 

na escola junto aos alunos que terão a mídia como um instrumento didático” (SIGAA)8. 

No projeto são elencadas diversas atividades a partir de diferentes meios de comunicação: 

jornal, rádio, TV e mídias digitais, chamadas de módulos, a saber: Módulo 1 - A 

Educomunicação e o vídeo no contexto da escola; Módulo 2 - A Educomunicação e a 

rádio escolar; Módulo 3 - A Educomunicação e as mídias digitais e Módulo 4 - A 

Educomunicação e o jornal impresso escolar. 

 O projeto começou a ser desenvolvido no segundo semestre de 2012, abordando 

a prática educomunicativa voltada ao Rádio Escolar, tendo em vista que a escola 

                                                           
8 http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf. O SIGAA consiste no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN. É através desse sistema informatizado que 

discentes e docentes da referida instituição têm acesso a todos os recursos e informações relacionadas à 

vida acadêmica, tais como cadastramento de projetos de extensão e de pesquisa, notas e frequências nos 

componentes matriculados, declarações de vínculo relacionados ao curso, entre outros serviços. 

 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf
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Francisco Ivo já dispunha de todo o aparato técnico da rádio, estando desativada por falta 

de projetos e/ou iniciativas da comunidade escolar. 

 No documento digital que corresponde ao cadastro do projeto de extensão no 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA, percebemos que o 

projeto foi pensado inicialmente para atender aos docentes, de forma que se tornem 

multiplicadores em seus ambientes de trabalho e desenvolvam práticas educomunicativas 

com os discentes. Entretanto, como poderemos constatar mais adiante na análise da práxis 

do curso de formação, docentes e discentes estão juntos na condição de cursistas. Esse 

novo redirecionamento do projeto foi decidido nas reuniões de planejamento do curso de 

formação no primeiro semestre de 2012. Acreditamos que essa nova configuração do 

projeto, que contempla docentes e discentes no mesmo processo de formação, 

corresponde mais fielmente ao principio da Educomunicação na gestão colaborativa da 

comunicação, visto que desfaz os polos dominantes e dominados e aponta para o trabalho 

em equipe já no processo formativo. 

 Além disso, observamos outros redirecionamentos na execução do projeto em 

relação àquele que fora inscrito no sistema digital da universidade, a saber: apesar de ser 

recorrente a utilização do termo “formação de leitores críticos da mídia”, que por sua vez, 

estaria enquadrada na área de intervenção Educação para a Comunicação, o curso de 

formação voltou-se para a capacitação de docentes e discentes para o uso da mediação 

tecnológica (rádio) no espaço escolar, fundamentado pelas diretrizes da Educomunicação. 

Sendo assim, o projeto de extensão que analisamos atenta mais para a produção da 

comunicação do que para a sua leitura crítica, desenvolvendo-se na área de intervenção 

denominada por Soares (2011) como “Mediação Tecnológica”. Com esse enfoque o curso 

disponibiliza aos cursistas conhecimento teórico sobre a Educomunicação e sobre o 

veículo rádio, bem como técnicas e práticas radiofônicas que levem os sujeitos a 

interagirem entre si e com o veículo, desenvolvendo habilidades de criar programas, 

discutir conceitos e refletir sobre a Educomunicação no contexto escolar em que estão 

inscritos. 

 O módulo “A Educomunicação e a Rádio Escolar” abriu vagas para um total de 

35 cursistas, nas categorias de alunos, professores e coordenadores pedagógicos, visando 

atender prioritariamente o público vespertino da escola como forma de facilitar o 

processo, uma vez que a maioria do grupo de formadores tinha disponibilidade à tarde. 

Ao todo foram 24 inscritos, contabilizando 11 professores, dos quais 03 do turno 

matutino, 04 do turno vespertino e 02 do turno noturno; 02 inscrições da 
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coordenação/apoio pedagógico, 12 alunos inscritos, sendo 06 do turno vespertino e 02 do 

turno noturno e 04 matutino e 01 funcionário, esses, portanto, são os sujeitos da nossa 

pesquisa. O curso está estruturado da seguinte forma: 01 encontro semanal com duração 

de 3h, totalizando 08 encontros do módulo, com tempo geral de 24 horas de curso. Os 

temas e e formadores são citados quadro abaixo: 

 

Quadro 03 – Tematização dos Encontros e Descrição Formadores 

ENCONTRO FORMADOR  

Educomunicação no 

contexto escolar I 

Formador A: Professora do ensino superior na área 

de Comunicação Social da UFRN. Doutora em 

Estudos da Linguagem 

Educomunicação no 

contexto escolar II 

Formador A: Docente do ensino superior na área de 

Comunicação Social da UFRN. Doutora em Estudos 

da Linguagem 

A linguagem radiofônica e 

a prática educomunicativa: 

considerações teóricas 

Formador B: Professor do Ensino Médio da Rede 

Pública na cidade do Natal.Graduação em Letras, 

Mestrado em Estudos da Linguagem e 

Especialização em Comunicação para a Pastoral 

A linguagem radiofônica e 

a prática educomunicativa: 

considerações técnicas 

Formador B: Professor do Ensino Médio da Rede 

Pública na cidade do Natal. Graduação em Letras, 

Mestrado em Estudos da Linguagem Especialização 

em Comunicação para a Pastoral 

Técnica de captação e 

edição de áudio I 

Formador C: Profissional do mercado, atuante numa 

emissora de rádio comercial na cidade do Natal/RN, 

na área de edição em áudio. Graduada em  

Radialismo e Jornalismo 

Técnica de captação e 

edição de áudio II 

Formador C: Profissional do mercado, atuante numa 

emissora de rádio comercial na cidade do Natal/RN, 

na área de edição em áudio. Graduada em  

Radialismo e Jornalismo 

Escuta radiofônica: 

analisando os programas 

Formador B: Professor do Ensino Médio da Rede 

Pública na cidade de Natal.Graduação em Letras, 

Mestrado em Estudos da Linguagem e 

Especialização em Comunicação para a Pastoral 

Elaboração de projetos no 

âmbito da Educomunicação 

Formadores D e E 

Formador D: Professor do ensino superior na área de 

Comunicação Social da UFRN. Doutor em 

Educação 

Formador E: Gestora e coordenadora pedagógica de 

uma escola privada na cidade do Natal/RN. 

Mestrado em Estudos da Linguagem. 
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 Cada encontro explicitado acima tem um conteúdo programático específico 

atrelado aos objetivos pretendidos, de forma a capacitar os cursistas desde a concepção 

sobre a Educomunicação até a efetiva prática educomunicativa através da rádio escolar. 

Como forma de compreendermos a representação discursiva sobre a prática 

educomunicativa que é ensinada/aprendida no curso de formação recorremos as ementas 

de cada encontro lendo-as discursivamente e relacionando-as as cenas discursivas do 

respectivo encontro. 

 O projeto do Grupo COMÍDIA também realizou um questionário de sondagem 

junto a E. E. Francisco Ivo Cavalcanti para caracterizar os sujeitos (professores e alunos) 

que seriam alcançados pelo curso de formação, bem como coletar dados sobre o 

entendimento que a escola tem sobre a prática educomunicativa na rádio Escolar e a 

respectiva aceitação ou não de participar de um curso de formação. Tal como podemos 

verificar no subtópico seguinte 

 

 

3.2 OS SENTIDOS DA PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA ANTES DO PROCESSO 

FORMATIVO 

 

 Antes da implementação do curso de formação de Educomunicadores para Rádio 

Escolar, o qual analisamos cada encontro no capítulo III, o Grupo COMÍDIA realizou um 

questionário de sondagem junto a professores e alunos da escola investigada objetivando 

conhecer o grau de recepção dos sujeitos para com o curso de formação e as concepções 

dos docentes sobre a prática educomunicativa. 

 Assim sendo, o questionário de sondagem foi aplicado no dia 30 de agosto de 

2012, na Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti, a partir das 14h 45 minutos. 

Tem-se um total de 51 alunos pesquisados, distribuídos nas séries: 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Médio, bem como 09 professores, sendo 07 do turno vespertino, 01 do turno 

noturno e 01 do turno matutino. Vale ressaltar que não apresentaremos aqui todos os 

dados dos questionários, tendo em vista que destacamos apenas o que toca mais de perto 

o objeto de nossa pesquisa, portanto, selecionamos as respostas referentes à três questões 

formuladas pelo questionário, a saber: 1) “Você gostaria que sua escola tivesse uma rádio 

escolar? 2) Porquê? (realizadas a discentes e docentes) e 3) O que você entende por prática 

educomunicativa na rádio escolar?” (realizadas a docentes). Assim sendo, as respostas 
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serão identificadas pelas siglas: (R = resposta); (1 = numeração romana crescente de 

acordo com a quantidade de respostas sequenciais); (A = aluno) e (P = Professor). 

 Vale ressaltar que o questionário de sondagem possuía perguntas abertas e 

fechadas. A primeira e a segunda questões estão atreladas: “Você gostaria que sua escola 

tivesse uma rádio escolar?” (fechada, incluía as seguintes respostas: sim; não; tanto faz) 

e segunda questão: Por quê? (aberta), As respostas dos discentes ficaram assim 

distribuídas: 

 

 

Gráfico 01 - Respostas dos Discentes 

 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia da UFRN. 2012 

 

 

 Como podemos ver, a maioria dos discentes querem uma Rádio Escolar (85%). 

Essa aceitação dos discentes já aponta para uma rádio que privilegie o público de 

estudantes tanto na construção das mensagens quanto na gestão e na recepção dos 

conteúdos. Inclusive, um dado que não está no gráfico tampouco foi abordado pelas 

questões, mas que foi percebido na aplicação dos questionários consiste no fato de muitos 

alunos nem mesmo saberem que existe um equipamento de Rádio Escolar na instituição 

que estudam. O que demonstra não só o tempo em que a emissora está desativada, mas 

também a ausência de uma discussão interna da comunidade educativa para reativá-la. 

 No que se refere à segunda questão, agora discursiva, os discentes respondem o 

Por quê? gostariam de uma Rádio Escolar. Nessa questão dividimos as respostas em três 

quadros a partir da série dos alunos e destacamos alguns discursos: 

85%

0% 15%

VOCÊ GOSTARIA QUE SUA ESCOLA 

TIVESSE UMA RÁDIO ESCOLAR?

SIM (46) NÃO (0) TANTO FAZ (8)
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Quadro 04 – Respostas dos alunos do 1º ano do ensino médio 

ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 9 

Pra deixar agente mais 

ativos, sair um pouco da 

rotina. (R1A) 

Porquê seria muito legal 

escutar musica ao 

intervalo, porquê silêncio é 

chato. (R10A) 

Para ajudar a passar o 

tempo com uma música 

bacana. (R19A) 

Para deixar o horário 

escolar mais divertido e 

também para agente ficar 

mais antenados nas notícias 

do dia-a-dia (R2A) 

Porque ficaríamos 

cintronizados em algo que 

gostamos, é melhor escutar 

rádio e estudar ou 

converçar com os amigos. 

(R11A) 

Porque seria bom ter algo 

para escutar na hora do 

intervalo. (R20A) 

Porque teria um clima 

melhor, nos descontrairia 

mais, e iria ser bem 

divertido. (R3A) 

Para transmitir as notícias 

dentro da escola. (R12A) 

Pra ficar mais por dentro 

das notícias e do mundo 

real. (R21A) 

É legal um rádio na escola. 

É bom escutar música. 

(R4A) 

Por quê seria uma coisa 

diferente. (R13A) 

Seria bom porque todos os 

alunos divulgavam 

palestras, assuntos do 

cotidiano e outras demais. 

(R22A) 

Porque ia ficar um pouco 

mais animado que está hoje 

na escola. (R5A) 

Não gosto muito dessas 

coisas. (R14A) 

Seria legal por quê, pra se 

aproximar mais de outras 

pessoas ter mais 

conhecimentos e entre 

outras (os) casos (R23A) 

Seria bom pra escola. 

(R6A) 

Porque seria muito bom 

escutar músicas ao correr 

do intervalo. (R15A) 

Porque os alunos irião ficar 

mais interessados nas aulas 

e outras atividades da 

escola. (R24A) 

Tipo na hora do intervalo 

colocasse uma música para 

ouvir, animar a tarde, 

enfim seria bom. (R7A) 

Depende do que vai passar 

no rádio. (R16A) 

Pra cada um expressar as 

ideias e ficar por dentro das 

notícias, etc. (R25A) 

Porque é legal ter algo para 

escutar e relaxar no 

intervalo, até porque nem 

sempre trago o meu fone 

para escutar. (R8A) 

Se tivesse seria legal poder 

se destrair um pouco no 

intervalo. Por outro lado se 

não tivesse também seria 

bom para estudar. (R17A) 

Por que com a rádio escola 

nós alunos ficaríamos mais 

por dentro de todos os 

acontecimentos tanto da 

Seria intereçante sabermos 

notícias faladas e não 

escritas pois a mais clareza 

nas palavras. (R18A) 

                                                           
9 A transcrição das respostas não passou por revisão ortográfica, foram transcritas assim como os alunos 

responderam no questionário.  
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escola como de outros 

lugares. (R9A) 
Fonte: Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia da UFRN. 2012. 

 

 

 Nas respostas escritas por alunos do 1º ano do ensino médio da escola em questão 

podemos perceber as principais motivações dos discentes para o funcionamento de uma 

rádio escolar. O discurso dos alunos nos deixa ver que eles enxergam a rádio na escola, 

principalmente, como um canal de diversão e de animação durante o intervalo (R2A; 

R3A; R5A; R7; R17A). Nesse caso, a rádio não é vista como algo burocrático e rígido, 

mas de outro modo como algo que traz prazer, alegria para a escola. Essa representação 

da rádio como veículo de diversão já nos aponta que os discentes podem e querem 

participar dessa diversão proporcionada pela rádio. O discurso dos alunos associa a rádio 

ao divertimento e a ludicidade sem citar a questão da aprendizagem, ou do ensino dos 

conteúdos, emergindo o efeito de sentido de que para eles (os alunos) a emissora não seria 

apenas do professor, mas também e, principalmente, do aluno. Como já vimos no capítulo 

anterior, é, justamente, essa participação ativa do aluno na escola e através da rádio 

escolar o que a prática educomunicativa visa promover.  

 Outro sentido que fica evidente sobre a rádio escolar é a função que ela pode 

exercer como transmissora de músicas (R4A; R7A; R8A, R10A, R15A, R19A). 

Ressaltamos que essa visão da rádio escolar está impregnada do hoje radiofônico, ou seja, 

está intrinsecamente ligada ao fazer radiofônico atual das emissoras de frequência 

moduladas FMs que, por sua vez, transmitem uma programação quase que 

exclusivamente musical. Em contrapartida, sabemos que o veículo rádio possibilita 

diferentes gêneros e formatos de programas, tal como foi exposto no curso de formação 

para educomunicadores que analisamos. Inclusive, o curso traz uma formação discursiva 

que polemiza com a atual concepção mercadológica e musical do rádio, posto que defende 

discursos que buscam modificar essa visão reducionista do rádio enquanto transmissor de 

música.  

 Mas além de enxergar a rádio como transmissora de músicas, os discentes também 

argumentam que seria bom escutar e ficar por dentro das notícias (R12A, R18A, R21A e 

R25A). Assim, ao apresentar uma das mais nobres funções do rádio enquanto veículo de 

comunicação, os discentes demonstram que querem uma escola mais conectada com a 

realidade, com o que acontece fora dos seus muros, de forma que a rádio escolar se 

apresenta como uma ponte entre a escola e os acontecimentos externos. Assim, ao 
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enxergar a rádio no entrecruzamento da diversão, da música e da notícia, o dizer dos 

alunos nos remete a uma educação que seja prazerosa, que educa enquanto entretém, pois, 

conforme Moran (2007) “Mesmo durante o período escolar a mídia mostra o mundo de 

outra forma - mais fácil, agradável, compacta - sem precisar fazer esforço. Ela fala do 

cotidiano, dos sentimentos, das novidades.” 

 Além das respostas cujos sentidos se repetem destacamos alguns dizeres isolados 

que carregam outras representações discursivas da rádio escolar, tal como a seguinte 

resposta: “Seria bom porque todos os alunos divulgavam palestras, assuntos do cotidiano 

e outras demais (R22A).” Nesse excerto, a rádio é vista como uma ferramenta a ser 

utilizada por todos os alunos, remetendo ao uso democrático da comunicação na escola 

em que se abre espaço para a liberdade de expressão dos sujeitos. Esse mesmo sentido 

pode ser depreendido do excerto seguinte: “Pra cada um expressar as ideias e ficar por 

dentro das notícias, etc (R25A).” Esses dizeres já tangenciam o que defende a prática 

educomunicativa na rádio escolar, mesmo antes dos discentes serem apresentados aos 

princípios da Educomunicação, o que nos permite compreender que a prática 

educomunicativa já era vislumbrada por alguns discentes através da postura democrática 

que demonstram ter frente ao meio de comunicação e a escola. Aqui podemos enxergar a 

busca por uma rádio que contemple o outro, em que haja diferentes interlocutores com 

igualdade de expressão. Nessa perspectiva, defendeu Bakhtin (2006) que a palavra serve 

de expressão de um locutor em relação ao outro, entretanto a realização dos sentidos dessa 

enunciação não é determinada pelo locutor, mas é socialmente dirigida. Assim sendo, ao 

abrir os microfones da rádio escolar para a expressão comunicativa dos sujeitos, tem-se 

uma multiplicidade de dizeres que carregam em si posições e sentidos de diferentes 

formações sociais, de forma que esse entrelaçamento de vozes possa criar um ecossistema 

comunicativo nos moldes da Educomunicação. 

 Mais um sentido pertinente com o fazer Educomunicação na escola foi expresso 

no dizer: “Seria legal por quê, pra se aproximar mais de outras pessoas ter mais 

conhecimentos e entre outras (os) casos (R23A)”. Aqui, o aluno enfoca o relacionamento 

social que pode ser possibilitado pelo uso da rádio. Na verdade, a expressão “aproximar 

mais de outras pessoas”, remete a capacidade do fazer radiofônico para se promover uma 

interação dialógica na comunidade educativa. O discurso do aluno já aponta o que 

defende Soares (2011) quando concebe a Educomunicação como aquela que tem que ser 

uma prática intencional com forças para superar o medo de mudar os relacionamentos na 

escola. 
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 Dentre as respostas acima, um discurso aproxima a rádio escolar da vertente 

didática pedagógica do professor, mostrando que a emissora radiofônica pode 

desenvolver o interesse dos discentes. Nas palavras do educando: “Porque os alunos iriam 

ficar mais interessados nas aulas e outras atividades da escola (R24A).” Lemos que o 

funcionamento da rádio escolar seria uma das condições para que o aluno volte-se para 

as demais atividades escolares, como se, num jogo condicional, o fazer rádio fosse uma 

das condições para se querer participar e integrar-se a rotina da vida escolar. Além disso, 

também traz o sentido de uma rádio como instrumento tecnológico e didático para facilitar 

a compreensão dos conteúdos, na vertente que se contrapõe ao que defendeu os 

formadores do curso ao colocar a prática educomunicativa para além do fazer pedagógico 

convencional e curricular, posto que a Educomunicação proclama uma educação para e 

pela comunicação. Em outras palavras, que seja uma educação que ensine a usar e ler a 

mídia, mas que através do fazer comunicação os sujeitos se eduquem para a vida, sintam-

se cidadãos com poder de falar, assumam-se enquanto seres de comunicação. 

 Quanto aos discentes do 2º ano, as respostas ficaram assim distribuídas: 

 

Quadro 05 – Respostas dos alunos do 2º ano do ensino médio 

ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO10 

Porque os intervalos ficam 

mais divertidos. (R26A) 

A música contagia, 

melhora o humor chegando 

muitas vezes a afetar no 

comportamento das 

pessoas. Sendo uma boa 

música, resulta em um bom 

comportamento (R31A) 

Porque sempre é bom 

ouvir algo pra relaxar 

(R35A) 

Porque é interessante. 

(R27A) 

Porquê é interessante nós 

alunos termos mais 

informações sobre 

noticiários, radionovela e 

etc. (R32A) 

Porquê ia ser muito legal, 

nós íamos ouvir algo para 

relaxar. (R36A) 

Porque é bom. (R28A) Para descontrair os ânimos, 

interatividade. (R33A) 

Porque acho que seria legal 

ela ter nos intervalos saber 

notícias e ouvir música. 

(R37A) 

Porque é bastante 

interessante (R29A) 

Para descontrair mais 

durante o intervalo. (34A) 

Porque através dela agente, 

poderá ter mas 

conhecimento das coisas, e 

para destrair mais. (R38A) 

                                                           
10 A transcrição das respostas não passou por revisão ortográfica, foram transcritas assim como os alunos 

responderam no questionário.  
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Porque ia estimula os 

alunos (R30A) 
Fonte: Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia da UFRN. 2012. 

 

 

 As respostas dos discentes do 2º ano seguem o mesmo perfil daquelas  enfocados 

acima pelos alunos do 1º ano, enxergando a rádio escolar como transmissora de música 

(R31A; R37A), informes (R32A, R37A, R38A), promotora de diversão (R26A; R33A; 

R34A; R35A; R36A e R38A), e com capacidade de estimular os alunos (R30A). Além 

disso, o grau de aceitação de uma emissora radiofônica é perceptível através das repostas 

positivas que vão qualificando essa possibilidade de possuir uma rádio escolar como: 

interessante, legal, bom e estimulante. 

 Já em relação aos discentes do 3º ano do ensino médio, os dizeres emitidos foram: 

 

 

Quadro 06 – Respostas dos alunos do 3º ano do ensino médio 

ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO11 

Para informações e notícias 

ficando assim os alunos 

bem informados. E 

atualizados. (R39A) 

Pra ser sincero não vejo 

nada a acrescentar de 

conhecimento para o aluno 

(R43A) 

Para ter mais informações 

durante o intervalo. 

(R47A) 

Assim estaríamos mais 

ligados nas notícias, onde 

também dependendo das 

músicas daria para relaxar. 

(R40A) 

Para se atualizar mais com 

os compromissos da escola 

(R44A) 

Seria interessante para que 

os alunos se mantessem 

sempre ligados em 

noticiários, atualidade, etc. 

(R48A) 

Porque é um meio mais 

eficiente de manter os 

alunos bem informados e, 

também seria divertido e 

interessante um rádio 

escolar com participação 

dos próprios alunos. 

(R41A) 

Sim, porque podemos nos 

distrair mais, e ficar mais a 

vontade. (R45A) 

Para facilitar os avisos da 

direção para os alunos e 

algumas notícias novidades 

e músicas. (R49A) 

Por que não tem! Mas se 

não tiver não vai fazer 

falta. (R42A) 

Por que a escola já é meio 

bagunçado séria sim bom, 

mais tanto faz tocando 

músicas de valor pode ser. 

(R46A) 
Fonte: Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia da UFRN. 2012 

 

                                                           
11 A transcrição das respostas não passou por revisão ortográfica, foram transcritas assim como os alunos 

responderam no questionário.  
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 No caso dos alunos do 3º ano, teve-se o maior número de resistência à emissora 

de rádio escolar, inclusive, dois alunos não responderam à questão discursiva “Por quê 

gostariam de uma Rádio Escolar” e dos que responderam dois alunos deixam claro que 

tanto faz possuir uma rádio escolar, tal como vemos nos seguintes dizeres: “Por que não 

tem! Mas se não tiver não vai fazer falta. (R42A)” e “Pra ser sincero não vejo nada a 

acrescentar de conhecimento para o aluno” (R43A). Destacamos essas duas falas para 

ressaltar a não unanimidade sobre o funcionamento da rádio, que gera ao efeitode sentido 

de uma visão reducionista em relação às potencialidades de uso desse veículo de 

comunicação que é caracterizado como aquele que não acrescenta conhecimento para o 

aluno. Este discurso bebe da mesma formação discursiva que renega a mídia na escola 

por acreditar que ela é fútil, sem conteúdo para contribuir com a educação, vendo-a 

apenas como comunicação de massa ao invés de focalizar a linguagem midiática enquanto 

mais uma linguagem que permeia o cotidiano social com forças para desenvolver o 

protagonismo dos discentes e seu desenvolvimento crítico, de maneira a reinventar a 

mídia a partir de cada contexto educativo.  

 Apesar dessa recusa, o percentual de alunos que querem a emissora na escola 

supera os que não querem. Além disso, a rádio escolar é representada por esses alunos, 

principalmente como veiculo divulgador de notícias (R39A; R40A, R47A, R48A, R49A) 

e transmissor de música (R40A; R41A, R46A, R49A). Dois dizeres chamam atenção, 

principalmente, porque vão de encontro ao discurso dos alunos do 1º ano, pois enquanto 

estes veem a rádio na perspectiva de uma participação ativa do aluno, os dois dizeres que 

seguem voltam-se para uma rádio escolar mais comprometida com a fala autorizada da 

direção ou dos regimentos escolares, a saber: “Para facilitar os avisos da direção para os 

alunos e algumas notícias, novidades e músicas (R49A)”, e “Para se atualizar mais com 

os compromissos da escola (R44A)”. Nessa perspectiva, tem-se a construção discursiva 

de uma rádio escolar na condição de um sistema de som que transmite avisos, recados, 

mas que não se volta para a multiplicidade de gêneros e formatos radiofônicos capazes 

de, não só dinamizar o processo de ensino aprendizagem, mas também tornar a escola um 

ambiente mais participativo e conectado com a vida cotidiana dos sujeitos escolares. 

 Em relação aos 09 professores pesquisados, as respostas foram as seguintes:  
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Gráfico 02 - Respostas dos docentes 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia da UFRN. 2012 

 

 

 

 A grande maioria dos professores mostrou-se interessada no funcionamento de 

uma rádio escolar para sua instituição, e como um desdobramento dessa primeira pergunta 

responderam o “Por quê?” gostariam de uma emissora na escola: 

 

 

Quadro 07 – Respostas dos professores do ensino médio 

 

IDENTIFICAÇÃO RESPOSTAS 

FEM, 42 anos, 18 

anos de trabalho. 

Ensina 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino 

Médio  -  (R1P) 

A Rádio Escolar é imprescindível para a divulgação dos 

eventos e projetos realizados na escola, bem como para a 

veiculação de informações gerais e didáticas (voltadas às 

questões de saúde e cidadania, por exemplo) e para alegrar o 

momento do intervalo das aulas. 

FEM, 38 anos, 10 

anos de trabalho. 

Ensina 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino 

Médio  -  (R2P) 

 

Porque ajudaria no desempenho das aulas 

FEM, 48 anos, não 

informou o de 

trabalho. Ensina  6º 

e 7º fundamental e 

1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Médio  - 

(R3P) 

É de extrema importância para enriquecer a comunicação 

entre toda a comunidade educativa. É de extrema importância 

inovações como esta para eles darem e perceberem o valor do 

estudo. 

FEM, 39 anos, 21 

anos de trabalho. 

Não informou a (s) 

série (s). -  (R4P) 

Acredito no alcance da rádio como instrumento de 

comunicação. O formato permite a construção, entre outros do 

imaginário, Eu, especialmente, adoro a espera decisiva  entre 

89%

0%
11%

VOCÊ GOSTARIA QUE SUA ESCOLA TIVESSE 

UMA RÁDIO ESCOLAR?

SIM (8) NÃO (0) TANTO FAZ (1)
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um programa e outro, a sequencia musical ou o entrevistado 

do dia. 

MASC, 60 anos, 7 

anos de trabalho. 

Ensina  3º ano do 

Ensino Médio-  

(R5P) 

Melhora a comunicação entre a comunidade da escola e entre 

a comunidade da escola e o município. 

MASC, 65 anos, 25 

anos de trabalho. 

Ensina 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino 

Médio -  (R6P) 

Acredito que a rádio possa ser uma ferramenta que irá 

contribuir com informações para o crescimento social e 

político desses estudantes, bem como nas questões educativas 

e preventivas 

Não informou o 

sexo, 57 anos,  29 

anos de trabalho. 

Ensina 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino 

Médio -  (R7P) 

 

Por falta de conhecimento não vejo qual a importância desse 

recurso na escola. 

MASC, 44 anos, 12 

anos de trabalho. 

Ensina 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino 

Médio -  (R8P) 

Porque teríamos a oportunidade de passar recados e anunciar 

os projetos e eventos da nossa escola. 

MASC, 54 anos, 12 

anos de trabalho. 

Ensina 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino 

Médio - (R9P) 

Pela necessidade de unir o alunado numa atividade educativa 

extraclasse.  

Fonte: Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia da UFRN. 2012 

  

 A rádio escolar para os docentes se apresenta como apoio didático para a condução 

das aulas, tal como se pode ler nos excertos: R1P, R2P, R3P, R8P. Essa é uma visão 

comum na utilização da mídia na escola, onde o professor faz uso dos meios de 

comunicação como forma de ilustração. Esses discursos ainda estão presos à formação 

discursiva que vê a mídia de maneira fria e superficial, onde ela deve ser moldada para se 

atingir metas educacionais estipuladas pelo currículo, ao invés de usar essa tecnologia 

para promover mediações que podem favorecer a ampliação dos diálogos sociais e 

educativos no seio da comunidade escolar. Dizemos isso porque se a escola deve 

oportunizar um processo de consciência crítica do educando precisa saber trabalhar o 

concreto (didático) e o abstrato (da mídia) não apenas para ensinar o conteúdo disciplinar, 

mas, sobretudo para o conhecimento da própria linguagem midiática que permeia a vida 

social dos alunos. Soares (2011), defensor da prática educomunicativa no espaço escolar, 

não ignorou essa possibilidade disciplinar, entretanto ressignificou esse fazer, defendendo 
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que a comunicação seja trabalhada como conteúdo disciplinar dentro da área denominada 

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, de forma a dar ao aluno a noção da comunicação 

enquanto linguagem, processo e produto cultural.   

 Algumas respostas fogem dessa visão institucional da rádio, são elas: R3P, R4P, 

R5P, R6P e R9P, privilegiando a função comunicativa do rádio dentro e fora da 

comunidade educativa, bem como a capacidade de mobilização política do veículo. O 

docente identificado na resposta R4P destaca o caráter imaginário da linguagem 

radiofônica e coloca a rádio escolar na perspectiva do fazer lúdico, da construção de 

realidades imaginárias, ou seja, de um fazer e um aprender que, na maioria das vezes, não 

fazem parte da rotina escolar que privilegia o uso do livro, o desenvolvimento da escrita 

e a credibilização do raciocínio lógico. Já os docentes R3P e R5P, focalizam a importância 

da emissora de rádio para com a comunicação entre a comunidade educativa. Esses 

discursos mostram uma percepção da rádio escolar como fomentadora do diálogo entre 

os sujeitos e apontam para uma relação mídia-escola que se estabelece a partir de um 

nível organizacional mais participativo, pois, conforme Moran (2007), nesse nível tem-

se uma escola menos centralizadora, menos autoritária, mais adaptada a cada indivíduo. 

Inclusive, essa postura mais aberta e flexível de se pensar a rádio na escola não 

proporciona apenas uma comunicação interna entre os membros da comunidade escolar, 

mas também desta com a comunidade externa, como respondeu o docente R5P: “Melhora 

a comunicação entre a comunidade da escola e entre a comunidade da escola e o 

município”; e, além disso, como explicitou o docente (R9P) contribui para o 

desenvolvimento de atividades educativas extraclasse. Aqui a rádio é pensada para além 

das paredes da escola, numa perspectiva transdisciplinar defendida por Soares (2011), 

propondo que os educandos se apoderem das linguagens midiáticas e as use para a 

aprendizagem e para a melhoria da comunidade e de suas vidas, a partir de ideias criativas. 

A rádio escolar, nessa perspectiva, volta-se para atividade extraclasse ou no contraturno, 

mas, sobretudo, contribui para uma escola mais conectada com a vida e com problemas 

que afligem os jovens em seus contextos sociais. 

  Essa visão cidadã da rádio escolar também foi citada no questionário por um dos 

docentes, a saber: “Acredito que a rádio possa ser uma ferramenta que irá contribuir com 

informações para o crescimento social e político desses estudantes, bem como nas 

questões educativas e preventivas” (R6P). Esse dizer trata da relação entre comunicação 

e educação para além das funções: instrucional ou de lazer, voltando-se para um processo 
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de intervenção social e política a partir do uso do rádio que, inclusive, foi defendido pelos 

formadores durante o curso para educomunicadores..  

 Nesse turno, o discurso do professor vincula-se ao interdiscurso, historicamente 

arraigado, que por sua vez, defende o direito a informação como requisito fundamental 

para que os indivíduos tornem-se conscientes dos seus direitos e deveres, podendo 

participar da esfera social na condição de cidadãos. Isso porque conforme defende Gentilli 

(2005), a informação seria a porta de acesso do cidadão aos seus direitos, assegurando-

lhe saber quais sejam suas obrigações e reivindicações, bem como conferindo aos 

indivíduos condições de igualdade, visibilidade e poder. E é, justamente, essa aquisição 

de informação proporcionada pelo uso do rádio através de um processo de mediação do 

professor, que se tem um campo propício para intervir na escola através dos meios, 

formando sujeitos conscientes dos seus papeis políticos e sociais. Essa concepção de 

comunicação congrega com o que defende os autores da Educomunicação que 

trabalhamos no capítulo teórico, bem como com as noções abordadas no curso de 

formação. Mas vale ressaltar que a obtenção do discurso do professor (R6P) se deu antes 

do curso de formação, o que nos permite considerar que o princípio educomunicativo não 

é de todo desconhecido dos professores. 

 Destacamos também o seguinte dizer : “Por falta de conhecimento não vejo qual 

a importância desse recurso na escola (R7P)”. Esse excerto nos traz uma posição mais 

radical da relação mídia-escola, posto que não considera essa interação como necessária 

ou importante, remetendo-nos a uma concepção de mídia e educação como áreas distintas, 

com especificidades próprias e que não dialogam, e mais, como verdadeiras rivais 

fazendo com que a escola renegue a mídia por acreditar que ela só propaga o 

entretenimento, é marcada pela lógica do consumo e manipula as massas, enquanto que 

as instituições educativas promovem o conhecimento e a formação do sujeito social. 

Entretanto, essa tensa relação mídia-escola vem sendo desfeita ao longo da história por 

uma relação mais dialógica nos termos de se chegar à troca de saberes que sejam 

relevantes para as duas partes. Tal como pensou Freire (2000) vendo a mídia como uma 

forma sensibilizar os sujeitos e a escola como aquela que pode partir desta sensibilização 

para ir além, encarando-a como um espaço diferente de aprendizagem e não como 

antagônica a escola. É nesse sentido que a Educomunicação a ser apresentada pelos 

formadores à escola Francisco Ivo se coloca, buscando essa sensibilização dos 

professores e a atuação dos discentes. 
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 Mas, no que se refere à fala do docente, vale ressaltar que ele reconhece a falta de 

conhecimento sobre os benefícios dessa relação mídia-escola, levando-o até mesmo a 

desconsiderá-la. Nesse sentido, lemos que o curso de formação do Grupo COMÍDIA, 

trazendo a Educomunicação como carro chefe desse processo formativo, se apresenta 

como uma possibilidade de mobilização de conhecimentos sobre o fazer mídia na escola 

e ao mesmo tempo traz novos olhares sobre essa relação.  

 Assim sendo, os dados das duas primeiras questões do questionário de sondagem 

apontam, pelo menos, duas informações importantes sobre a escola investigada. Primeiro, 

o fato de que tanto discentes quanto docentes mostraram-se interessados pela rádio 

escolar na instituição Francisco Ivo, e segundo, os discursos dos alunos demonstraram 

um sentido dominante sobre esse veículo, qual seja: a percepção da emissora numa 

perspectiva de entretenimento, sobretudo, a partir da transmissão de música, enquanto 

que os docentes enxergam-na, prioritariamente, dentro de um enquadramento mais 

didático e instrucional. Assim sendo, nessas duas posições existe o embate de forças entre 

alunos e professores, onde cada um busca usar a rádio escolar conforme seus interesses, 

materializando na sua fala duas posições de classe, a de aluno e a de professor, e cada 

uma determina o que pode e deve ser dito dentro da formação discursiva que se filia, 

conforme Pêcheux (1997).  

 Entretanto, também lemos discursos de alunos e professores que tangenciam o 

fazer radiofônico na escola dentro da prática educomunicativa, posto que identificamos 

posturas democráticas tanto no processo de produção do conteúdo, recorrendo a 

ludicidade do veículo e a participação dos alunos, quanto no modo de encarar o rádio 

como fomentador do desenvolvimento crítico e político na escola. Mesmo assim, o 

sentido da prática educomunicativa, especialmente, para os docentes, pautou-se no 

conflito entre o concreto e o abstrato, ou seja, não prevalece um discurso de entremeio, 

englobando as intenções dos docentes e as necessidades dos discentes num mesmo fazer 

radiofônico, tal como podemos conferir nas repostas à seguinte pergunta: “O que você 

entende por prática educomunicativa na rádio escolar?”, realizada junto aos professores. 

A identificação das respostas continua numa sequencia progressiva, de forma que as 

respostas deste quadro sejam melhor identificadas em relação as respostas anteriores. 

Nesse caso, temos nove respostas (R10P, R11P, R12P, R13P, R14P, R15P, R16P, R17P, 

R18P) 
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Quadro 08 - Respostas dos professores do ensino médio (segunda pergunta) 

O QUE VOCÊ ENTENDE POR PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA NO 

RÁDIO ESCOLAR? 

Acredito que são práticas que através de um fato você possa transformar em debates 

visando, por exemplo, os resgates de valores desses adolescentes e jovens, lendo 

possibilidade de resgatar sua auto-estima. (R10P) 

Aliar o didático ao conhecimento universal de comunicação (R11P) 

Algo muito importante para o crescimento intelectual do aluno (R12P) 

Nada (R13P) 

Utilizar recursos midiáticos como Rádio Escolar pode estimular os alunos à 

desinibição e comunicação de jovem para jovem. (R14P) 

Entendo por prática educomunicativa o processo de comunicação pelo qual 

estabelecem-se objetivos voltados, entre outros, para o implemento da educação. 

(R15P) 

Deve ser uma prática extracurricular que através dos recursos do rádio transmite 

um “saber” (R16P) 

Usar a comunicação do rádio para melhorar as práticas educativas (R17P) 

Entendo como sendo a educação através da comunicação por vários meios. (R18P) 
Fonte: Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Mídia da UFRN. 2012 

 

  

Ao serem impulsionados a definir a prática educomunicativa, os docentes trazem 

discursos que tratam da rádio escolar como colaboradora do processo educativo (R11P), 

(R12P), (R15P), (R16P) (R17P) e (R18P), bem como veem a emissora para além de seu 

uso curricular, no sentido de estimular o protagonismo do aluno (R14P), (R10P). 

Sabemos que o uso de qualquer mídia na escola veste-se de uma função educativa, mas 

não necessariamente, essa função é exercida de maneira disciplinar através do estudo dos 

conteúdos programáticos da escola, pois como já vimos, a Educomunicação alarga o 

sentido de educação para além dos saberes do currículo e dos muros das instituições. 

 Assim sendo, o primeiro bloco de respostas que listamos gera efeitos de sentido 

que nos remete a uma formação discursiva dominante, que por sua vez, defende o uso da 

rádio escolar como um complemento do processo de ensinar conteúdos e/ou transmitir 

saberes, tendo em vista que esse sentido é comummente aceito pelas instituições escolares 

e docentes como um meio de melhorar o processo de ensino aprendizagem. Entretanto, o 



134 
 

 
 

que se coloca como discurso de confronto a esses dizeres é o uso do rádio no nível mais 

comunicacional cujos ganhos educativos surgem por decorrência do fazer comunicação. 

Em outras palavras, a prática educomunicativa que se coloca para os docentes, não é a 

mesma que eles descrevem em seus discursos.  Dizemos isso, porque toda a produção 

discursiva que analisamos no capítulo seguinte mostra que trabalhar com a mídia na 

escola consiste em conhecer e incorporar e valorizar as linguagens audiovisuais junto com 

as linguagens convencionais, de forma a se promover uma mudança na comunidade 

escolar, marcando-a por uma rede de relacionamentos mais dialógica e descentralizadora  

entre alunos e professores.  

 Apenas dois docentes pintaram uma rádio escolar mais voltada para desenvolver 

o sujeito aluno, utilizando a emissora radiofônica para estimular a desinibição dos alunos 

e a comunicação de jovem para jovem (R14P), bem como para o resgate de valores desses 

adolescentes e jovens, tais como o resgate de sua auto-estima  ( R10P). Esses são 

discursos que se aproximam mais da prática educomunicativa requerida pelos formadores 

do Grupo COMÍDIA. Portanto, neste questionário de sondagem, o Grupo, tem as 

respostas que precisava para a sua investida discursiva na instituição escolar, isto é, ao 

perceberem que faltava a esses sujeitos um alargamento das funções da mídia na escola, 

bem como um olhar mais voltado para o aluno e sua relação com as linguagens midiáticas 

que permeiam seu viver contemporâneo, os formadores tinham um campo propício para 

a disseminação de um novo saber, uma nova prática que poderia ou não deslanchar no 

fazer cotidiano da escola.  

 

 

3.3 AS CENAS DISCURSIVAS: UMA ANÁLISE DOS ENCONTROS 

  

 Cada encontro carrega consigo características que os definem, não apenas pela 

mudança do tema abordado, mas também pela mudança de formadores/enunciadores, 

pelos procedimentos escolhidos e os discursos construídos em torno da prática 

educomunicativa na Rádio Escolar. Assim, estamos diante de cenas discursivas que se 

constituem tanto através da linguagem pronunciada12 quanto das ações impetradas pelos 

formadores e cursistas. Por isso, numa perspectiva etnográfica e sob a ótica da AD, os 

momentos de formação serão descritos, interpretados e analisados como forma de 

                                                           
12 Os extratos dos sujeitos-informantes retirados dos encontros de formação e analisados, neste trabalho, 

foram mantidos ipsis litteris, de modo que não sofreram nenhuma forma de correção linguística. 
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compreendermos os sentidos mobilizados no contexto de formação em torno da prática 

educomunicativa no ambiente escolar.  

 

 

3.3.1 Primeiro Encontro 

 

 Data: 26 de setembro de 2012 

 Tema: Educomunicação no contexto escolar I 

 Horário: 14h 10 minutos 

 Local: Sala de multimítidia da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 

 

 O encontro inicia com 10 minutos de atraso devido aos ajustes nos equipamentos 

audiovisuais a serem utilizados. A sala de multimítidia dispunha de cadeiras dispostas em 

semicírculo, recursos multimídia: datashow, caixas de som, microfone e computador. As 

cadeiras acolchoadas e o ar condicionado criava um clima agradável para os 23 cursistas 

presentes. 

 O formador A apresenta-se aos cursistas como professora da UFRN, do Curso de 

Comunicação Social, agradece a presença de todos e o interesse em participar do curso, 

fala do Grupo COMÍDIA que estuda a inter-relação entre a comunicação, a cultura e a 

mídia, e destaca a presença dos outros dois integrantes da COMÍDIA que se fazem 

presentes. Nesse momento, tomamos o turno da fala para explicar o nosso fazer científico 

no referido curso, adotando a postura de observadora participante revelando ao grupo 

pesquisado as intenções de nossa pesquisa e recorrendo à cooperação dos participantes 

no acesso às informações. 

 Após as referidas apresentações, a ministrante fala da necessidade de integração e 

da motivação que todos devem ter para desenvolver as tarefas e descobrir o que é 

Educomunicação e, acrescenta: 

 

 

Descobrir o que é Educomunicação e também entender fazendo e 

praticando a Educomunicação que são as chamadas... Então vamos 

conhecer o que é a Educomunicação e, sobretudo, vamos fazer 

Educomunicação, praticar, realizar algumas atividades práticas de 

práticas educomunicativas. (Informação verbal) 13. 

 

 

 

                                                           
13 FORMADOR A. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Primeiro Encontro, 2012 
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 Nesse excerto podemos compreender a postura do formador A preocupada em não 

apenas transmitir o conhecimento sobre Educomunicação para os cursistas, mas sim, dar-

lhes a possibilidade de aprender praticando, realizando atividades que levem os próprios 

cursistas a interpretarem o que seja a Educomunicação. Essa postura já sugere o caráter 

de mediação que deverá ser impresso no decorrer do encontro. Além disso, quando  o 

formador A pronuncia o vocábulo “descobrir” gera o efeito de sentido de que o conceito 

não está pronto e acabado, mas ele deve ser descoberto por cada um em colaboração com 

os demais membros do grupo. Descobrir traz consigo nesse contexto a ideia de se revelar 

o desconhecido, descortinar os sentidos da Educomunicação e sua relação com a escola, 

mas essa descoberta deve ser realizada pelos próprios participantes /cursistas numa 

atitude de ação em busca do conhecimento. Além disso, percebemos aqui não apenas as 

intenções de ensinar Educomunicação através da prática educomunicativa, mas também 

o próprio fazer do formador A nos remete à postura democrática de ensinar, de chamar 

os discentes para o aprendizado, ou seja, de mediar à comunicação e os saberes. 

 Assim, alegando a necessidade da integração da turma para o desenvolvimento 

das tarefas e o descobrimento do que seja a Educomunicação, o formador A pede para 

que cada cursista se apresente. Nas apresentações de cada membro da turma, foi 

perceptível o nervosismo de alguns alunos ao falar ao microfone. O referido formador 

tem a preocupação de cumprimentar oralmente cada um que se identifica. Em seguida, 

inicia-se a primeira dinâmica que consiste em procurar nas revistas imagens que traduzam 

solidariedade e egoísmo.  Após explicar a dinâmica, o formador A pede para que os 

grupos se formem, de maneira que em cada grupo tenha a presença de um professor ou 

coordenador pedagógico.  

 

[...] depois agente vai fazer uma mistura aluno junto com professor, 

professor junto com aluno porque a perspectiva da Edu é isso! É 

professor e aluno num corpo só, entendeu? A comunidade, a 

comunidade escolar num corpo só. Então, tronco..., cabeça, tronco e 

membro, todos..., a comunidade em prol dessa, né? dessa nova busca 

de integração e de conhecimento com o uso, para o uso das novas 

tecnologias, buscando, sobretudo, essa..., entender essa interface 

comunicação e educação. (Informação verbal) 14. 

 

  

 Aqui o discurso do formador A busca dirigir o comportamento do grupo para que 

professor/coordenador e aluno se relacionem, formando grupos mistos, argumentando 

                                                           
14 (FORMADOR A, ibidem, 2012) 
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essa postura por acreditar ser essa a perspectiva da Educomunicação. Temos aqui a 

primeira investida discursiva que aponta para mudanças nas posturas de professores e 

alunos, pois para que a Educomunicação aconteça é necessário que a comunidade escolar 

esteja num corpo só, isto é, engajada nos mesmos objetivos independentes da categoria 

que ocupa: professor, aluno ou funcionário. Por isso, o formador A pede para que os 

grupos formados sejam mistos. Se interrogarmos a fala do referido formador quanto ao 

nível de existência sócio-histórica de sua materialidade discursiva, como orienta Pêcheux 

(2011), veremos que a posição defendida é a quebra das relações de poder entre as classes 

de professores e alunos no sistema educacional que, por sua vez, apresenta muito bem 

definidas a figura do professor que socializa o saber e do aluno que internaliza o saber. 

Nesse caso, desde já, o formador A, enquanto sujeito falante realiza o que Pêcheux (1975) 

chama de antecipação imaginária, para, experimentando o lugar de sentido dos cursistas, 

direcionar uma organização dos grupos que seja condizente com a prática colaborativa da 

Educomunicação e não com aquela historicamente arraigada que separa professores-

sabedores de alunos-aprendizes.  

  Mesmo assim observamos que nesse momento instaurou-se o primeiro conflito, 

pois três alunos não queriam se separar para dar lugar a um (a) professor (a), e enquanto 

todos estavam pensando nessa organização dos grupos um dos discentes decidiu integrar-

se ao grupo que faltava um aluno, formando ao todo seis grupos com a presença de 

professores e alunos.  

 Após a resolução do conflito o formador A pronunciou a seguinte assertiva: 

“Pronto! porque fica legal assim: alunos e professor. Aí as vozes são iguais, professores 

e alunos falam do mesmo jeito. Decidem, votam, não vão ficar acanhados” 15. Esse reforço 

discursivo do formador A para que os cursistas tenham a mesma possibilidade de voz e 

também que não fiquem acanhados, se dá porque era visível que os discentes não queriam 

se separar devido aos laços de amizade entre eles, mas também pelo receio de aceitar o 

desafio de participar de um grupo com a presença do professor. Isso porque, observando 

o trabalho dos grupos para cumprir a tarefa de descobrir imagens que se referissem à 

solidariedade e o egoísmo, percebemos duas posturas diferentes dos docentes e/ou 

coordenadores pedagógicos, a saber: em alguns grupos não existia uma comunicação 

fluida entre os membros, era visível o distanciamento entre o (s) aluno (s) e o (s) professor 

(es), havia certo monopólio dos docentes no desenvolvimento da atividade. Em outros 

                                                           
15 (Idem, ibidem, 2012) 
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grupos, podemos perceber a divisão das tarefas mais igualitária em que os professores 

convidavam os alunos para discutir sobre as imagens. Um grupo, em especial, preocupou-

se em trazer o cesto do lixo para próximo de si, onde iam descartando os papéis. Quando 

a pesquisadora se aproximava dos grupos para observá-los eles continuavam a 

desenvolver suas atividades normalmente, inclusive, fazendo perguntas sobre a colagem 

das imagens e sobre o intervalo. Apesar de terem sido informados sobre a minha função 

de pesquisadora, os cursistas me viam como sabedora das regras do curso, portanto, 

integrante do grupo. 

 Todos os grupos alegaram não conseguir imagens sobre o egoísmo, mas ao final 

da atividade, um grupo conseguiu apresentar as duas imagens antagônicas. O formador A 

traz para frente da sala de aula um quadro branco para que todos os painéis fossem 

pregados, formando um único painel contendo imagens de solidariedade e de egoísmo. 

Após terem sido afixados no quadro todos os painéis, foram concedidos 15 minutos de 

intervalo para os cursistas. 

 As 15h50m reiniciou-se o curso com os parabéns da ministrante a todos os 

participantes que se empenharam no desenvolvimento da dinâmica. Em seguida a 

formadora  A abriu espaço para cada grupo explicar seu respectivo painel. Inicialmente 

paira um imenso silêncio, mas a formadora A insistiu em convidá-los a se expressarem 

até que uma professora toma a iniciativa e explica o painel que ajudou a construir, 

intitulado: “A solidariedade ultrapassando o preconceito”. Ao final da exposição da 

professora/cursista todos aplaudem e a formadora incentiva o escutar respeitoso de cada 

colega que queira se expressar. Logo após uma aluna se habilitou a falar sobre o painel 

“Solidariedade por uma causa nobre”, recebendo aplausos após a exposição. Em seguida 

outra aluna foi à frente defender o painel no qual participou: “Fazer o bem! Sem olhar a 

quem”, recebendo aplausos. 

 Quando ninguém mais se habilitou a falar, a ministrante propôs a votação do nome 

que traduz o painel geral. Foram pronunciadas três propostas:  

(1) Fazer o bem sem olhar a quem; 

(2) A solidariedade ultrapassando o preconceito, e  

(3) A solidariedade faz a diferença 

 As duas primeiras opções foram dadas pelos cursistas e a terceira frase foi 

sugestão do formador A. Após votação, tem-se o seguinte resultado: 05 votos para a 

primeira opção, 05 votos para a segunda opção e 09 votos para a terceira alternativa.  
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Portanto, o painel geral ficou denominado: “A solidariedade faz a diferença”. 

Verificamos nessa o desconhecimento de quais sejam os princípios da Educomunicação, 

de forma que até a escolha do nome do painel ocorreu por indução do referido formador. 

Nesse contexto, a dinâmica carrega em si sentidos muito pertinentes sobre os princípios 

da prática educomunicativa, pois o objetivo era fazer com que os sujeitos entendessem 

que são “indivíduos coletivos”, ou seja, que apesar das particularidades de cada um, todos 

vivem em sociedade e precisam se ajudar coletivamente, tal como propunha a dinâmica 

ao trabalhar em solidariedade professor e alunos.  

 Inclusive, o formador A disse que essa atividade realizada é uma prática 

educomunicativa e que a partir dela os discentes já podem ter noção do que seja a 

Educomunicação. Sem entregar de pronto um conceito, o formador A vai estimulando os 

cursistas a refletirem sobre seu próprio fazer. Por isso, os cursistas são questionados: 

Vocês acham que essa prática que realizamos é uma prática educomunicativa? Por quê? 

As repostas vieram todas ao mesmo tempo afirmando que é sim, essa é uma prática 

educomunicativa porque se trata da troca de experiências, a começar pelo uso dos 

materiais (papel, tesoura, lápis e cola) que todos tiveram que dividir para realizar a tarefa. 

Nesse caso, vemos que a construção discursiva que o formador A faz da prática 

educomunicativa já pode ser percebida como aquela que prima pela colaboração entre os 

sujeitos em busca do conhecimento. E as respostas dos cursista confirmam o mesmo 

sentido apreendido. 

 Assim, ratificando as repostas, a formadora complementa que é preciso ter repeito 

um pelos outros, mesmo quando não concordamos com a ideia do outro “porque para 

amadurecermos como seres humanos nós precisamos uns dos outros, e o outro é sempre 

o espelho do nosso crescimento, do nosso aprimoramento” 16. Esse discurso aponta para 

alteridade como principio de desenvolvimento do sujeito humano, que, ao voltar-se para 

o outro numa interação coletiva chega-se a uma educação consciente. Esse discurso está 

engendrado pela formação discursiva que defende a prática educativa humanizada através 

do diálogo entre os sujeitos, tal como defendeu Freire (1985). Além disso, ao defender 

que precisamos uns dos outros, a professora também remete o seu dizer a uma postura 

dialógica na interação entre os interlocutores, no que tange ao uso da linguagem. Nesse 

caso precisar do outro pode ser entendido na perspectiva de abrir espaços de diálogo, 

permitindo que o interlocutor também se pronuncie e reconhecendo a importância desse 

                                                           
16 (FORMADOR A, ibidem, 2012) 
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outro para dar sentido ao nosso dizer, pois conforme Bakhtin/Volochinov (2006), o 

interlocutor deve ser sempre presumido, posto que a compreensão do interlocutor é uma 

forma de diálogo com quem enuncia. 

 No mesmo intuito de relacionar a dinâmica da solidariedade com a reflexão sobre 

a prática educomunicativa, a mediadora faz outro questionamento: Qual é a importância 

da solidariedade na sociedade contemporânea? Por alguns segundos o silêncio reinou, até 

que uma docente respondeu: Se tivéssemos mais solidariedade agente alcançaria o que 

agente vem buscando na vida em sociedade que é a harmonia, a não existência dos 

conflitos, né?17. A mediadora complementa o dizer da docente concordando com a 

explanação, mas afirmando que não podemos ser ingênuos de pensar que essa harmonia 

tão desejada vai ser perfeita, pois as injustiças e desigualdades vão permanecer, entretanto 

a formadora afirma: 

 

 

Devemos nos fortalecer para encarar alguns desafios. Em relação à 

nossa proposta da Educomunicação, nós podemos dizer que o grande 

desafio da Educomunicação é exatamente transformar, é mudar, é 

renovar o pensamento do que hoje existe nas escolas com o ensino 

chamado de ensino tradicional, onde o método da transmissão ainda é 

prioridade [...] O grande desafio é desenvolver o trabalho coletivo 

para que todos tenham voz, tenham vez e se expressem. Os sujeitos 

sociais se apresentem como verdadeiramente são e tenham o direito à 

expressão, se expressem da forma como são e como sabem porque nós 

não podemos classificar o aprendizado só no ensino formal, não 

existe educação só na escola. O que Paulo Freire diz para nós? [...] Ele 

dizia que nós precisamos aprender a ler o mundo em que vivemos pra 

que agente possa transformar a violência, as desigualdades, os 

desajustes sociais em harmonia, em equilíbrio, em solidariedade, em 

paz. (Informação verbal) 18. 

 

 

 Nesse discurso podemos extrair sentidos e posições que definem a 

Educomunicação como o processo de intervenção social, tal como discutimos no capítulo 

teórico. Aqui o formador A traz para os cursistas o principal desafio da práxis 

educomunicativa que se concentra na busca por transformar a escola que conhecemos, a 

escola do ensino pautado na transmissão de saber. Estando diante de uma sala composta 

por adolescentes (alunos) e adultos (docentes), o discurso do formador A volta-se para a 

                                                           
17 CURSISTA 1 (DOCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Primeiro Encontro, 2012 
18 (FORMADOR A, ibidem, 2012) 
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classe dos docentes, buscando sensibilizá-los a aceitar essa ideia de desenvolver o 

trabalho coletivo, de modo a possibilitar que todos (alunos, professores e comunidade 

escolar) tenham direito a fala, tenham oportunidades iguais. Para tanto, recorreu ao autor 

Paulo Freire, com objetivo de fazer com que os docentes rememorem as reflexões 

defendidas por este autor. Assim, pressupondo que os docentes presentes concordavam 

com a necessidade de ler o mundo, ficaria mais fácil aceitar que é preciso se voltar para 

os meios de comunicação que além de estarem no mundo também nos dão uma leitura 

dele. 

 Quando o formador A argumentou a favor de que os sujeitos se expressem da 

forma como são e como sabem, posto que não existe educação só na escola, o seu discurso 

evocou o sentido de que a instituição escolar não é a única mediadora do saber, pois os 

sujeitos também aprendem em seus contextos de vida, nas suas relações familiares, 

religiosas, com os meios de comunicação e tem o direito de expressar esse saber 

adquirido. Dizemos isso porque assim como os receptores de mídia, os educandos 

(receptores da educação escolar) são sujeitos envoltos por diversas mediações sociais que 

se relacionam entre si. Como defende Martin-Barbero (2001) são muitas as mediações 

sociais que organizam a percepção e apropriação da realidade por parte do sujeito, de 

forma que as pessoas reinterpretam o que leem, ouvem ou veem através de conhecimentos 

próprios os quais são influenciados por fatores sociais, culturais, políticos e educacionais. 

Isso implica dizer que, tanto a escola como as outras instâncias da vida em sociedade são 

mediações que influenciam na construção do conhecimento do educando que, por sua 

vez, já chega à escola com um vasto repertório cultural, podendo ressignificar o aprendido 

a partir de suas vivências. Dessa forma, a escola pode aproveitar esses saberes dos 

discentes e trabalhar em harmonia e além da grade curricular. 

 O formador A também perguntou aos discentes: de qual iniciativa solidária vocês 

participaram? Os cursistas falam que doaram alimentos e visitaram abrigos e recebem os 

parabéns do referido formador pela iniciativa e complementa dizendo que o terreno já 

está arado, preparado para que a semente da Educomunicação germine na escola. O 

formador A, voltando-se agora para os jovens, chamamou-os para serem multiplicadores 

dessa prática, exercendo a responsabilidade de disseminar essa ideia através da Rádio 

Escolar, do vídeo, do jornal, das mídias digitais, enfim dos diferentes meios de 

comunicação. Vemos como o formador A credibilizou a participação do discente para 

uma postura mais solidária também no âmbito da comunicação no espaço educativo. O 

discurso sobre a solidariedade não buscava atingir apenas o professor nas suas relações 
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de poder para com o alunado, mas direcionava-se para os educandos, pois eles precisavam 

estar motivados para trabalhar a comunicação coletivamente, precisavam se despir do 

medo ou da vergonha de trabalhar em equipe, sobretudo com os professores, tal como na 

dinâmica já realizada que juntava numa só equipe docente e discente. 

 É valido destacar que quando se dirigia aos cursistas, o formador A fazia questão 

de nomeá-los, criando um clima de respeito e de proximidade com o outro (cursista), mas 

também nos leva a interpretar que a formadora busca ser coerente entre o que diz e o que 

faz, já que defende o respeito mútuo, a necessidade de olhar para o outro com 

solidariedade, vendo-o como um colaborador. 

 Na comunicação oral utilizando os slides é contemplado o contexto histórico da 

Educomunicação, momento em que o formador A começou a falar da história da 

Educomunicação sem apresentar um conceito pronto. Para tanto utiliza slides com fotos 

e tópicos, destacando as figuras de: Celestin Freinet, Paulo Freire e Mário Kaplún. Aqui 

são ressaltadas as ideias sobre a liberdade de atuação e expressão, defendidas por Freinet 

desde 1896 quando introduziu o jornal no espaço escolar para socializar a educação 

através da interação dos alunos com esse veículo de comunicação.  

 As reflexões de Paulo Freire também foram citadas como base teórica da 

Educomunicação, destacando-se a necessidade de trazer para a escola a leitura da 

comunicação que existe sobre o mundo. Isso quer dizer que o mundo é relatado através 

dos meios de comunicação, de forma que lemos o mundo através da mídia. Entendendo 

os meios de comunicação como mediadores do mundo, o formador A explicou como esse 

contexto se aplica à Educomunicação que se quer praticar na escola, afirmando “nós 

iríamos produzir comunicação no contexto escolar, unindo estudantes, professores e 

funcionários”19. Esse discurso carrega muitos sentidos porque primeiro o formador A 

expressa que o objetivo da prática educomunicativa que se quer para a escola Francisco 

Ivo não se resume a ler o que diz as mídias externas sobre o mundo, pois serão os próprios 

sujeitos da comunidade escolar que, lendo o mundo, serão capazes de produzir 

comunicação sobre ele. Nesse caso, vemos que esse curso de formação usou como 

principal área de intervenção aquela chamada de “mediação tecnológica”, caracterizada 

como o uso dos meios para produção processual aberta e rica da comunicação no espaço 

educativo. Se remetermos o dizer do formador A ao discurso escrito da ementa deste 

encontro, perceberemos que a produção de comunicação que se quer na escola não está 

                                                           
19 (FORMADOR A, ibidem, 2012) 
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alheia a uma atitude política dos sujeitos, a saber: “A ideia é, não apenas ensinar aos 

adolescentes as técnicas, mas transformá-los em produtores de conhecimento e agentes 

de transformação social, multiplicando e intervindo diretamente na realidade.” 

(SIGAA)20. Assim sendo, a produção de comunicação defendida pelo formador A está 

atrelada à formação de sujeitos protagonistas que, conscientes do que estão produzindo, 

buscam intervir na realidade, modificando-a. Mas para tanto, é necessário ver a produção 

de comunicação como mediação que faz sentido para os envolvidos, ou seja, que vai além 

do manuseio da técnica, com forças para mudar a realidade de uma escola.   

 Após citar Paulo Freire, na área da educação, como aquele que privilegia a 

comunicação no espaço escolar, o formador A também destacou Mário Kaplún, na área 

da Comunicação, que vê a comunicação como aliada da educação, pois a mídia pode 

disseminar as ideias, ampliando a educação. 

 Depois de contextualizar os precursores da Educomunicação, cumprindo com o 

que prometeu na ementa, o formador A levantou a questão sobre que tipo de educação 

nós estamos vivenciando? e em seguida vai cogitando possíveis repostas: tradicional?, 

formar doutores? depositários de informação? pretensos detentores do saber?, 

ostentadores de títulos?, compromissados com a elite? excluídores da maioria?. Essas 

perguntas são mais explicativas do que questionadoras, pois já carregam a imagem que a 

formadora faz da educação tradicional, demonstrando que, apesar de ocupar o lugar social 

de professor, não corrobora com o sistema atual da educação, por isso, sustenta uma 

posição discursiva de resistência frente à educação que exclui, que forma apenas para o 

mercado e que ostenta o saber. É nesse sentido que o formador A com a participação dos 

cursistas, foi elencando o que as pessoas procuram na educação tradicional, a saber: 

receber o diploma, se formar e ter um emprego desejado. Mas será que é só isso?, 

questiona a mediadora, e complementa:  

 

 

Mas, educação vai além disso, educação não é só isso. Educação vai no 

caminho da formação de sua cidadania [...] Então, é a formação da 

cidadania, é o direito que você tem de pegar esse microfone aqui e 

falar o que você quiser, tá certo? O direito de ir e vir. (informação 

verbal) 21 

 

                                                           
20 http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf 
21 (FORMADOR A, ibidem, 2012) 
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 Com esse discurso a formadora problematiza a educação tradicional que forma 

para o mercado de trabalho, mas, principalmente, amplia a visão dos cursistas a cerca do 

que seja a educação, relacionando-a com a formação do sujeito cidadão. O dizer da 

educadora busca mobilizar os cursistas para que tomem suas posições de cidadãos, 

exercendo seu direito à fala, e esse discurso ganha muito mais significado quando 

lembramos que a mediadora não discursa apenas para os docentes, que por sua vez, já são 

autorizados para falar na escola, mas também para jovens discentes ávidos por mais 

espaços de expressão e que podem a partir dessa consciência requererem da educação que 

recebem a sua formação cidadã. Quando assegura sobre o direito de pegar esse microfone 

e falar o que quiser, está assinalando mais para o reconhecimento do direito do aluno do 

que do professor. E quando remetemos o seu dizer à defesa da prática educomunicativa 

na rádio escolar podemos extrair o sentido de que o alunado deve ter o espaço de 

expressão garantido nessa rádio, para que se cumpra com uma educação que forma 

cidadãos com direitos e deveres. Mas é oportuno afirmar que a prática educomunicativa 

também diz respeito à ética nas relações sócio-educativas da comunidade escolar, posto 

que construir uma relação de livre expressão para os membros dessa comunidade requer 

dos próprios sujeitos à consciência de si e do outro e das diferenças que os constituem em 

busca de uma convivência harmoniosa e ponderada. Assim, os diálogos entre os sujeitos 

que integram a escola devem se dar permeados pela ética.  

 Nesse caso, quando foi dito: “o direito que você tem de pegar esse microfone aqui 

e falar o que quiser” pode gerar o efeito de sentido da liberdade sem responsabilidade, 

sem respeito ao outro a partir do que será enunciado.  Isso porque ser ético pressupõe 

compromisso para com o outro. Respeitar a liberdade do outro conhecendo os direitos e 

deveres de cada um dos atores escolares. Mas enquanto observadora de todo o encontro, 

portanto, participante da situação imediata da enunciação, podemos compreender a fala 

do formador A enquanto um chamamento para a livre expressão dos discentes. 

Entrelaçado a este discurso está a função da escola no tocante à formação dos educandos 

em cidadãos conscientes, capazes de interferir no meio em que vivem, despertando-lhes 

o senso crítico e a autonomia. Daí a necessidade de abrir canais de expressão, permeados 

pela ética, de forma que a liberdade nas práticas venha contribuir  com as normas da 

instituição, contidas em seus regimentos, planos de estudos e projetos políticos-

pedagógicos, podendo, inclusive, gerar a necessidade de reformular tais normas para 

garantir a liberdade e o repeito mútuo.  
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 O formador A adota uma posição de problematizador da realidade para mobilizar 

os sentidos em torno da educação brasileira, tal como Freire (1985) já defendia a tomada 

de conhecimento do homem a partir da sua relação com o mundo e com as pessoas através 

do questionamento da realidade. Desse modo, o referido formador foi instigando os 

cursistas a refletirem sobre suas condições educativas ao passo que gerava uma 

problematizarão da realidade quando perguntou: que tipo de educação vocês estão tendo? 

O que é que vocês acham dessa educação? Apenas uma discente (cursista) responde: “é 

uma das piores porque os alunos não conseguem se interessar pela educação”22. Os demais 

cursistas/alunos concordaram com a afirmativa. É curioso ver a coragem da discente ao 

fazer essa declaração porque ela estava diante de professores e coordenadores da escola 

na qual estuda. Entretanto, percebemos que todo o discurso emitido sobre o direito de 

expressão e sobre a solidariedade criou um clima de encorajamento para a fala dos 

discentes no respectivo encontro.  

 O discurso da aluna esta impregnado de valoração sobre as condições de ensino-

aprendizagem da escola do século XXI que, por sua vez, não sabe como atender a sua 

clientela de jovens que, inseridos no mundo das novas tecnologias, não se sentem 

motivados pelo ensino escolar que lhe é oferecido. A Fundação Getúlio Vargas a partir 

dos suplementos de educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD 

200623 mostra que 40.29% os jovens de até 17 anos que deixam de estudar o fazem por 

falta de interesse pela escola, contra o percentual de 27, 1% que alegam a necessidade de 

trabalhar. Diante desses dados o sistema escolar precisa sair do imobilismo em que se 

encontra e fazer certos questionamentos sobre o tipo de educação que queremos, qual a 

escola que estamos construindo, qual aluno queremos formar, qual professor estamos 

capacitando? As tecnologias e os meios de comunicação nos revelam um momento novo 

para a educação, rico de possibilidades e impulsionam a escola a encarar os desafios a 

partir de práticas que garantam uma educação alinhada com a nova configuração social 

de forma que o ensino faça sentido para os jovens. Conforme Soares (2011, p.08), “fazer 

sentido para eles significa partir de um projeto de educação que caminhe no mesmo ritmo 

que o mundo que os cerca e que acompanhe essas transformações. Que entenda os jovens. 

E não dá para entendê-lo sem sequer escutá-lo”. 

                                                           
22 CURSISTA 2 (DISCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Primeiro Encontro, 2012 
23 NERI, M. Motivos da Evasão Escolar. Fundação Dpaschoal, Fundação Getúlio Vargas e Instituto 

Unibanco, 2009. Disponível em: <http://cenpec.org.br/biblioteca/educacao/estudos-e-pesquisas/motivos-

da-evasao-escolar> 
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 Após o discurso da aluna o formador A apresentou um vídeo produzido por 

alunos, revelando a escola que nós temos e o ensino médio que temos. O vídeo 

apresentado liga-se ao discurso pronunciado pela discente sobre a falta de interesse do 

aluno, pois trata de um ensino que não está conectado com a realidade dos alunos, por 

isso não os cativa para aula, deixando-os dispersos (cochilando, conversando, brincando 

com as mãos, entre outros). O formador A afirma que o vídeo mostra como os alunos 

estão cansados do método baseado na transmissão que consiste na utilização do giz, do 

quadro e da fala do professor, pois os discentes querem uma participação mais ativa. 

Apesar de não citar a introdução da mídia na escola como um dos caminhos para essa 

participação mais ativa do aluno, o sentido é evocado a partir de todos os discursos 

anteriores sobre a defesa da prática educomunicativa e da produção de comunicação em 

colaboração com os alunos. Mas para reafirmar esse sentido, o formador exibe o segundo 

vídeo, denominado “A educação que queremos ter”. 

 Antes de mostrar o vídeo o formador A disse que as práticas educomunicativas 

introduzidas na escola exibida no vídeo mudaram a instituição, e os alunos não querem 

sair da escola, porque eles são gestores, são autores do que eles querem aprender. Nesse 

sentido, o formador A falou que a opção contrária à educação tecnicista seria a educação 

libertária que, por sua vez, é aquela que prioriza a formação da cidadania, fortalecendo o 

indivíduo e o grupo na troca de conhecimentos. Temos aqui a educação defendida por 

Freire (1985) a qual o sujeito que se apropria do aprendido e transforma-o em apreendido, 

torna-se capaz de aplicar o aprendido-apreendido nas suas situações existenciais 

concretas. 

 Inclusive, nesse momento, o formador A apresenta a imagem que tem de si 

mesma, declarando que estava naquela oficina na condição de um mediador,  

 

[...] eu tô mediando, estou fazendo uma mediação entre os autores que 

eu li, estudei, pesquisei, e trago para vocês, e vocês me dão o retorno 

disso. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, e nós 

aprendemos juntos. Eis a grande proposta da Educomunicação. 

(informação verbal) 24 

 

 

 

  Esse discurso mostra a consciência do formador A na função de mediador do 

conhecimento. Mediar o saber adquire o sentido de adotar uma postura dialógica que 

                                                           
24 (FORMADOR A, ibidem, 2012) 
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privilegia a comunicação dos interlocutores, incentivando-os a participar das atividades, 

levantando questionamentos e deixando que o outro tenha o direito à fala para que 

aprenda a partir do seu próprio fazer e pensar. Mediar é diferente de transmitir porque 

baseaia-se na alteridade e na interação dialógica durante o processo de aprendizagem. 

Além disso, fica claro que a colaboração entre alunos e professores é o grande objetivo 

da Educomunicação ao propor a mediação ao invés da transmissão do saber. Aqui 

podemos enxergar a reflexão de Freire (1985) a favor de uma educação que não seja 

extencionista, isto é, baseada no repasse de informações, mas sim, uma educação 

comunicativa, fundamentada no diálogo e, acrescentamos, na mediação. Dessa forma, 

mediar na fala do formador A liga-se ao educar para uma postura curiosa do 

sujeito/educando frente ao mundo, com vistas a uma ação transformadora sobre a 

realidade. Dessa forma, mediar tem a ver com educar para liberdade, pois conforme a 

professora, ao mediar ela aprende com alunos, os alunos aprendem com ela, e todos 

aprendemos juntos. E, de acordo com Freire (1985, p. 15), “Educar e educar-se, na prática 

libertadora, não é estender algo desde a ‘sede do saber’, até a ‘sede da ignorância’ para 

salvar com este saber os que habitam nesta”. 

 Na busca por fornecer subsídios para que as duas categorias de cursistas (aluno e 

professor) percebam os seus lugares e os reformule para adentrar no universo da 

Educomunicação, o formador A continuou a afirmando que a proposta da 

Educomunicação é dirimir o poder, no que se refere a não ser o professor o comandante 

da sala, mas sim os participantes da aula que juntos fazem o seu conteúdo e o seu 

aprendizado, envolvidos pelo respeito mútuo.  

 Em seguida os cursistas assistiram ao vídeo intitulado “O ensino médio que 

queremos ter” e foram questionados acerca das características desse novo ensino 

apresentado no vídeo. Os cursistas elencaram algumas características, tais como: 

inovação, cidadania, comunicação, participação, integração. O formador A explicou que, 

assim como mostrou o vídeo, é preciso trabalhar com ideias com as quais todos participem 

para que os alunos sintam-se motivados. Aqui vemos uma forma de driblar o desinteresse 

dos alunos, qual seja: trabalhar com temas que os envolva e façam parte do universo deles. 

 Adentrando nos demais princípios da prática educomunicativa, o formador A 

asseverou que o importante é a produção coletiva, onde o que deve ser valorizado não é 

o produto, mas o processo de produção da comunicação. Nesse caso, já fica evidente que 

a comunicação desejada está na mesma vertente da educação que se espera, a saber: que 

privilegie o processo e não os resultados, já que no processo de produção os sujeitos se 
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reinventam, se conhecem e aprendem. Assim como Freire (1985) pensou a educação e 

Kaplún (1998) a comunicação, a Educomunicação é vista pelo viés da horizontalidade, 

que dá ênfase ao processo e permite a participação ativa dos alunos. Por esse motivo, a 

formadora, volta-se agora para os professores e detalha as características do mediador 

nesse processo, caracterizando-o como aquele que: divide poder, concentra 

responsabilidade, é esclarecido, traz a tona os conflitos para instigar a mediação e a 

reflexão. Então, para exemplificar a sua fala exibe o vídeo “Educação para autonomia”, 

no qual o professor/mediador deve abrir espaços para o protagonismo do aluno. 

 Para tratar do tipo de comunicação que a Educomunicação contempla, o formador 

A problematizou que tipo de comunicação nós temos, citando as seguintes opções: (a) 

imitar o que a mídia mostra como comportamento, (b) fazer parcerias com a mídia 

comercial, (c) que educa a todos para o consumo de serviços, produtos e ideias. E, 

perguntou: É essa a comunicação que nós temos, que estamos recebendo? os cursistas 

concordaram. Percebemos que a estratégia do formador A foi primeiro apresentar o estilo 

de comunicação conhecida pelos cursistas para depois explicar um novo tipo de 

comunicação que pode ser desenvolvida na escola.  Assim,  defendeu que para contrapor 

à comunicação comercial, é preciso desenvolver a comunicação comunitária (não oficial) 

e promover a abertura para projetos experimentais (atuação de não profissionais) 

 Aqui o formador A discursou a favor da produção experimental dos sujeitos 

educandos e educadores, alegando que se fosse colocada uma câmera nas mãos deles, eles 

saberiam usar e fariam bons vídeos porque todos têm conteúdos e ideias para transmitir. 

Nesse sentido, o formador A estava motivando os alunos e professores presentes a se 

assumirem como sujeitos capazes de produzir/mediar a comunicação no espaço escolar, 

porque mesmo não sendo profissionais da mídia eles têm o que dizer.   

 O primeiro encontro foi concluído com a exibição de um vídeo cuja trilha sonora 

era uma música no estilo rap, defendendo a diversidade ao invés do monopólio e falando 

de como a mídia comercial exclui os cidadãos e cerceia a liberdade de expressão. Por fim, 

o formador A pediu para que os cursistas pensassem uma definição para a 

Educomunicação e apresentassem no encontro seguinte. 

 Percebemos que ao longo de todo esse primeiro encontro do curso de formação, o 

formador A promoveu espaços de reflexão para a compreensão do que seja a 

Educomunicação, trabalhando com dinâmica, exibição de vídeos, apresentação de ideias 

e realizando questionamentos que iam tecendo os sentidos da prática educomunicativa, 

sem, contudo, entregar aos cursitas uma definição pronta e acabada, mas também não 
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deixando de posicionar-se a favor da prática educomunicativa. Foi, portanto, nesta defesa 

pela Educomunicação, que o formador A deixou ver que seu discurso era atravessado por 

uma formação discursiva que lhe é contrária, posto que ao defender o desenvolvimento 

de práticas que sejam ao mesmo tempo colaborativas e contextualizadas conforme o 

universo social dos discentes, entra em polêmica com a atual configuração discursiva da 

educação brasileira que ainda não atentou para um ensino mais conectado a realidade dos 

discentes. Assim, os sentidos deste encontro, recorrendo Orlandi (2007, p.42), podem ser 

entendidos por essas duas “posições sócio-ideológicas colocadas em jogo no processo 

sócio-histórico em que as palavras são produzidas”.  

 O formador A, assim como se propôs na ementa, intensificou a interação entre 

educadores e educandos. E mais do que isso, sensibilizou os participantes para um 

trabalho em equipe, que se desfaz da concentração do poder e se reveste de solidariedade. 

Tal como na dinâmica proposta pelo referido formador, onde educando e educador 

deviam se solidarizar para cumprirem a tarefa, a prática educomunicativa não é 

transferência de saber, mas sim educação e comunicação dialógicas em busca da 

aquisição de conhecimento. 

 Verificamos que os discursos defendidos foram construídos por uma linguagem 

simples, de fácil compreensão que permitiram uma interação entre os cursistas e o 

formador A. Até mesmo no momento da exposição oral, o formador A preocupou-se em 

chamar a atenção dos cursistas, em especial dos alunos, mesclando a comunicação oral 

com a exibição de vídeos de curta duração. Mesmo assim, era perceptível que durante a 

projeção dos slides alguns alunos estavam dispersos, mexendo no celular, mas a grande 

maioria prestava atenção. Entretanto, quando os vídeos eram exibidos, todos ficavam 

atentos ao audiovisual. Essa observação já nos permite constatar como a linguagem dos 

meios de comunicação pode contribuir para um ensino que interesse mais aos alunos. 

 Os vídeos não foram utilizados apenas como ilustração da fala do formador A, 

mas principalmente era o semeador das discussões após sua exibição. Por exemplo, o 

primeiro vídeo exibido: “A educação que temos”, foi o mote para se discutir qual a 

educação atual, deixando o espaço para que os cursistas se pronunciassem.  Entendemos 

que os vídeos e os questionamentos da professora demonstraram como a interação dos 

cursistas era importante para se construir juntos a ideia sobre a prática educomunicativa. 

 A todo momento percebíamos a postura política do formador A em prol da 

colaboração e da dialogicidade na escola. Tal como defende Freire (2007) que o ato de 

ensinar não é neutro, verificamos que tanto nas estratégias didáticas de uso de vídeos, 
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dinâmicas, e demais interações quanto nos discursos sobre a prática educomunicativa, 

defendia-se a necessidade de mudança no processo de ensino-aprendizagem a partir da 

argumentação a favor do uso dos meios de comunicação e da busca pela colaboração e 

diálogo entre docentes e discentes. Tal esforço discursivo do formador A parece ter 

surtido efeito, já que os cursistas pareciam motivados para o encontro seguinte. 

 

 

3.3.2 Segundo Encontro  

 

 Data: 10 de outubro de 2012 

 Tema: Educomunicação no contexto escolar II 

 Horário: 14h 20 minutos 

 Local: sala de multimítidia da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 

 

 O segundo encontro do curso de formação não pôde ser realizado na semana 

seguinte ao primeiro encontro, que seria o dia 03 de outubro, tendo em vista o feriado dos 

Mártires no RN. O encontro também ministrado pelo formado A iniciou-se com atraso de 

20 minutos, posto que o formador esperou a chegada dos alunos à sala, tendo sido 

informado que alguns discentes estavam em aula, mas chegariam depois. Nesse caso, o 

encontro começou com quatro discentes e cinco docentes e/ou coordenadores 

pedagógicos. E aqui já nos questionamos a respeito da presença dos cursistas que 

pareciam motivados para este encontro. 

 Antes que o formador A iniciasse sua fala, cada participante do curso ganhou,  da 

coordenação da Escola Francisco Ivo, uma pasta de plástico contento folhas de ofício e 

caneta. Em seguida, o formador A pediu que os presentes assinassem a lista de presença, 

alertando-os que também preenchessem a ficha de inscrição para que possam obter  

certificado junto à UFRN. Logo após, o formador A interrogou os cursistas sobre a tarefa 

deixada no último encontro, a saber: pensar uma definição para a Educomunicação. Uma 

aluna respondeu que a Educomunicação seria uma mistura de comunicação com 

educação. E a partir dessa resposta, o formador A começou a discorrer sobre os 

significados da Educomunicação, utilizando recursos visuais (slides). Nesse momento, a 

turma mostra-se muito concentrada, atenta a explanação da professora, inclusive, duas 

alunas mudaram de cadeira e ficaram próximas dos slides, o que denota interesse no 

assunto.  



151 
 

 
 

 No momento da exposição oral sobre a Educomunicação todos os cursistas 

tomavam nota das informações transmitidas pelo formado A e do texto dos slides. A 

linguagem utilizada para caracterizar e exemplificar a Educomunicação buscava atender 

tanto professores quanto alunos, mesclando citações diretas de autores e exemplos do 

cotidiano dos jovens e das escolas. 

 Todo o segundo encontro consistiu na apresentação oral do formador A, apoiada 

pelos textos projetados nos slides, de forma a criar oportunidades para que os cursistas 

questionassem e/ou exemplificassem o conteúdo dialogado, bem como a exibição de dois 

vídeos: Indivíduo Coletivo e Nosso Olhar. Em relação ao tempo, ficou assim distribuído: 

2 horas de exposição oral com participação dos cursistas, 15 minutos de intervalo e 35 

minutos de exibição de vídeos e comentários. No que se refere ao público, tem-se 09 

cursistas no início da aula e 07 cursistas ao término, tendo em vista que dois alunos saíram 

da sala antes da finalização do encontro. Além disso, os faltosos eram alunos dos turnos 

matutino e noturno.  

  Portanto, no dia em que se falou dos princípios básicos da Educomunicação: suas 

noções, áreas de atuação, as características, os desafios, entre outros, tínhamos menos da 

metade do público inscrito. O que chama atenção é que os professores mostraram-se mais 

empolgados e envolvidos no curso do que os próprios alunos. O que podemos considerar 

positivo nessa observação é o fato de que os professores podem se tornar agentes 

multiplicadores do saber aprendido sobre Educomunicação, compartilhando esse saber 

para outros docentes e discentes sem um tempo limitado, ou seja, os professores são 

membros permanentes da escola, diferentemente dos alunos que cumprem os três anos do 

ensino médio e saem da instituição. Um dos fatores que poderia explicar a ausência dos 

alunos pode estar ligada ao conteúdo dos primeiros encontros que são mais teóricos do 

que práticos. 

 Após relatarmos a situação imediata e os interlocutores desta cena discursiva 

resta-nos concentrarmo-nos nos discursos emitidos sobre a Educomunicação dentro desse 

contexto de formação. Selecionamos alguns trechos de discursos, organizando-os em três 

planos de sentidos a partir do próprio dizer do formador A, a saber: (a) Caracterização 

da Educomunicação, (b) A prática educomunicativa e suas marcas dialógicas e (c) 

A Educomunicação na formação dos jovens. 

 No que se refere à Caracterização da Educomunicação dizemos que, se no 

encontro anterior o formador A fomentou ideias sobre a Educomunicação, sem defini-la, 

neste encontro, ele defendeu que a “Educomunicação é a educação pelos meios de 
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comunicação. Não é a educação com os meios, nem para os meios, é mais amplo”25. 

Podemos interpretar esse discurso tanto a partir do contexto sócio-histórico que permeia 

o uso da mídia no espaço escolar quanto por meio das preposições “pelos”, “com” e 

“para”, pois a mudança da preposição move o sentido. A “educação com os meios” sugere 

o sentido de utilização mecânica e/ou instrumental dos meios como uma ilustração para 

a aprendizagem dos conteúdos curriculares, de forma que a mídia seria usada como um 

auxílio para facilitar a educação ou mesmo um instrumento que ajuda no desempenho do 

professor. Esse significado já é historicamente aceito, inclusive, porque esse uso 

instrucional dos meios de comunicação é o que prevalece nas escolas.  

 De outro modo, a “educação para os meios” gera o efeito de sentido da leitura 

crítica da mídia, em que os sujeitos recebem educação para ler/interpretar as mensagens 

da mídia. Entretanto, quando a formadora usa a construção “educação pelos meios de 

comunicação” está defendendo que a educação pretendida pela Educomunicação 

concentra-se em aprender praticando comunicação, pois já no processo de produção da 

linguagem midiática, os sujeitos se educam. Assim, a educação pelos meios além de 

permitir que os sujeitos interpretem a realidade através e/ou pelos meios também dá 

condições para que eles interpretem a realidade construindo suas próprias mensagens 

midiáticas. Nesse caso, a Educomunicação pelos meios de comunicação também 

contempla o protagonismo dos sujeitos que para aprenderem e se educarem devem 

participar do processo, da produção e da elaboração de mensagens. Assim, podemos 

relacionar os sentidos da prática educomunicativa tanto com a defesa de uma educação 

que prioriza a autonomia do sujeito aprendiz quanto com uma comunicação que 

transforme os consumidores de mídia em sujeitos de comunicação em seus contextos de 

vida. Estaria aqui o “novo” da prática educomunicativa frente às condições históricas da 

educação, isto é, contribuir para a assunção de cidadãos que se enxerguem sujeitos da sua 

própria educação e comunicação utilizando a mídia como mediação que liga saberes e 

sujeitos.  

 Além disso, essa definição da educadora é contrária às posições historicamente 

assumidas da escola em relação às mídias, tanto no que concerne a ver meios de 

comunicação apenas como suportes, por acreditarem que a educação só acontece através 

dos livros, quanto no que se refere a encarar os meios como instrumentos de manipulação, 

voltando-se apenas para sua leitura crítica. Nesse sentido, Martín-Barbero (1999) 

                                                           
25FORMADOR A. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Segundo Encontro, 2012 
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assegura que se a escola continuar encarando os meios de comunicação e as tecnologias 

como o lugar de mentiras e sedução, a escola não é capaz de formar o cidadão que nossa 

sociedade necessita, mas está aprofundando a divisão social. Na visão desse autor, a 

escola precisa estar aberta para a cultura das mídias, pois para muitos alunos 

(desfavorecidos economicamente) a instituição escolar é o único espaço de acesso às 

novas formas de conhecimento.  

 Aprofundando o conceito, Educomunicação é definida no esquema exibido no 

slide: “Educação + Comunicação = intervenção social e ação política”26. O formador A 

usa como exemplo a escola para dizer que a intervenção pretendida vai acontecer a partir 

dos meios de comunicação para a formação cidadã. Nesse momento, percebemos como 

o discurso da educadora mobiliza os sentidos da prática educomunicativa para além do 

fazer pelo fazer, já que o objetivo dessa prática é intervir gerando mudanças. Em outras 

palavras, a Educomunicação é vista como o caminho para a transformação do ambiente 

educativo. Mas nos questionamos se haveria necessidade ou desejo de mudança na 

educação que se tem. Se remontarmos o contexto da educação brasileira com altos índices 

de evasão e até mesmo os dados estatísticos da escola Francisco Ivo que já relatamos, 

torna-se necessário criar meios para a diminuição da evasão escolar, encontrando formas 

de atrair os educandos para o processo de ensino-aprendizagem, pois a falta de interesse 

pela escola é a principal causa da evasão, e como arrematou a discente, no encontro 

anterior, “a educação que se tem é uma das piores porque os alunos não conseguem se 

interessar pela educação” 27.  

 Isso quer dizer que ao anunciar uma forma de intervir na realidade escolar e de 

agir politicamente para transformá-la utilizando a mídia, o formador A está apontando 

uma solução possível para que a educação atual faça sentido para jovens. Assim sendo, 

compreendemos que o discurso pronunciado está impregnado do contexto sócio-histórico 

da educação contemporânea, que, por sua vez, está sendo chamada a se reciclar para 

disponibilizar aos sujeitos escolares uma formação conectada com a vida social 

midiatizada. Desse modo, o formador A impulsionou os cursistas a encararem a produção 

de mídia na perspectiva da Educomunicação como condição que deve ser disponibilizada 

pela escola para transformar o ambiente escolar segundo os anseios de todos que 

compõem a comunidade educativa. 

                                                           
26 (FORMADOR A, ibidem, 2012)  
27 CURSISTA 2 (DISCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Primeiro Encontro, 2012 
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 Ao falar da visão que a Educomunicação tem de si mesma, assegura que ela se vê 

“como uma proposta destinada a mudar qualitativamente a realidade por meio de ações 

comunicativas coordenadas [...], deve ter uma postura crítica quanto ao aparato 

tecnológico como contraponto às posturas etnocêntricas da escola” 28. Agora, de 

forma mais explícita, falando do lugar social de educador, o formador A mostra sua 

posição contrária às escolas que excluem as mídias de seus contextos educativos ou que 

as utilizam de maneira autoritária sem participação dos discentes. O interessante é que, 

desta vez, o formador A traz o exemplo das escolas de São Paulo para motivar os 

cursistas, citando o Projeto Educom.Rádio, que devido ao sucesso, tornou a 

Educomunicação uma lei municipal. E dessa forma argumentou que as escolas que 

trabalham com Educomunicação não querem mais parar devido aos resultados positivos, 

dos quais se destacam: diminuição da violência e o interesse dos alunos para os estudos. 

 Vale ressaltar que, quando o formador A disse que a Educomunicação propõe 

ações comunicativas coordenadas, está alertando para a necessidade da coordenação da 

escola na orientação do fazer do aluno. Vemos que o formador A não exime a escola de 

suas responsabilidades no processo educomunicativo, pois a coordenação citada também 

pode ser compreendida como mediação, onde não se quer determinar ações, mas sim 

traçar caminhos para realizá-las. Verificamos que este discurso em favor da coordenação 

do processo, encorajou uma cursista (coordenadora pedagógica) a emitir a seguinte 

assertiva: 

 

 

Até porque no histórico das escolas, geralmente a rádio escolar, os 

alunos se apropriam e se consideram donos. Aqui, quando o grêmio 

assumia a rádio, a rádio era do grêmio. Se a direção, os professores 

quisessem dar uma notícia, pedir para dar um aviso, tinha que ir lá com 

muito jeitinho pra pedir o espaço pra divulgar. E essa sua proposta 

não. Tá mostrando que a Educomunicação é um trabalho coletivo. 

(Informação Verbal) 29 

 

 

 Esse discurso apresenta uma situação de conflito comum no uso individualizado 

da comunicação, pois de um lado os alunos querem total liberdade, de outro a direção e 

o corpo docente querem sentir-se no comando.  Esse exemplo descrito pela coordenadora 

não congrega elementos da formação discursiva da Educomunicação que preza pelo uso 

                                                           
28 (FORMADOR A, ibidem, 2012)  
29 CURSISTA 3 (COORDENADORA PEDAGÓGICA). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço 

escolar: contribuições para uma pedagogia das mídias. Segundo Encontro, 2012 
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coletivo dos meios na escola. Para contextualizar o discurso da cursista sobre o 

funcionamento da Rádio Escolar da instituição Francisco Ivo, denominada “FIC Ligado”, 

fomos informados que a rádio começou a funcionar de forma experimental em 2009, 

durante os intervalos, principalmente no turno noturno porque um professor já tinha 

conhecimento da linguagem radiofônica. Entretanto, a programação da rádio consistia na 

transmissão de música, informativos da escola e sobre saúde sexual reprodutiva. A grade 

de programação musical era organizada para que a cada dia se tocasse um gênero musical 

diferente, tais como: rock e forró. As músicas eram sugeridas pelos discentes através de 

uma caixa de sugestões onde eram adicionados papéis com o nome das músicas. Uma das 

proibições era a transmissão de músicas da de uma banda local cujas músicas de duplo 

sentido incitam a violência. Entretanto, quando chegamos à escola em 2012, as atividades 

na rádio já estavam paralisadas porque os alunos que participaram de uma oficina de 

capacitação tinham se formado e o corpo docente não sabia como dar prosseguimento a 

Rádio Escolar. 

 Tomando conhecimento dessa realidade fica fácil compreender que a escola não 

trabalhava a Rádio Escolar como uma prática educomunicativa, envolvendo discentes e 

professores num projeto comum. Tal como a própria cursista se dá conta dessa nova forma 

de trabalhar a Rádio escolar quando emite: “E essa sua proposta não. Tá mostrando que 

a Educomunicação é um trabalho coletivo”30. Nesse discurso, a cursista já ressignifica o 

fazer comunicativo na escola, o que ratifica a necessidade da capacitação contínua da 

comunidade educativa, em especial, professores e gestores, para que se chegue ao 

conhecimento de novas práticas, para que se construa uma educação alinhada à realidade 

em constante transformação.  

 Os sentidos da prática educomunicativa que vão se construindo neste curso de 

formação apontam para um modelo de gestão dos processos de comunicação que seja 

compartilhado. Se de um lado é necessário abrir espaços de expressão para os discentes, 

do outro lado, é preciso se ter claro que o papel do professor não é abolido, mas se 

transforma a partir do momento em que se assume uma postura dialógica em suas práticas 

e discursos. O grande desafio parece ser como dosar a liberdade dos alunos e a autoridade 

do professor e/ou gestores da escola. Por isso, acreditamos que a saída para o impasse é 

a adoção do diálogo nas interações sociais dentro do espaço escolar. 

                                                           
30 Idem, 2012 
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 Confirmando o discurso da cursista, sobre a necessidade do trabalho coletivo no 

uso dos meios de comunicação, o formador A voltou-se para os jovens presentes com a 

seguinte fala: 

 

 

Os meus amados jovens que estão por aqui, meus queridos alunos tem 

que ter essa consciência, é um trabalho coletivo: o professor, o aluno e 

o funcionário da escola. Afinal, a proposta não é intervir na escola. 

Fazer uma intervenção social e ação política de mudar a realidade atual 

da escola que não agrada, não está respondendo as expectativas dos três 

segmentos. [...] Que tal esses três segmentos se unirem em função de 

um trabalho coletivo visando a melhoria do espaço onde vocês são os 

atores? (Informação verbal) 31 

 

 

 Diante da realidade descrita, o formador A se concentrou em argumentar sobre a 

necessidade da união de todo grupo escolar enquanto condição para que a intervenção 

social e a ação política aconteçam. Essa intervenção se refere à própria inserção da prática 

educomunicativa na escola que trará mudanças não só no jeito de produzir comunicação 

na Rádio Escolar, mas também nas relações político-pedagógicas da comunidade 

educativa que devem priorizar o diálogo e a colaboração no uso da mídia em detrimento 

da divisão entre professores e alunos. Com essa intervenção vai se desvelando a 

necessidade de se desfazer certos saberes e práticas que não correspondem mais à 

realidade da escola, culminando numa ação política que transforma o ambiente educativo. 

Esse discurso da formadora já nos aponta para a dialogicidade da prática 

educomunicativa, tal como podemos destacar no segundo plano de sentido que 

revelamos. 

 No plano de sentido que trata da Prática educomunicativa e suas marcas 

dialógicas, destacamos que ao intervir na escola através da Educomunicação o que se 

deve propor é a ampliação das relações de comunicação, melhorando a convivência entre 

os sujeitos, tal como lemos no discurso do formador A: “Chega! paramos de ser 

professor e aluno. Vamos ser uma comunidade integrada, interagindo, dialogando”32. 

Esse dizer está se referindo à quebra do autoritarismo do professor em relação ao aluno, 

demonstra a imagem que o formador A tem dos lugares que seus interlocutores ocupam, 

já pressupõe a hierarquia de poder na escola, por isso, apela para o desenvolvimento de 

                                                           
31 (FORMADOR A, ibidem, 2012)  
32 Idem, ibidem, 2012 
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práticas pedagógicas solidárias e colaborativas. Assim, recorrendo a Pêcheux (1975), 

percebemos o mecanismo discursivo das formações imaginárias do formador A em 

relação aos lugares sociais de aluno e professor da escola em questão, desta forma, a 

imagem que o referido fez do educador e do educando está preenchida de significados da 

ideologia social dominante sobre o sistema escolar em que uma categorias predomina 

sobre a outra. Entretanto, pode ser que essas posições não correspondam aos sujeitos da 

escola Francisco Ivo dentro de suas situações reais de existência, mesmo assim a 

enunciadora já antecipa essa imagem discursivamente significada. 

 Além disso, está aqui uma marca dialógica da prática educomunicativa, isto é, o 

diálogo entre professores e alunos, que se apresenta como a condição para a mudança, a 

começar pelas relações sociais internas do espaço escolar, mas que também pode levar a 

significativos benefícios curriculares. Parar de ser professor e aluno não significa excluir 

as diferenças que existem entre essas duas categorias no que tange ao saber curricular e 

às responsabilidades que cada um deve assumir. Mas, significa trabalhar junto apesar da 

diferença, pois se recorrermos a Freire (2007, p.60), a verdadeira dialogicidade é aquela 

“em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença.” 

 Parar de ser professor e aluno no âmbito do uso da linguagem em sala de aula 

também se refere a deixar de ser emissor e receptor para se perceberem enquanto 

interlocutores em processo de interação verbal, de modo que, conforme 

Bakhtin/Volochinov (2006), o enunciador presuma seu interlocutor já na produção do seu 

discurso. Nesse caso, entendemos que ser uma comunidade integrada, interagindo, 

dialogando, tal como afirma a educadora, tem a ver com presumir o aluno na produção 

das aulas e na produção de mídia na escola, de forma a criar espaços para participação, 

diálogo com este aluno. Posto que não basta um conteúdo que contemple o interlocutor, 

que o inclua já no seu discurso, mas também que dê abertura no fluxo da interação, 

permitindo que o interlocutor também se pronuncie.  

 Entretanto, as marcas dialógicas do fazer educomunicativo não estão apenas na 

interação entre os pares, aponta também para a relação dos saberes na escola, a chamada 

transdisciplinaridade. Como defende a formadora:  

 

 

[...] que é você trabalhar as várias ciências, os vários campos de 

conhecimento interagindo. Por exemplo, o professor de português, [...] 

professor de inglês, todos juntos trabalhando [...] para possibilitar o 
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aluno essa interação, essa efetiva participação na produção do 

conhecimento. (Informação verbal) 33  
 

 

 Percebemos que essa característica dialógica já começa na própria constituição do 

campo que envolve a Educação e a Comunicação e se estende para a busca do 

relacionamento entre os sujeitos, entre as diversas linguagens escolares e a relação entre 

as diferentes mídias. Por isso, essa prática educomunicativa privilegia o processo ao invés 

do produto. Posto que é no processo de educação enquanto um ato de amor, como defende 

Freire (1967), que se dá o encontro amoroso entre os sujeitos. 

 Assim, se o importante não é a qualidade do produto, o formador A acredita que 

cada sujeito escolar pode usar os meios como uma ferramenta poderosa, pois “eles podem 

ir lá na comunidade deles e trazer todas as informações e construir um discurso politizado, 

crítico, social, cultural e por aí vai”34. O referido formador não está apenas sugerindo 

formas de se usar os meios, mas também está motivando os sujeitos a se assumirem 

enquanto sujeitos de comunicação no espaço educativo, haja vista que os jovens já 

utilizam as mídias, em especial, a internet no cotidiano. Por isso, se de um lado a 

educadora está motivando os alunos, de outro lado está dizendo para a classe de 

professores que os discentes têm algo para falar e/ou são capazes de produzir 

conhecimento crítico. E, para completar esse raciocínio afirma que o aluno de hoje 

mudou, por isso exige novas posturas dos educadores: 

 

 

O aluno de hoje não é mais o aluno de antigamente, o aluno hoje 

requer ação porque ele acompanha as mídias sociais, ele é um 

sujeito tecnológico digamos assim e tem nas mãos as ferramentas mais 

poderosas: a internet, as mídias sociais de um modo geral. Então, ele 

não tem mais aquela disponibilidade que ele tinha antes de ficar uma 

hora, quarenta minutos ouvindo o professor falar. Então, ou o 

professor usa as ferramentas que eles dispõem e que eles têm no 

dia-a-dia, no cotidiano deles ou a escola vai ficar pra trás. 

(Informação verbal) 35 

 

 

 A fala do formador A nos remete ao grande conflito da educação contemporânea 

que está imersa numa disputa entre a cultura tradicional que propõe a transmissão do 

                                                           
33Idem, 2012  
34 (FORMADOR A, ibidem, 2012)  
35 Idem, 2012 
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saber, elegendo o livro didático como o principal expoente dessa educação; e a cultura 

popular vinculada aos saberes e experiências dos sujeitos, no caso, dos jovens que estão 

conectados ao universo midiático das várias linguagens. Por isso, vivemos um período de 

transformações na área da educação que se vê pressionada a rever o modelo de educação 

tradicional, suas bases políticas, metodologias de ensino, bem como a inserção de novas 

linguagens no contexto de ensino, voltando-se para a formação de educadores que estejam 

alinhados ao novo perfil de público da escola. São os jovens conectados ao mundo da 

mídia, que não estão mais dispostos a somente ouvir o professor porque deseja participar 

do seu próprio processo de ensino-aprendizagem ao invés de serem receptores passivos 

de uma educação baseada na transmissão do saber. Assim, essa nova configuração social 

impele a escola a se transformar porque a tecnologia está cada vez mais fazendo parte da 

vida dos alunos. Então, como educar esse aluno para a vida social se a escola não se voltar 

para essas novas formas de apreender e interpretar o mundo através das mídias? O 

discurso do formador A está dentro dessa problematização e contempla a mesma 

formação discursiva defendida por Freire (2007) quando já nos anos de 1990 despertava 

para esse novo fazer educativo envolto pela tecnologia, que não deve acabar com a escola, 

mas transformá-la para que corresponda a verdade tecnológica do mundo.  

 O formador A é categórico ao condicionar o uso das mídias, ferramentas que os 

alunos dispõem, a uma escola conectada com o aluno e a sociedade atual. Em outras 

palavras, ou a instituição escolar usa a mídia no seu ambiente educativo ou ela não 

consegue atingir, motivar, se conectar com os alunos, portanto, fica pra trás. É neste 

sentido, que vemos a Educomunicação atuar dentro da escola com forças para mudar o 

cenário da educação brasileira no que tange a conectar os alunos à suas realidades, escutá-

los em suas necessidades. 

 Por todos os discursos pronunciados, recuperamos o sentido de que a prática 

educomunicativa na escola é concebida pela formadora como uma solução para que o 

sistema escolar continue com seu papel de formar cidadão para atuar na sociedade. 

 Nesse sentido a prática educomunicativa só pode nascer da relação saudável entre 

a mídia e a escola, advindas de um co-gestão no espaço escolar. Assim sendo, o formador 

defendeu: 

 

O gestor tem que abrir a mente porque não adianta a escola querer 

propor um trabalho desse sem abrir a cabeça para admitir que os alunos, 

os funcionários juntamente com os professores são co-gestores desse 
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ecossistema educativo que é a escola. Todos participam. (Informação 

Verbal)36  

 

 

 Esse discurso nos remete à compreensão de que, para a escola se converter num 

espaço da prática educomunicativa é preciso também rever a administração escolar que 

se tem, tanto a direção quanto as secretarias de educação. Posto que se professores e 

alunos não tiverem apoio dessa administração como terão a disponibilização dos recursos 

e a organização do tempo e do ambiente para realizarem suas práticas?  

 No contexto imediato da escola Francisco Ivo, percebemos a abertura da direção 

para se desenvolver o trabalho de formação, mas por outro lado também verificamos que 

muitos alunos e professores do turno vespertino foram impossibilitados de participar 

porque a direção não ofereceu condições de reposição das aulas, alegando que as 

instâncias superiores não permitem a ausência do professor da sala, mesmo que seja um 

dia na semana e para formação. Esse fato nos leva a conjecturar possíveis conflitos que 

professores e alunos, após a formação, podem enfrentar na busca por recursos e apoio da 

gestão no desenvolvimento de suas práticas educomunicativas. Entretanto, a abertura da 

escola para acolher o curso de formação de educomunicadores, mesmo que para uma 

parcela dos professores, já pode ser o indício de uma mudança rumo a uma gestão cada 

vez mais compartilhada da comunicação e da educação na referida escola. 

 Como vemos, a prática educomunicativa requer o diálogo em todas as instâncias 

das relações sociais no ecossistema educativo escolar porque, tal como assevera o 

formador A: “[...] se a escola não entender isso vai continuar a autoridade, o domínio [...] 

o que manda e o que é mandado” 37. Esse discurso é carregado com a histórica luta de 

classes entre dominantes e dominados para defender a gestão participativa na escola, na 

qual podemos remeter tanto à relação da administração escolar e aos demais membros da 

comunidade quanto à relação de professores e alunos, respectivamente. Aqui a co-gestão 

é entendida como o caminho para sair do esquema de dominação na escola e se chegar a 

uma rede de relacionamentos dialógicos que melhora a convivência da comunidade 

escolar. Portanto, a co-gestão é mais uma marca dialógica do fazer educomunicativo, 

contemplada na área de intervenção da Gestão Comunicativa com a função de elaborar e 

implementar projetos que visem a transformação do ambiente educativo. 

                                                           
36 (FORMADOR A, ibidem, 2012)  
37 Idem, 2012 
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 Na definição do formador A, a prática educomunicativa é, por excelência, uma 

ação dialógica, pois: “são espaços onde o grupo, mediado por um educomunicador, 

produz sua aprendizagem, problematizando, criando e refletindo constantemente sobre a 

produção” 38. A figura do educomunicador recebe o mesmo sentido dado ao mediador no 

primeiro encontro, creditando a ele grande importância nessa prática, já que realiza o 

trabalho de mediação que, por sua vez, consiste em abrir espaços de interlocução, 

reciprocidade, dialogicidade relacionando a comunicação e a educação. O discurso do 

formador A nos leva, inicialmente, a encarar o professor na função de educomunicador 

que vai guiando o grupo rumo a sua aprendizagem. Entretanto, se compreendermos que 

a prática educomunicativa deve ser protagonizada, principalmente, pelos discentes, estes 

também devem exercer a postura de educomunicador no desenvolvimento de suas 

atividades dentro do grupo. Assim, estaremos enxergando os alunos como agentes do 

fluxo mediatório. Conforme Consani (2008), são agentes na modalidade mediância que 

corresponde a uma atitude coadjuvante a do mediador, posto que o professor na 

modalidade mediatividade tem o papel de influenciar e conduzir o processo de mediação, 

o que não impede que os alunos realizem a mediação dentro dos seus contextos. 

  No terceiro plano de sentido, denominado Educomunicação e a Formação dos 

Jovens, os discursos se concentram em elencar os benefícios e as metas que a prática 

educomunicativa proporciona para o processo formativo dos jovens. 

 A Educomunicação é vista pelo formador A como aquela que proporciona a 

formação crítica e cidadã dos discentes porque está fundamentada no manejo e na reflexão 

sobre os meios e a sua produção. Por isso, defende a prática educomunicativa no contexto 

escolar por acreditar nos seus objetivos: Ampliar a capacidade de expressão, melhorar o 

coeficiente comunicativo das ações educativas e fortalecer o ecossistema comunicativo, 

bem como nos seus resultados: 

(1) Disponibiliza o desenvolvimento de diferentes linguagens, tais como a visual e 

digital, além da discussão de seus usos,  

(2) Facilita o desenvolvimento das múltiplas inteligências, pois une o racional com o 

intuitivo para fomentar a criatividade, diferentemente da escola tradicional que só 

prioriza o racional, e 

(3) Melhora o aprendizado e o envolvimento dos alunos em relação aos conteúdos 

formais. 

                                                           
38 Idem, 2012  
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 Quando o formador A elenca benefícios da prática educomunicativa, tem-se a 

defesa dessa prática diante dos cursistas, mas o seu dizer traz consigo todo um contexto 

histórico da educação que presenciamos e que ainda não atentou, na prática, para a 

comunicação. Se nos apoiarmos na Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 2000) fica claro 

o objetivo de inserir o aluno como cidadão em um mundo letrado e simbólico que está 

repleto de diferentes linguagens. Para tanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio - DCNEM (BRASIL, 2000)  na área Linguagens, Códigos e sua 

Tecnologias orienta que os currículos contemplem o uso e a reflexão das tecnologias e da 

comunicação na escola. Vejamos o que diz em dois subtópicos do Artigo 10: 

 

 

h) Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação 

na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social; i) Aplicar as tecnologias da 

comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida. (BRASIL, 2000, p. 104) 

 

 

 

 O que expressa esses documentos até tangencia os princípios da Educomunicação, 

entretanto, não há uma efetiva adoção dessas diretrizes na prática escolar, os motivos 

podem ser vários: desde a falta de decisões políticas e institucionais até o despreparo dos 

docentes em lidar com essa nova realidade. Nesse sentido, o formador A considera que 

os maiores desafios da Educomunicação seriam tanto a sua inserção no currículo escolar 

do MEC quanto à formação de professores e da comunidade escolar de forma continuada.  

 No entanto, se o dizer do formador A aponta, de um lado, para a necessidade de 

novas posturas do MEC na criação de políticas públicas e formas de capacitação da escola 

para a nova realidade midiática, de outro lado, tem-se a própria resistência dos docentes 

e/ou administradores escolares para a aceitação de novas propostas, tal como a prática 

educomunicativa que lida com a tecnologia e a comunicação. É o que argumentou a 

cursista: “Tem professores que ainda resistem, tem professores que tem medo, [...]. Tem 

deles que metem a cara e vai, mas tem deles que freiam. A maioria, infelizmente, ainda 

freiam”39. Esse discurso, enunciado por uma docente, mostra como é difícil a abertura 

para novas práticas, sobretudo, com o uso dos meios tecnológicos em que os alunos 

                                                           
39 CURSISTA 4 (DOCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Segundo Encontro, 2012 
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dominam muito mais a técnica do que os professores. Além disso, a instituição escolar já 

possui práticas consolidadas historicamente, uma hierarquia muito bem definida e planos 

de atuação já designados. E, para completar, a mudança não beneficiaria, a principio, os 

professores, seu desempenho, mas seria para satisfazer as necessidades dos discentes que 

necessitam de uma formação alinhada com a nova realidade social. Tudo isso traz 

complicadores que dificultam a mudança, pois tal como assevera outra cursita, 

coordenadora pedagógica: “Eles ficam naquela zona de conforto, fazendo sempre as 

mesmas coisas.”40.  Esse discurso nos leva a refletir sobre o que falta a esses professores 

para que percam o medo e melhorem suas práticas. Recorrendo a Freire (2007), podemos 

dizer que lhes falta uma curiosidade epistemológica, uma reflexão sobre sua prática 

docente de hoje para poder melhorar a próxima prática. Falta-lhes também formação 

contínua, assim como são contínuas as transformações sociais pelas quais passamos.   

  Os discursos sobre o medo da tecnologia e a resistência à mudança na escola são 

totalmente divergentes do que orientam a LDB e a DCNEM, afirmando que “a educação 

deve ser estruturada em quatro alicerces: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver e aprender a ser.” Mas como isso pode acontecer se a escola se recusa a aprender? 

Quanto mais criar condições de novos aprendizados para os discentes? Assim, para que 

esses pilares da educação sejam cumpridos e beneficiem os discentes assim como temos 

defendido, é preciso, primeiro mobilizar a comunidade educativa, estimular nos docentes 

a capacidade de continuar aprendendo. Nessa perspectiva, os próprios professores estarão 

motivados para criar oportunidades que permitam aos discentes trabalhar as linguagens 

midiáticas na escola e para que cada vez mais a instituição escolar crie espaços para 

aprender a aprender. 

 Conforme o formador A, o “novo” na proposta da Educomunicação consiste em 

chamar para o reconhecimento da comunicação na vida da sociedade contemporânea. Na 

busca por convencer os cursistas da importância da comunicação e de suas linguagens no 

processo de socialização atual o formador A foi categórico:  

 

 

Porque a socialização, a sociabilidade se dá através da comunicação [...] 

porque nós não conseguimos mais nos comunicar a não ser com os 

meios. Isso a escola já deveria esta antenada e não, como disse a [...], o 

medo que a escola tem e que alguns colegas têm de serem 

substituídos pela tecnologia. Isso não existe.” (Informação Verbal)41 

                                                           
40 (CURSISTA 3, ibidem, 2012) 
41 (FORMADOR A, ibidem, 2012)  
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 Relacionando esse dizer ao processo histórico contemporâneo, é inevitável 

concordar que a comunicação é o agente construtor da realidade, de que a mídia é a base 

de trocas simbólicas e que dispõe de imensurável capacidade de alcance no meio social. 

Por esses motivos, o formador A está dizendo que a mídia não devia ser excluída do 

processo formativo dos jovens. Mas como já foi enunciado, não se trata do uso da 

tecnologia de forma instrumental, mas sim construindo redes de participação, tal como 

complementa: “[...] não podemos viver sem comunicação e o espaço educativo tem que 

se transformar no espaço comunicativo. [...] por isso temos que nos apropriar desses 

meios, criando um espaço participativo, integrativo, dialógico, de efetiva ação social”42  

 Esse discurso a favor da criação de um espaço participativo a partir da 

comunicação e do uso dos meios nos remete a um dos principais objetivos da 

Educomunicação que é a construção/fortalecimento de ecossistemas comunicativos na 

escola. Esse termo foi usado em outros encontros e vai ganhado sentido ao longo do curso 

de formação. Mas, desde já, a defesa por uma intervenção no espaço escolar perpassa pela 

adoção da comunicação como componente inalienável da educação. Em outras palavras, 

a comunicação deve entrar no espaço escolar tanto para garantir o diálogo nas relações 

entre os segmentos da comunidade educativa quanto para oportunizar aos discentes o uso 

e a reflexão contextualizada dos meios de comunicação, pois dessa maneira temos uma 

rede de relacionamentos dialógicos, envolvidos pelo processo comunicativo, isto é, um 

ecossistema comunicativo no espaço escolar. 

 O formador A conclui a apresentação oral estimulando a tomada de atitude da 

instituição escolar que, a partir da nova configuração social, tem que se repensar, e 

asseverou: “[...] ou repensar ou vai ficar sendo atropelada pelas novas tecnologias, [...]. 

E vai chegar uma hora que o aluno vai exigir isso da escola porque a realidade dele é uma 

e ele vem pra escola e é um outro mundo como se não fizesse parte da vida”43. Conectar 

a educação à realidade vivida pelos alunos não é nenhuma novidade, pois no decorrer da 

história da educação brasileira essa é uma busca constante. Se destacarmos a memória 

histórica dos anos de 1960, veremos o esforço dos Movimentos de Cultura Popular, como, 

por exemplo, o MEB, para desenvolver uma educação popular que atendesse aos anseios 

da maior parcela da sociedade. Com o objetivo de formar um sujeito consciente diante 

                                                           
42 (Idem, ibidem, 2012)  
43 Idem, 2012 
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das ações a serem tomadas para solucionar os problemas sociais em que estavam 

inseridos, a educação se concentrava não só no ensino dos conteúdos curriculares, mas 

também buscava a conscientização política dos sujeitos educandos frente à realidade 

brasileira, capacitando-os a uma ação política.  

 Hoje, ainda se busca uma formação crítica e cidadã para os educandos, pelo menos 

é o que rege as leis da educação, mas a problemática é: o que se está fazendo para a 

concretização dessa formação? O que esse curso de formação discute é, justamente, a 

busca por caminhos que oportunizem uma educação contextualizada, que traga consigo 

o entendimento da sociedade na qual o aluno vive com suas facetas, suas mazelas e seus 

sonhos.  

 Todos os discursos tratados nesse encontro bebem na formação discursiva que 

defende a educação pelos meios como prática da liberdade, entendendo, como defende 

Freire (1981), que estudar significa criar e recriar ideias ao invés de apenas consumi-las. 

Por isso, a prática educomunicativa é apresentada como um caminho, uma solução para 

se problematizar as ideias na escola. Assim, o formador A ao passo que mediava os 

sentidos sobre a Educomunicação e sua práxis no sistema escolar, também ia erguendo 

pontes efetivas entre educadores e meios de comunicação, entre educandos e educadores, 

entre a educação que temos e a educação que podemos ter, apresentando a 

Educomunicação como o caminho da mudança, ou melhor, na sua fala: “A 

Educomunicação é a chave para a escola do futuro”44. E aqui vemos a projeção da prática 

educomunicativa para se construir uma nova educação que seja mais comunicativa, 

dialógica, fundamentada na conscientização crítica do educando, na valorização da sua 

fala e na união da comunidade escolar em benefício da aprendizagem e da formação 

cidadã. 

 Nos próximos dois encontros observamos e analisamos como a prática 

educomunicativa na rádio Escolar se constitui a partir das construções discursivas que se 

tecem e das práticas que são desenvolvidas pelo formador e seus cursistas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Idem, 2012 
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3.3.3 Terceiro Encontro  

 

 Data: 17 de outubro de 2012 

 Tema: A linguagem radiofônica e a prática educomunicativa: considerações 

teóricas 

 Horário: 14h 15 minutos 

 Local: sala de multimítidia da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 

 

 

 O formador B começou a oficina chamando os cursistas para se concentrarem em 

apenas um dos lados da sala, dispondo as cadeiras em semicírculo. Esse modo de 

organização das cadeiras foi pensado desde a ementa deste encontro, pois conforme o 

formador B, a disposição das cadeiras, no ambiente, também facilita a realização das 

dinâmicas e da comunicação dialógica entre os participantes da oficina. Logo após a 

organização dos cursistas no espaço físico, afirmou que está dando continuidade ao curso 

sobre Educomunicação, mas agora com ênfase no rádio. Além disso também falou alguns 

avisos referentes à assinatura da lista de presença e a obtenção dos certificados para 

aqueles que possuírem no mínimo setenta e cinco por cento de frequência no curso.  

 Esse encontro foi marcado por algumas dinâmicas como forma de envolver os 

cursistas no assunto abordado. Na primeira delas, o formador B chamou os cursistas para 

ficarem de pé e inicia uma dinâmica que consiste em entrar num mundo de faz-de- conta, 

já que o rádio trabalha com imaginação. Os cursistas fizeram de conta que estavam numa 

lagoa e que não eram mais pessoas e sim jacarés. Cada jacaré via o outro (participante) 

como um peixe, e sua função era fisgar o peixe. Os cursistas se divertiram muito com a 

dinâmica que, além de quebrar o gelo entre os participantes e o formador, também trouxe 

sentidos que se relacionam com a proposta da oficina. Isso quer dizer que o formador B 

explorou o lúdico com os participantes para fazer com que eles redimensionem a pesca 

para o que aprenderam (pescaram) das oficinas anteriores. Assim, cada jacaré com seu 

respectivo peixe pescado dialogam sobre o que aprenderam nas oficinas anteriores, dizem 

o que esperam do encontro sobre a linguagem radiofônica, além de se identificarem para 

o formador. 

  Quanto às expectativas dos cursistas, as repostas foram diversas desde a busca 

por montar programas de rádio, compartilhando e aprendendo saberes até a busca por 
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mais liberdade de expressão, nas palavras da cursista45: “A liberdade de falar o que agente 

sente, de fazer sem ser censurado.” Esse discurso já é um reflexo dos encontros anteriores 

em que a formadora incentivou os sujeitos a se posicionarem, principalmente, o alunado. 

Assim, quando a cursista elenca como expectativa para a Rádio Escolar mais liberdade 

para se falar o que sente, ela está representando a educação que gostaria de ter, a saber: 

aquela que forma para a liberdade, na definição de Freire (1967) a educação como prática 

da liberdade que só existe na medida em que oportuniza a participação livre e crítica dos 

educandos. O discurso da aluna nos remete à função da escola enquanto promotora de 

práticas que privilegiem a liberdade de expressão dos atores envolvidos. Vemos, pois, 

que a expectativa para a inserção da Rádio escolar na instituição Francisco Ivo está 

carregada pelo desejo de mudanças e, essas, por sua vez, podem ser implementadas 

quando a prática educomunicativa for assumida, utilizando o rádio para facilitar a 

autoafirmação dos sujeitos no processo de comunicação. Quando a cursista enunciou 

sobre a liberdade de fazer sem ser censurado demonstra a necessidade do fazer para 

aprender, do experimentar sem que haja a rejeição do produto da experimentação. Mas 

para que esse fazer não seja censurado é preciso que se extinga também a figura daquele 

que dita regras para um outro que cumpre regras, comportamento comum à educação 

bancária citada por Freire (1983) e que, por sua vez, corresponde a uma comunicação 

também bancária (transmissão de mensagem de um emissor para um receptor que só 

ouve, sentido unidirecional), conforme Kaplún (1998). O discurso da aluna já aponta para 

uma prática que, sustentada no pensamento Freiriano de aprender fazendo, possa 

recuperar e otimizar procedimentos dialógicos, interativos e de aprofundamento da 

cidadania democrática e participativa. Vemos, portanto, que na expectativa dos alunos, o 

rádio pode ser um instrumento mediador dessa participação. 

 Ao contextualizarmos a situação imediata em que se desenvolve esse terceiro 

encontro, analisaremos agora algumas sequências discursivas, de forma a identificarmos 

as formações discursivas que as constróem produzindo sentidos acerca do fazer 

edumunicativo, visto que conforme Pêcheux (1997), a formação discursiva é encarada 

como a projeção na linguagem das formações ideológicas, cujos sentidos das palavras 

variam a partir da formação discursiva da qual são produzidas. Dessa forma, os discursos 

que emergem do terceiro encontro do curso de formação voltam-se para três planos de 

sentido, a saber: (a) Dialogicidade dos relacionamentos,  (b) Construção do 

                                                           
45 (CURSISTA 5 (DISCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Terceiro Encontro, 2012) 
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ecossistema educomunicativo e (c) A rádio escolar enquanto prática 

educomunicativa. 

 A análise do primeiro plano de sentido “Dialogicidade dos relacionamentos” 

versa sobre o trabalho em equipe, a união dos sujeitos escolares em prol de mudanças 

para a comunidade educativa. Denominada “dialogicidade dos relacionamentos”, os 

discursos desse plano de sentido estão relacionados com o plano de sentido “a prática 

educomunicativa e suas marcas dialógicas”, abordado no encontro anterior, posto que, a 

dialogicidade dos relacionamentos é uma das marcas da prática educomunicativa. Assim 

sendo, na análise da construção discursiva do terceiro encontro, percebemos que já no 

início do diálogo o formador B começou a discorrer sobre o sonhar junto e o fazer coletivo 

que transforma o mundo.  

   

 

A coisa melhor do mundo na vida da gente é fazer parte. Quando 

eu sou parte de uma coisa maior, de uma coisa coletiva, algo 

coletivo, eu já me sinto integrado. E essa inclusão é que nos dá a 

certeza de que nós não somos isolados, não somos ilha, né? agente faz 

o mundo, transforma o mundo, constrói o mundo juntos. Isolado 

ninguém é nada![...] (Informação Verbal)46 

 

 

 

 Essa construção discursiva nos remete ao entendimento de que o ser humano é, 

por excelência, um ser social, um sujeito imbricado em interações sociais no sentido de 

que o “outro” também nos compõe e de que juntos podemos transformar a sociedade, o 

mundo em que estamos inscritos. Sabemos que essa fala do formador B não lhe pertence 

por inteiro, ou seja, essa posição sustentada não é apenas dele, pois recorrendo a Pêcheux 

(1975), dizemos que se os sentidos estão na dependência das condições de produção 

discursiva, bem como do interdiscurso, é necessário relacionar as FDs com o exterior 

linguístico e com os discursos proferidos anteriormente (o interdiscurso) para se instaurar 

os sentidos do dizer. Assim, para compreendermos os efeitos de sentido da fala do 

professor, precisamos levar em conta que ele se volta para alunos e professores da rede 

pública de ensino, sujeitos ávidos por melhorias nas condições de ensino-aprendizagem, 

em especial, sujeitos que se inscreveram neste curso para saber mais, para aprender novas 

                                                           
46 (FORMADOR B. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Terceiro Encontro, 2012) 
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formas de promover a educação. É nessa circunstância que falar sobre transformação do 

mundo faz sentido porque a escola que temos requer mudanças, porque os atores 

educativos precisam dar as mãos rumo a essa mudança, por isso, a convocação para fazer 

parte de uma coletividade e sentir-se integrado e incluso. Mas esse discurso de 

transformação parece muito generalizado porque não focaliza quais as mudanças e o 

porquê delas. Entretanto, no decorrer da produção discursiva desse encontro os sentidos 

vão se delineando rumo a essas respostas.  

  A defesa pela transformação social através da educação é um ideal compartilhado 

no percurso histórico da sociedade, por isso, o discurso do formador não é novo, mesmo 

assim se reveste de singularidade por estar sendo defendido num espaço e tempo definidos 

(escola e contemporaneidade), diante de um auditório particular (professores e alunos da 

rede pública do ensino médio) e assumindo posições (a favor da construção de 

relacionamentos dialógicos e utilização da mediação tecnológica para alargar o grau de 

expressividade da comunidade escolar).  É, pois, dentro dessas circunstâncias que o 

formador B coloca a relação entre os sujeitos como condição sine qua non para se 

transformar o ambiente. No movimento do discurso, as sinalizações defendem a relação 

entre os sujeitos não como a simples troca simbólica dos contatos humanos, mas sim 

como a relação viva entre os atores sociais, isto é, uma relação cotidiana, social e 

produtiva, capaz de mudar o mundo. A marca discursiva “isolado ninguém é nada”, 

representa a necessária relação entre o eu e o outro, demonstrando a importância do 

“outro” enquanto condição de existência para o “eu”, Essa relação dialógica dos 

relacionamentos é explicitada por Bakhtin (2003) quando concebe a vida como dialógica 

por natureza:  

 

Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, 

concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a 

vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, 

os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido 

dialógico da vida humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, (2003, 

p. 348) . 

 

 

 Sendo assim, para Bakhtin (2003) estar na vida e vivê-la já nos coloca no jogo das 

relações, do diálogo onde a palavra é a porta que se abre para interação com o outro. Mas, 

para transformar o mundo, como defendeu o formador B é preciso conscientizar-se do 

diálogo, querer empreendê-lo, tal como veremos no excerto que se segue quando o dizer 
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do educador faz um chamamento para que os cursistas (docentes e discentes) interajam 

entre si, guiados por objetivos comuns, por um projeto. 

 

  

[...] quando eu sou aluno isolado, eu sou apenas um aluno. Mas quando eu 

participo do conjunto dialógico e quero fazer o projeto, aí eu sou o 

projeto. Quando eu sou professor que faço parte do conjunto aí eu já deixo de 

ser apenas um professor, um educador, para agora ser um projeto também, 

integrados. (Informação Verbal)47 

 

 

 Podemos perceber que o raciocínio do formador B segue uma estrutura que parte 

do geral para o particular, discorrendo sobre a necessidade de integração, de relação entre 

os sujeitos em busca da transformação do mundo até chegar à efetiva dialogicidade dos 

relacionamentos entre educandos e educadores, no que se refere a fazer parte de um tecido 

e sentir-se como integrantes do mesmo projeto. O projeto que se referiu o formador B 

adquire múltiplos sentidos, pois vai desde os projetos curriculares em sala de aula até um 

projeto maior que congregue os demais projetos das disciplinas e da comunidade 

educativa como um todo. E mais, na construção discursiva: “quando eu participo do 

conjunto dialógico e quero fazer o projeto, aí eu sou o projeto” 48, temos a defesa de que 

construir um projeto é mais do que estar nele é querer participar dele, ou seja, é incluir-

se no conjunto de objetivos e metas do projeto porque ele nos representa a ponto de nos 

confundirmos com o próprio projeto. Aqui o formador B já direciona os cursistas a 

quererem fazer um projeto em conjunto, em diálogo, de forma que todos os integrantes 

dele possam identificar-se com o mesmo. Mais adiante fica evidente que o projeto do qual 

o formador B se referiu é um projeto para a Rádio Escolar, mas essa informação não é 

dada a priori, ficando subentendida, para que os cursistas compreendam primeiro o que 

deve mover todo e qualquer projeto, a saber: o desejo de participar, de estar junto para se 

alcançar os objetivos comuns anteriormente traçados. 

 Ao pensar os sujeitos educativos em relação de comunicação e não como 

categorias isoladas (professor e aluno), o formador B encontra respaldo no pensamento 

de Freire (1985) quando defende que o educador-educando e o educando-educador devem 

solidarizar-se em busca do conhecimento. Essa mesma reflexão está desenhada na figura 

do processo de mediação que produzimos (p.56) quando concebemos a Rádio Escolar 

                                                           
47 (FORMADOR B. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Terceiro Encontro, 2012)  
48 (ibidem, 2012) 
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como mediação tecnológica na prática educomunicativa que permite novas relações entre 

alunos e professores e entre estes e as fontes do saber. Na referida figura, alunos e 

professores são agentes do fluxo mediatório, ou seja, estão em pé de igualdade no acesso 

a Rádio Escolar, já que este atua como um mediador das relações que se estabelecem no 

cotidiano educativo. Portanto, relacionando o dizer do formador B com o nosso dizer na 

figura esquemática, podemos perceber que a Rádio Escolar é entendida aqui como o 

próprio projeto que vislumbra integrar os sujeitos em torno dele. Essa seria, pois, uma 

possibilidade do professor deixar “de ser apenas um professor” já que fazendo parte do 

conjunto, do projeto da Rádio Escolar, alunos e professores trabalhariam integrados.  

 Dizemos isto porque, mesmo sabendo que alunos e professores tem suas funções 

e responsabilidades no processo de ensino-aprendizagem, o sentido que se desnuda na 

fala do formador B aponta para a quebra dessas patentes como forma de se “participar do 

conjunto dialógico e fazer parte do projeto”, possibilitando que os sujeitos interajam para 

a construção de algo que seja coletivo, do grupo, do qual inferimos que seja o programa 

de rádio com temática e tons que representam os diferentes atores educativos. 

  Assim, é possível constatar que a enunciação discursiva do formador B vem numa 

crescente de sentidos que nos levam a compreender como se forma a prática 

educomunicativa na Rádio Escolar. Na construção desse percurso, as formações 

discursivas vão se aliando, reafirmando posições e acrescentando novas noções a cada 

discurso emitido, pois conforme atesta Gadet (1993), na leitura que faz da obra de 

Pêcheux, as formações discursivas pertencentes às formações ideológicas diferentes 

mantêm relações de contradição, antagonismo, aliança, absorção, entre outras.  

 Nesse sentido, chegamos ao segundo plano de análise do terceiro encontro que 

chamamos “Construção do ecossistema comunicativo”. Nesse espaço, o formador 

explica o ecossistema comunicativo a partir da comparação com o ecossistema ambiental, 

compreendendo que assim como no ecossistema ambiental em que os organismos se 

relacionam entre si e com seu meio ambiente, no ecossistema comunicativo existe a 

interação entre vários saberes e sujeitos no espaço escolar, coisas diferentes e às vezes até 

contrárias umas das outras, mas que se complementam. Assim, por entender que a 

Educomunicação busca a criação e o fortalecimento de ecossistemas comunicativos na 

escola, o formador B procurou explicar aos cursistas os sentidos de ecossistema, tal como 

vemos no seu discurso: 
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A escola não é, como se pensava antigamente, um ambiente tranquilo 

onde todo mundo pensa igual ou tem que pensar igual. Todo mundo diz 

igual ou tem que dizer igual. Não, a escola como o mundo, como a 

natureza, como o ecossistema tem várias coisas diferentes se 

mexendo dentro dela. Tem opiniões contra, tem opiniões a favor, tem 

jeito de pensar e fazer as coisas diferentes umas das outras. Tem alunos 

pensando, alunos que trazem conhecimento de seu mundo, do seu 

universo pra dentro da escola, tem o conhecimento que o professor 

aprendeu lá na sua universidade e traz pra dentro da escola, né?, tem o 

conhecimento que esse professor trouxe da vida [...].Agente vai 

aprendendo de diversos lugares mesmo, sem querer, sem perceber e traz 

tudo isso para dentro da escola. A escola é um universo, é um mundo, 

um sistema, um ecossistema de coisas diferentes que podem se integrar 

formando um todo, né? (Informação Verbal)49 

 

 

 O funcionamento desse discurso nos leva a enxergar formações discursivas em 

diálogo, como por exemplo, a FD do campo escolar/educacional e a FD do campo 

ecológico/mundo natural. Isso porque o formador compara a pluralidade de opiniões, de 

vozes, de conhecimentos da escola com a diversidade de vida e de coisas pertencentes ao 

ecossistema ambiental: “Não, a escola como o mundo, como a natureza, como o 

ecossistema tem várias coisas diferentes se mexendo dentro dela”. A relação entre essas 

duas formações discursivas no seio do mesmo discurso estabelece uma relação de aliança, 

isto é, constituem sentidos semelhantes, evitando conflitos de significados. Percebemos 

que o enunciador parte do ecossistema ambiental que já é de conhecimento dos cursistas 

para deixar mais clara a ideia do ecosssistema comunicativo a ser fortalecido ou 

construído na escola. 

 Entretanto, se abandonarmos a ideia de FD homogênea e enxergá-la, de acordo 

com Pêcheux (1975), como FDs instáveis, que podem sofrer no âmbito de uma mesma 

FD recuos e questionamentos que levam a incorporação de outros elementos provenientes 

de outro sistema de formação, então tomaremos a FD como heterogênea. É, portanto, 

nesse sentido que o discurso do formador B, citado acima nos leva a distinguir duas 

formações discursivas do campo escolar/educacional, posto que quando o formador B 

atenta para uma escola que era e que ainda pode estar sendo encarada como “um ambiente 

tranquilo onde todo mundo pensa igual ou tem que pensar igual. Todo mundo diz igual 

ou tem que dizer igual” 50, ele o faz para ratificar uma outra formação discursiva que, por 

sua vez, atravessa a FD primeira e domina o sentido, qual seja aquela que defende a 

                                                           
49 (FORMADOR B. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Terceiro Encontro, 2012)  
50 Idem, 2012   
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pluralidade de vozes em detrimento de um saber único. Nela, o educador defende o 

afloramento dos diferentes saberes dos atores educativos, vindo dos mais variados 

campos, para que o ecossistema seja belo. É, portanto, na relação entre essas duas 

posições que está o embate de forças. São duas FDs que aparecem neste discurso cujo 

sentido se constitui na polêmica entre elas. Sendo assim, a primeira FD apresenta o 

pensamento pedagógico de que a escola é o lugar do saber em que os sujeitos precisam 

ser moldados para aprender algo e pensar de igual modo. A segunda, defende que a escola 

já é por excelência um lugar de embates onde a diversidade dos seres e dos saberes já 

estão lá. Nesse caso, depreendemos o sentido de que a escola como um ecossistema 

repleto de diferentes coisas e saberes, como enxerga o formador B, precisa que essa 

diversidade seja encorajada, expressada e trabalhada pela comunidade educativa de forma 

a se obter um ecossistema “belo”, ou um ecossistema fértil como temos defendido no 

quadro esquemático que produzimos sobre o ecossistema fértil. No referido quadro 

esboçamos as características de um ecossistema comunicativo que gera frutos para a 

comunidade escolar, justamente, porque permite a comunicação dialógica entre os 

interlocutores sejam eles professores, alunos ou funcionários. E, além disso, por saber 

que os sujeitos escolares já trazem consigo saberes de mundo, o ecossistema fértil pauta-

se na construção coletiva do saber, de forma que alunos e professores se unam para 

produzir conhecimentos, inclusive, usando as mídias. 

 Ao apontar que as diferenças no espaço escolar podem integrar-se para formar um 

todo, o formador do terceiro encontro adentra nos preceitos da Educomunicação, na busca 

pelo fazer coletivo na escola, independente das diferenças ou dos conflitos. E 

complementa seu dizer ao destacar qual o lugar da comunicação nesse ecossistema 

escolar: 

 

 

As diferentes opiniões podem ser discutidas e isso é que vai dar o 

movimento da educação. Quando isso tem comunicação aí dentro, aí 

é uma vida maior ainda, né? porque a comunicação vai trazer à tona, 

todos os pensamentos, todas as práticas, todos os jeitos de pensar, 

as ideias diferentes que estão dentro da escola, dos vários atores que 

estão dentro da escola, quer dizer das várias pessoas que tem dentro 

da escola, dos funcionários, dos professores, estudantes, isso dá uma 

beleza que é de fato um ecossistema. (Informação Verbal)51 

 

                                                           
51 (FORMADOR B, ibidem, 2012) 
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 O formador B vê a comunicação como o recurso que vai dar visibilidade aos 

sujeitos e suas práticas no interior da escola, que vai mobilizar a expressão da comunidade 

educativa. Quando a comunicação é citada ela se apresenta como além do processo de 

interação face a face, volta-se para a comunicação mobilizada pelos meios, no caso o 

rádio. Apesar de o veículo não ter sido citado verbalmente no discurso extraído, a 

produção de sentido leva-nos à comunicação radiofônica e esta que, por sua vez, vai dar 

“uma vida maior” à escola. Isso quer dizer que quando se trabalha com a comunicação 

em benefício de todos os integrantes da escola (funcionários, professores, alunos) tem-se 

um ecossistema ainda “mais belo”. É nesse panorama que os meios de comunicação e, 

em especial, o rádio entram em cena para facilitar o diálogo entre os diferentes segmentos 

escolares seja a partir da sua linguagem lúdica seja pela construção de um projeto que 

inclua toda a comunidade. Nesse caso, como vimos no excerto discursivo anterior em que 

o discurso do formador se posiciona por uma escola marcada pela multiplicidade de 

vozes, a comunicação midiática é colocada agora pelo educador como a possibilidade de 

se obter o afloramento dessas vozes.  

 Dessa maneira, o atual discurso do professor/formador impulsiona os cursistas a 

enxergarem a comunicação através dos meios para além da troca simbólica, mas sim 

como uma expressão discursiva no interior da escola, tal como emite: “As diferentes 

opiniões podem ser discutidas e isso é que vai dar o movimento à educação”. Assim, 

a expressão “dar movimento a educação” vem carregada de uma historicidade discursiva 

que remonta Freire (1983) ao defender o relacionamento interativo entre educador e 

educando, perpassa pelas várias reflexões ao longo do tempo para garantir a eficiência da 

educação diante de um aluno cada vez mais sedento por participar do seu processo de 

ensino aprendizagem até chegar aos dias contemporâneos onde o agigantamento dos 

meios de comunicação na vida cotidiana da sociedade leva a escola a dar novos 

movimentos à educação. Se recorrermos aos PCN (BRASIL, 2000) veremos a defesa do 

discurso de que se a escola, na condição de instituição pública, ignorar os instrumentos 

mais avançados de acesso ao conhecimento e da comunicação, mantendo uma postura 

tradicional e distanciada das mudanças sociais, acabará também por se marginalizar. 

Trouxemos esse discurso dos PCN para mostrar que o dizer do formador referente ao 

movimento ou às mudanças para a educação também é encontrado nas regulamentações 

regem a educação brasileira. Entretanto, o discurso do formador não está colocado de 

forma genérica como os PCN, outrossim, é um discurso prenhe de uma prática que está 
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sendo realizada por muitas escolas brasileiras, concedendo vez e voz aos integrantes da 

comunidade educativa, dando movimento a educação não por inserir os instrumentos de 

comunicação, mas sim por encará-los como mediação de expressão cidadã. 

 Quando esboçamos o quadro sobre ecossistema fértil, defendemos que no 

ecossistema comunicativo, nos moldes da Educomunicação, devem germinar as diversas 

linguagens, tal como: a sonora e a imagética em detrimento de uma educação pautada na 

escrita, onde o livro didático é o principal e, às vezes, único instrumento utilizado. 

Portanto, quando o formador B propôs a entrada da comunicação como condição para se 

“[...] trazer à tona, todos os pensamentos, todas as práticas, todos os jeitos de pensar, as 

ideias diferentes que estão dentro da escola, dos vários atores que estão dentro da escola”, 

já é possível depreender o sentido de que se fala da comunicação possibilitada pelo uso 

de diferentes linguagens tal como a linguagem da mídia, esse sentido vai sendo 

consolidado nos discursos posteriores. Além disso, ao afirmar que essa comunicação deve 

trazer à tona as diferentes opiniões que estão na escola, o formador B já define o tipo de 

comunicação que se quer para essa mídia na escola, a saber: a comunicação dialógica. 

Essa é a comunicação em que os sentidos não são impostos, mas negociados; em que os 

sujeitos interlocutores intercalam suas posições de enunciadores e ouvintes no curso da 

comunicação, enfim, uma comunicação que pode libertar os sujeitos do silêncio ao passo 

que concede à escola as cores e os sons que a constituem, mas nem sempre podem ser 

vistas e ouvidos. 

 Dito isso, no decorrer da fala do formador B sobre a comunicação dentro do 

ecossistema educativo, ele destaca a comunicação radiofônica para explicar como o rádio 

pode integrar todos os projetos que a escola já possui. Instaura-se, portanto, neste 

momento, a construção discursiva em torno de um terceiro plano de sentido: “A rádio 

escolar enquanto prática educomunicativa”, tal como expressa no discurso que se 

segue: 

 

 

Quando agente pensa em rádio, agente tá pensando como mais uma 

coisa dentro de tantas outras que já existem. Não é uma coisa separada: 

‘Agora vamos ter uma rádio’. Não é uma coisa separada que vai 

tocar música pra gente só nos intervalos. Não, parece que não é bem 

essa a ideia, né? Rádio é pra mexer com tudo, né? vamos pensar num 

caldeirão, como uma tigela grande onde agente vai fazer um angu bem 

gostoso, e pra fazer esse angu é preciso botar muitos ingredientes 

dentro, muitos projetos dentro, tá tudo ali no meio fazendo com que a 

escola funcione. Dentro disso tudo, o rádio pode ser mais um 

ingrediente ou pode ser a colher de pau que vai mexer todos esses 



176 
 

 
 

ingredientes para que eles se comuniquem um com os outros. Pra 

no final formar um angu mesmo, bem consistente. (Informação 

Verbal)52 

 

 

 Está aqui o lugar do rádio no ecossistema escolar. O formador B deixa claro que 

o rádio dentro da escola não deve se manter como um apêndice das atividades escolares, 

sendo utilizado nos intervalos apenas como um executor de músicas. Pelo contrário, 

depreendemos o sentido de um rádio que possa ser usado como recurso comunicacional 

de relacionamento entre sujeitos e projetos. Em outras palavras, o rádio enquanto 

mediação tecnológica que requer a figura do professor mediador/educomunicador para se 

efetivar a mediação. Nessa perspectiva, o uso do rádio (mediação tecnológica) como 

prática educomunicativa não se realiza sem participação dos alunos e sem produção de 

conteúdos significativos para a comunidade escolar. 

 O formador B deixa demarcada a sua posição em favor de um uso contextualizado 

e significativo do rádio (comunicação) e essa posição já é atravessada pela FD que a 

contrapõe, isto é, a fala do formador entra em contradição com o discurso que prega o uso 

das tecnologias da comunicação e da informação para melhorar a performance do 

professor ou para fazer os alunos aprenderem os conteúdos curriculares. O sentido do 

rádio atrelado ao ecossistema comunicativo, como defende o formador, vai além do uso 

individualizado ou performático. Posto que conforme Soares (2011), a Educomunicação 

abarca distintos âmbitos da prática educativa, a saber: no âmbito da gestão escolar 

(impulsiona a escola a rever as práticas comunicativas que envolvem os sujeitos 

escolares: direção, professores e alunos); no âmbito disciplinar (transforma a 

comunicação em um objeto específico do currículo escolar, podendo destacar a leitura 

crítica dos meios de comunicação) e no âmbito transdisciplinar (propõe que os educandos 

tomem posse das linguagens midiáticas tanto para o aprofundamentos dos conteúdos 

curriculares quanto como expressão de cidadania). 

  Assim, o sentido de mediação tecnológica que enxergamos no dizer do formador 

B contempla toda a comunidade educativa como agentes da ação educomunicativa 

através do rádio, que interagem entre si na condição de usuários da tecnologia (mediados 

pela tecnologia), sendo eles os responsáveis pelo significado da mediação. É nesse sentido 

que a emissora de rádio se transforma numa “colher de pau que vai mexer todos esses 

ingredientes para que eles se comuniquem um com os outros.” Com esse uso, a rádio é 

                                                           
52 (FORMADOR B, ibidem, 2012) 
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concebido para além da técnica e passa a ser encarado como prática educomunicativa cuja 

comunicação proporcionada pelo seu uso torna-se o fio condutor das práticas educativas 

no ecossistema escolar constituído pela diversidade, como referido acima.

 Também está implícito no dizer do formador B que esse rádio por ele 

caracterizado ainda não é uma realidade para os cursistas, por esse motivo ele questiona 

os sujeitos acerca de como fazer esse rádio mediador de relacionamentos e de saberes 

educativos e comunicativos, tal como no excerto abaixo: 

 

 

O rádio dentro da Educomunicação. Como é que nós vamos fazer com 

que a nossa rádio, o programa de rádio [...] seja a expressão de tudo 

aquilo que acontece? Gire e faça girar, né? [...] o rádio passando por 

dentro desses projetos todos, fazendo com que exista um ambiente 

realmente comunicativo e educativo ao mesmo tempo. (Informação 

Verbal)53 

 

 

 

 Agora, o discurso emitido leva os cursistas a refletirem no fazer educomunicativo 

através do rádio, o formador B interroga-os sobre o que deve ser feito para que a rádio 

escolar se converta na expressão da escola, que gire e faça girar. No momento da 

enunciação nenhum cursista se pronunciou, talvez à espera que a resposta viesse em 

seguida, no decurso do discurso do formador. Entretanto, podemos adiantar que a resposta 

a esse questionamento não veio como um modelo a ser seguido, uma receita pronta, mas 

sim se apresentou revestida de outros questionamentos reflexivos, com mais aferições 

que chamavam cada cursista a pensar formas de se trabalhar o rádio no contexto 

educomunicativo dentro de suas condições de existência na escola Francisco Ivo. 

 Quando o formador defende o rádio como expressão de tudo aquilo que acontece 

na escola, que gire e faça girar podemos remontar a figura do processo de mediação que 

produzimos (p.56), onde temos um ciclo interligado entre alunos, saberes/informações, 

professores e Rádio Escolar num movimento giratório. Nessa figura defendemos que 

tanto alunos quanto professores têm acesso direto a Rádio Escolar, podendo usá-la tanto 

para acessar os saberes que estão sendo apreendidos quanto para o processo de interação 

entre eles (professores, alunos e comunidade). Nesse sentido, o rádio gira e faz girar os 

projetos da escola porque se apresenta como mediador das relações que se estabelecem 

                                                           
53 (FORMADOR B, ibidem, 2012) 
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no cotidiano escolar, não necessariamente, ligadas aos conteúdos curriculares, mas 

principalmente favorecendo o afloramento de um clima descontraído e relacionamentos 

mais intensos, promovendo a aproximação dos sujeitos e o trabalho em equipe. 

 É nessa perspectiva, que a continuação da fala do formador sobre o rádio, pauta-

se em apresentá-lo através das características lúdicas do veículo, atribuindo-lhes o título 

de maior tela do mundo, pois ela é do tamanho da nossa imaginação, ou seja, o som cria 

imagens mentais. Percebemos que o formador preocupa-se em apresentar um rádio 

diferente do mercado radiofônico atual no que tange a explora os elementos lúdicos e a 

funcionalidade educativa. Assim, ao passo que vai ensinando as características da 

comunicação radiofônica, o professor vai questionando os cursistas acerca do rádio 

escolar: “e o rádio dentro da escola? É útil para os professores? É útil para os alunos? É 

útil para a comunidade escolar? Como ele pode ser cada vez mais útil, massivo, quer 

dizer, atingir cada vez mais pessoas?” 54 

 Essas perguntas são mais reflexivas do que interrogativas, posto que o mediador 

as lança mas não espera uma reposta imediata dos interlocutores. Outrossim, reformula 

as perguntas através do texto seguinte: ‘Se for um rádio ruim ninguém vai querer escutar, 

ninguém presta nem atenção. “[...] Mas se for um rádio feito de forma gostosa, boa, bem 

produzido, aí todo mundo ai querer escutar”. Fazer rádio por fazer, esse não é o sentido 

depreendido da fala do professor. Mas pensar e praticar o rádio na perspectiva da 

produção planejada e conectada com a escola, essa é a resposta para se ter um rádio útil 

e que cative cada vez mais pessoas, como foi interrogado acima.  

 O formador B segue caracterizando o rádio a partir da instantaneidade (capacidade 

de transmitir o fato no exato momento em que acontece), bem como através de sua  

linguagem sonora (exige grande dose de imaginação por parte do ouvinte), entre outras. 

Além disso, também traz exemplos sonoros de diferentes gêneros e formatos, utilizando 

como referência (VIGIL, 1997). Vemos que todo esse dizer sobre o que é o rádio e sua 

linguagem, busca estimular a criatividade dos cursistas na busca por produzir um cardápio 

de programas apetitosos na rádio escolar. Vale ressaltar que não nos deteremos nos 

conhecimentos técnicos sobre a linguagem do rádio ensinados, mas extraímos desse 

encontro os discursos que caracterizam, exemplificam e defendem a prática 

educomunicativa através do rádio. Nesse intuito, destacamos o discurso que traz a 

                                                           
54 (FORMADOR B, ibidem, 2012)  
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essência da rádio escolar na perspectiva educomunicativa em contraponto com o uso das 

rádios escolares que apresentam apenas músicas durante o intervalo. 

 

Rádio não é só pra música. Rádio é a vida de uma comunidade escolar 

daqui pode passar toda pelo rádio. E isso pode estar intrinsecamente 

ligado ao projeto pedagógico da escola, como uma coisa não só pontual 

na hora do intervalo, mas como uma coisa que esta na vida, no cotidiano 

da escola, né? (Informação Verbal)55 

 

 

 Essa formação discursiva faz sentido em discordância com a formação discursiva 

antagônica que não é dita, mas não deixa de significar. Queremos dizer que o formador 

B defende uma rádio escolar atrelada ao projeto pedagógico, oficializando-a como um 

componente a ser trabalhado por toda a comunidade educativa em oposição à rádio que é 

um projeto isolado do cotidiano escolar ou que nem mesmo tem um projeto, mas se pauta 

em tocar músicas no intervalo. Como forma de destacar novos usos da rádio escolar, bem 

como permitir que os cursistas sentissem o gostinho de produzir rádio, o referido 

formador solicitou que cada grupo formado por professores e alunos produzissem um 

comentário de três minutos e apresentassem como se estivessem no ar. Para tanto, foi 

improvisado uma cabine de rádio, de modo que os locutores eram apenas ouvidos e não 

vistos pelos demais cursistas/ouvintes. Em seguida, os cursistas faziam uma análise dos 

comentários e da apresentação, relatando o que estava bom e no que precisaria melhorar. 

O formador B também pediu que os cursistas produzam uma notícia em casa e tragam no 

próximo encontro do curso de formação. 

 Enquanto observadora, percebemos o envolvimento dos cursistas nessa prática, os 

quais se divertiram muito. Além disso, mais uma vez professores e alunos estavam juntos 

numa prática colaborativa, tal como já direcionava a ementa deste encontro, quando se 

dispôs a ser um espaço de socialização e produção coletiva de conhecimentos sobre a 

linguagem do rádio. Em linhas gerais, o terceiro encontro conectou os cursistas com uma 

prática educomunicativa na rádio escolar, concedendo-lhes conhecimento sobre o 

veículo, sua linguagem e programas, de forma a impulsionar os sujeitos a desenvolverem 

um rádio dialógico que seja marcado pela dialogicidade dos relacionamentos rumo à 

construção de um ecossistema comunicativo na escola. 

 

                                                           
55 (FORMADOR B, ibidem, 2012) 
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3.3.4 Quarto Encontro  

 

 Data: 24 de outubro de 2012 

 Tema: A linguagem radiofônica e a prática educomunicativa: considerações 

técnicas 

 Horário: 14h 15  minutos 

 Local: Sala de multimítidia da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 

 
 O quarto encontro foi um prolongamento do conteúdo sobre a linguagem 

radiofônica, que por sua vez inicia atrasado porque o computador utilizado para a 

projeção dos slides apresentou problemas. Um dos cursistas se disponibilizou para ajudar 

e conseguiu fazê-lo funcionar. Entretanto, no decorrer de todo o encontro o formador B 

precisou redirecionar o seu fazer, posto que o computador continuou travando. 

 O formador B começou o encontro convidando o grupo para formar um círculo 

enquanto que solicitava aos cursistas que falassem sobre as atividades realizadas no 

encontro passado, bem como da atividade para casa, a saber: produção de uma notícia. 

 Os discursos que emergiram desse quarto encontro giraram em torno do plano de 

sentido que denominamos: “as marcas dialógicas da prática educomunicativa na 

rádio escolar”. Esse plano de sentido já foi analisado no primeiro encontro, entretanto, 

se concentrou nos sentidos mobilizados pela prática educomunicativa como um todo. 

Agora, o discurso do formador B tornou-se mais específico, pelo fato de focalizar a 

dialogicidade na prática educomunicativa na rádio escolar. 

 Já no início do encontro, o formador B fala que trabalhar com rádio é trabalhar 

com educação e arte. Então argumenta que: 

 

 

Já que rádio é arte, pra fazer arte é preciso que agente se expresse. 

A arte é expressão, jogado de dentro pra fora pelo o que agente tem de 

mais belo, o que agente tem de mais criatividade jogado de dentro pra 

fora, todos nós temos. Essa força pulsante dentro de nós, que é a arte, 

que é o belo, que é a beleza que tá dentro de nós. Se agente quiser que 

essa beleza aconteça aí agente tem que fazer uma coisa: virar criança, 

pra gente deixar o belo vir à tona. Virar criança, professor, esse 

negócio não, já sou adulto..., e agente vai, parece que vai engessando 

agente, né? (Informação Verbal)56 

                                                           
56 (FORMADOR B. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Quarto Encontro, 2012)  
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 Aqui vemos o formador B incentivando os cursistas a fazerem uma rádio escolar 

comprometida com a criatividade, uma emissora disposta a experimentar o novo, o 

diferente a partir da imaginação. Dizemos isto porque o rádio é relacionado ao lúdico, ou 

seja, ao fazer espontâneo, ao brincar e ao se divertir. Nesse caso, quando o formador B 

argumentou que os cursistas devem virar criança para deixar o belo vir à tona, sobretudo, 

o professor, está defendendo o uso do rádio no ambiente escolar numa interação dialógica 

em que todos são crianças, permitindo que os sujeitos se expressem sem a rigidez ou 

cobrança do processo de ensino-aprendizagem das aulas tradicionais. Nesse caso, quando 

alunos e professores tornam-se crianças deixam fluir seus interesses, suas curiosidades e, 

sobretudo, sua imaginação. Assim, o discurso nos leva a compreender que quando os 

professores se colocarem no lugar dos jovens e/ou crianças, teremos o movimento de 

interação em que os sujeitos dialogam entre si e através do rádio, nos moldes da 

Educomunicação. 

 Para exemplificar esse discurso, o formador B inseriu uma dinâmica em que todos 

se convertem em crianças, cantam e dançam uma música infantil. Juntos, eles se divertem 

muito. Não era mais professor, aluno e formador, era um grupo, unidos com um único 

intuito de se divertir. Admitimos que esse é um dos principais sentidos da prática 

educomunicativa no ambiente escolar construído pelo curso de formação: a possibilidade 

de aprender se divertindo, de aprender juntos professor e aluno. Ao longo desse processo 

de formação de educomunicadores esse sentido vai ficando cada vez mais vivo. 

 Desde o início do seu dizer, o formador B condiciona o fazer rádio com a 

necessidade de se expressar: “Já que rádio é arte, pra fazer arte é preciso que agente se 

expresse.” O discurso do formador B nos leva ao que os preceitos da Educomunicação 

chama de coeficiente comunicativo, ou seja, a prática educomunicativa destina-se a 

ampliar o coeficiente comunicativo das ações educativas, através da ampliação das 

habilidades de expressão dos membros das comunidades educativas. Nesse caso, o 

aumento do coeficiente comunicativo da escola está condicionado ao aprendizado dos 

sujeitos educativos em manejar os meios de comunicação ou as tecnologias da informação 

para a livre expressão da comunidade escolar. Assim, dessa forma pode-se construir, 

conforme o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, ecossistemas comunicativos 

abertos e democráticos que garantam a oportunidade de expressão para toda a 

comunidade.  
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  Percebemos ao longo do encontro que os sentidos da construção discursiva em 

torno da prática educomunicativa não vinham apenas dos discursos enunciados, mas da 

prática empreendida em sala. Nessa perspectiva, destacamos o momento de apresentação 

da notícia pelos cursistas como um fazer repleto de sentidos. Para descrever o ambiente, 

dizemos que a locução das notícias ocorreu no estúdio improvisado na própria sala de 

aula (um armário preto que serve de anteparo, uma mesa com microfone e uma cadeira), 

dessa forma cada locutor/cursista pôde apresentar o texto sem ser visto pelos demais 

membros. Mas, antes, o formador B falou da necessidade de dar ritmo à leitura da notícia, 

de modo que demonstrem naturalidade.  

 Observando os cursistas apresentando suas notícias no estúdio improvisado, 

identificamos que apenas dois grupos apresentaram o formato de notícia, no modelo 

ensinado pelo formador B, posto que os outros dois grupos apresentaram, como sendo 

notícia, uma narrativa longa e uma publicidade institucional, respectivamente. Isso nos 

mostra a dificuldade dos cursistas em produzir um formato específico dentro da 

linguagem radiofônica, mostrando que eles ainda estão se afinando com o rádio e seus 

formatos.  

 Mas de outro lado nos questionamos se esses mesmos sujeitos não estão sendo 

contemplados, no currículo escolar, com os gêneros textuais tais como os relativos ao 

jornalismo (notícias, crônica, artigo de opinião entre outros). Dizemos isso porque quando 

o formador B pediu que trouxessem uma notícia era esperado que o fizessem, mesmo 

errando no uso da linguagem oral para o rádio, pois o formato notícia já devia ser de 

conhecimento comum entre cursistas. As causas de alguns discentes não terem  

internalizado o conhecimento sobre os gêneros textuais na escola, em especial a notícia, 

não sabemos, mas no caso da prática proposta pelo formado B, o conteúdo foi exposto e 

exemplificado mesmo assim nem todos assimilaram.  

   Entretanto, ao invés de questionar os cursitas e apontar os deslizes dos dois 

grupos, o formador B deu algumas explicações sobre como produzir e falar notícia no 

rádio e abriu para que os próprios sujeitos avaliassem suas práticas. Essa postura do 

formador B correspondeu à atitude de um educomunicador que não se propõe a apontar 

erros, mas buscar construir o conhecimento a partir desses erros. Percebemos que a forma 

de conduzir o encontro e, sobretudo, as práticas realizadas nele, demonstra que o 

formador B orienta-se pelo principio da dialogicidade e propondo esse princípio como 

marca para a rádio escolar como podemos ler nos discursos que seguem. 
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 O formador B apresentou um outro modo de fazer rádio, a saber: aquele que 

trabalha com o que a comunidade tem de bom para noticiar. Nesse intuito, deixa claro 

que a mídia tradicional direciona as notícias para a tragédia, pois o público gosta desse 

tipo de acontecimento. Para o formador B a exposição de notícias ruins contribui para a 

formação da cultura da violência e do pessimismo. Por isso, estimula os alunos a 

procurarem publicar o que é bom: 

 

 

O que está acontecendo de bom nessa educação? Porque tem muita 

experiência boa na educação do país, uma aqui, outra ali... apesar de 

tudo, mas agente tem muitas experiências boas acontecendo, né? dentro 

das escolas. Então como fazer para noticiar, por exemplo, numa 

rádio escolar aquilo que de bom tá acontecendo? Os projetos bons 

que estão acontecendo dentro da escola, os resultados que a escola tá 

conseguindo, né? que pode ser um esforço de todos. E assim... por aí 

vai... se você for..., se vocês olhar... abrir a janela da notícia pra dentro 

dessa escola, né? pra os ouvintes a partir da escola, vocês certamente 

vão encontrar muita coisa positiva oferecidas que merecem noticiar 

numa rádio. (Informação Verbal)57 

 

 

 Entendendo a escola como integrante da sociedade, de modo que os 

acontecimentos no seio social também trazem repercussões para a comunidade educativa, 

o discurso do formador B defende que a notícia de bons resultados da educação do país 

pode gerar mobilização para a melhoria da comunidade educativa e social. Vemos que o 

discurso do formador B propõe não apenas a produção de notícias, mas a intervenção no 

ambiente escolar a partir dos fatos noticiados. Isso porque no momento em que se noticiar 

novas propostas de educação, projetos escolares que estão dando certo, tal como o 

funcionamento de uma rádio escolar, esses fatos servirão de exemplo para a comunidade 

educativa local. Nessa perspectiva, o discurso do referido formador apresenta a 

dialogicidade como marca da prática educomunicativa na rádio escolar porque propõe 

que a rádio escolar dialogue com a sociedade em que está inserida que, por sua vez, 

compreende não apenas a comunidade escolar, mas todo o contexto social que envolve a 

educação brasileira.  

 Fica evidente que o formador  B defende a produção de notícias radiofônicas não 

apenas da própria escola, mas também notícias que se voltem para a leitura do mundo: 

“se vocês olhar... abrir a janela da notícia pra dentro dessa escola, né?”. Remetemos o 
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dizer do formador ao próprio contexto atual da educação brasileira de nível médio, 

regimentada pelos PCN (BRASIL, 2000, p.20), que têm como objetivo do novo ensino 

médio fazer com que o aluno se relacione com as praticas sociais e produtivas de um 

mundo letrado e simbólico cuja “produção contemporânea é essencialmente simbólica e 

o convívio social requer o domínio das linguagens como instrumentos de comunicação e 

negociação de sentidos”. Nesse caso, a rádio escolar aparece, na visão do formador B, 

como essa linguagem a ser apreendida pela escola enquanto instrumento de comunicação 

capaz de relacionar esses sujeitos escolares com o mundo em sua volta numa perspectiva 

cidadã.  

 Nesse discurso sobre o fazer rádio dialogando com a sociedade, a partir dos 

acontecimentos bons ocorridos na escola ou fora dela, temos uma forma de trabalhar com 

o rádio que vai de encontro ao universo atual da comunicação mercadológica, pautada no 

consumo. A formação discursiva defendida pelo formado B não apenas dá aos cursistas 

um caminho diferente para a produção em rádio, mas, principalmente, o faz a partir da 

tensão entre duas posições antagônicas sobre a produção em rádio: a do mercado e a da 

escola. De um lado a comunicação das rádios comerciais, marcada pela perspectiva 

funcionalista, com vistas à influência persuasiva dos sujeitos através do uso de todas as 

estratégias possíveis para conquistar o maior número de consumidores. Do outro lado, 

uma comunicação educativa, a qual defende o formador B e que se configura, assim como 

pensou Kaplún (1998), no uso da comunicação a partir da assunção de uma postura 

intervencionista, tanto na perspectiva de uma recepção crítica dos meios quanto na 

produção de uma comunicação educativa, diferenciando-se dos apelos consumistas 

propostos pelas empresas de mídia. 

 Após deixar claro de que tipo de comunicação é esse que a rádio escolar deve 

promover, o formador B caminha na defesa do que é educativo nesse processo: 

  

 

Rádio, meio de comunicação de uma forma geral, não é para botar 

somente uma opinião, privilegiar apenas uma opinião, é pra trazer 

todas as vozes e opiniões pra dentro dela. Isso é que é educativo no 

rádio. (Informação Verbal)58 
 

 

                                                           
58 (FORMADOR B, ibidem, 2012) 
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 A rádio escolar pintada pelo formador B é colocada como aquela que privilegia a 

veiculação das diferentes vozes. Isso nos impele a dizer que a rádio não deve ser entendida 

como um veículo partidário de um grupo específico da escola seja da diretoria ou da classe 

de professores ou de alunos. Outrossim, a rádio que aparece nesse discurso é um 

instrumento de expressão de todos. Lemos que alcançar o educativo através do rádio é 

possibilitar o diálogo das vozes. Nesse caso, conforme asseverou Bakhtin (2005, p.257): 

“Tudo se reduz ao diálogo, à contraposição dialógica enquanto centro. Tudo é meio, o 

diálogo é o fim. Uma só voz nada termina, nada resolve. Duas vozes são o mínimo de 

vida”. Portanto, a vida na rádio escolar está vinculada à liberdade de expressão dos 

sujeitos. Mas fica a interrogação de como trabalhar com essa abertura plena de vozes sem 

ferir os princípios éticos? Como falar o que se pensa e não desrespeitar o pensar do outro? 

Pois sabemos que nem sempre o diálogo de vozes se dá no consenso, conforme 

Bakhtin/Volochinov (2006, p. 66), “[...] cada palavra se apresenta como uma arena em 

miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória”. 

Nesse caso, a palavra vai se revelando no momento em que é expressa e se apresenta 

como o produto da interação viva das forças sociais. Portanto, seja no consenso ou na 

polêmica, o contraditório já está lá. No decorrer do discurso, o próprio formador B já 

alerta que a abertura de vozes gera confrontos necessários: 

 

 

A educação não se faz com uma opinião única, morta. A educação se 

faz no movimento, a educação pensada como uma coisa não tranquila 

[...] onde as opiniões, elas as vezes até se confrontam, mas se 

confrontam para afirmar as diferentes formas de pensar das 

pessoas, os sujeitos se constroem ali. [...] mas isso não gera brigas, 

gera apenas discussão de ideias, esse é o processo educativo que 

realmente educa, né? (Informação Verbal)59 

 

 

 Após ter defendido o tipo de comunicação que se quer na rádio escolar, a saber: a 

comunicação educativa. Agora o funcionamento discursivo expresso pelo formador B 

leva-nos a enxergar o tipo de educação que se pleiteia, qual seja: a educação 

comunicativa, ou seja, aquela que prioriza a expressão da comunidade escolar. Esse 

discurso retoma a posição assumida nos encontros anteriores, no que se refere ao 

relacionamento entre os sujeitos educativos (sobretudo, professores e alunos), de modo 
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que as vozes sejam expressas, abolindo a centralização de vozes autorizadas 

institucionalmente. Quando afirma que as opiniões até podem se confrontar, mas o fazem 

para afirmar as diferentes formas de pensar das pessoas, o formador B coloca mais uma 

vez a importância do diálogo entre as diferentes experiências e saberes que permeiam a 

escola, provindos, principalmente, dos professores e alunos que se colocam em relação. 

Portanto, a educação aqui defendida pauta-se no humanismo, na relação entre os sujeitos 

humanos, cujo caminho para essa educação só pode ser a dialogicidade, pois conforme 

Freire (1983), para ser autêntico é preciso ser dialógico, é necessário vivenciar o diálogo. 

E é, justamente, nesse jogo de relações em que os sujeitos se afirmam e se identificam, 

construindo a si mesmos e o ambiente que estão inseridos, que o rádio aparece como mais 

um componente dessa rede de diálogos, como aquele que “[...] vai mexer, não vai deixar 

nada tranquilo, vai botar tudo em relação, tudo em comunicação, tudo em diálogo.” Essa 

fala do formador B expressa o que defendemos no quadro do processo mediação (p.56) 

quando colocamos os sujeitos, os saberes e a mediação tecnológica em movimento, em 

comunicação constante. Assim, o rádio, na condição de mediação tecnológica tem o 

potencial para possibilitar a troca de saberes entre os sujeitos da comunidade escolar, 

estando entrelaçado pela mediação pedagógica do professor no uso dessa tecnologia. 

Nesse caso, não é a tecnologia por si só que promove o diálogo entre os atores escolares, 

mas sim, a prática que os seres humanos em relação fazem dessa tecnologia, o diálogo 

entre os sujeitos através tecnologia é o princípio filosófico e metodológico que envolve 

esse uso, transformando o veículo num integrante do ciclo de interação.  

 Nesse encontro de formação, o professor não apenas fala de diálogo, mas o 

vivencia quando realiza uma mediação pedagógica que busca promover a reflexão dos 

cursistas em torno do como fazer essa rádio escolar que tanto foi descrita ao longo dos 

encontros. Entretanto, não há um modelo a ser seguido, sobretudo, porque cada 

comunidade educativa deve orientar a produção da emissora de rádio para suas reais 

condições de existência, para as demandas do dia-a-dia na escola. Nesse sentido, o 

mediador, questiona os cursistas a cerca de como fazer esse rádio. 

 

 

A escola pode inserir o rádio como agente educomunicativo no seu 

contexto pedagógico? O rádio na Educomunicação não é apenas para 

tocar música, não é um apêndice de intervalo, ele tá inserido num 

contexto que a escola vai definir como é. [...] Ele pode ser um agente 

de debates nas aulas, como ele pode ser isso? será que é possível? eu to 

fazendo perguntas. Como fazer isso? Eis o desafio, isso é pra ser 
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debatido. Eu não tô dizendo que é pra ser assim eu tô fazendo 

perguntas. (Informação Verbal)60 

 

 

A marca dialógica nesse discurso não está apenas no que é enunciado, mas 

principalmente, na forma como ele foi dito, voltando-se para a problematização da 

realidade. O diálogo está na problematização da realidade para explicá-la, compreende-

la, transformá-la junto com os interlocutores. Conforme Freire (1983, p.36); “O diálogo 

e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam.” Isso porque tanto 

professor quanto aluno, a partir da problematização, desenvolvem uma postura crítica em 

torno da percepção da realidade.  Quando o formador B se dispôs a perguntar como a 

rádio pode ser feita ao invés de discursar sobre o modelo a ser seguido, temos uma postura 

dialógica que não teme ou oprime a voz do outro, pelo contrário, precisa dessa voz para 

compor as várias facetas da realidade. É claro que apesar da modalidade interrogativa 

usada pelo formador B também é possível enxergar a posição que ele sustenta, entretanto, 

tal posição não é imposta, mas problematizada. Em outras palavras, dizemos que quando 

o referido formador defendeu o fazer rádio como um mediador de saberes e um 

fomentador da livre expressão (um agente de debates), ele o faz através do diálogo com 

o outro (cursistas), buscando deles a confirmação ou negação do que está sendo dito. 

No seu primeiro questionamento dessa narrativa discursiva, o formador B 

perguntou se o rádio pode ser usado como agente educomunicativo no seu contexto 

pedagógico? Acreditamos que essa pergunta foi muito mais direcionada aos professores 

e coordenadores pedagógicos presentes ao encontro do que ao alunado, sobretudo, porque 

essa questão também se reveste como um chamamento da liderança da escola no que 

tange a implementar mudanças no plano pedagógico escolar, assumindoa prática 

educomunicativa como importante para a comunidade educativa. Sem obter respostas dos 

cursistas, mas continuando com a mesma postura dialógica e questionadora, o formador 

B discute qual o lugar do rádio no plano pedagógico da escola: 

 

 

O rádio pode ter lugar no plano pedagógico como um integrante das 

ações da escola? O rádio como esse meio onde a pedagogia pode passar 

por dentro dele, os procedimentos pedagógicos da escola, ele pode ser 

um agente pedagógico dentro da escola? Como vamos criar um 

ecossistema educomunicativo num ambiente onde educação e 
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comunicação estejam entrelaçadas nas práticas pedagógicas da escola? 

(Informação Verbal)61 

 

 

 Nesse fragmento, o formador B nos aponta mais uma marca dialógica da prática 

educomunicativa na rádio escolar: a relação entre a rádio e o documento que rege as 

práticas na escola (Projeto Político Pedagógico - PPP) numa relação de ajuda mútua. De 

um lado os PPP podem estipular objetivos e metas para a rádio escolar, e de outro, a rádio 

escolar pode auxiliar na execução dos mais diferentes projetos disciplinares e 

extracurriculares. Em outras palavras, o que se questiona é se a rádio escolar é tão 

importante para escola a ponto de ser pensada e discutida dentro do PPP. Se entendermos 

os PPP como um instrumento e processo de organização da instituição escolar que cumpre 

uma exigência legal, mas que também deve abarcar a realidade escolar específica, 

dizemos que a rádio pode ser mais do que um apêndice da escola e integrar-se ao plano 

pedagógico sim. Isso porque, conforme Libâneo (2004), é função do PPP considerar não 

só o que já está instituído na legislação, nos currículos,  nos métodos, nos conteúdos, entre 

outros, mas também instituir, estabelecer e criar objetivos, procedimentos, instrumentos, 

modos de agir, estruturas, hábitos e valores, de forma a atender novos anseios, 

ressignificando a própria cultura escolar. 

 Através do discurso atrelado às suas condições de produção, posto que o sentido 

“não existe em si, mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no 

processo sócio-histórico” como sustenta Orlandi (2007, p. 42), podemos perceber como 

essa fala significa no contexto atual da educação em que vivemos e, sobretudo, para a 

escola em questão. Se nos reportamos ao contexto atual da educação brasileira, vemos 

que o MEC ainda não prevê a prática educomunicativa nos PCN ou Lei de Diretrizes e 

Bases, apesar de já desenvolver o “Programa Mais Educação” que tem a Educomunicação 

como campo de atuação. Talvez por isso a grande maioria das escolas no RN, por 

exemplo, ainda não conhecem os princípios que norteiam a prática educomunicativa, 

usando a Rádio Escolar como um instrumento de transmissão de música, desconhecendo 

os diversos usos do veículo em prol de uma escola mais comunicativa e dialógica. Se 

evocarmos o contexto da escola Francisco Ivo, saberemos que a escola não conhecia a 

prática educomunicativa, mas abriu suas portas para um curso de extensão que lhes 

ensinasse esse novo fazer, posto que têm o desejo de colocar no ar a rádio escolar que 
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possuem. Assim, é dentro desse contexto que, sustentar a inserção da Rádio Escolar no 

PPP ganha sentido, encontrando terreno fértil para que a rádio seja encarada como um 

verdadeiro agente comunicativo. Apoiando-nos em Pêcheux (1997), o que vemos aqui é 

a prática discursiva como forma de materializar a prática política, ou seja, no domínio da 

linguagem, o sujeito formador defende a prática política da liberdade de expressão de 

alunos e professores que, por sua vez, ganha a sua legitimidade institucional ao ser 

inserida no PPP da instituição de ensino. 

 A construção discursiva que se faz da prática educomunicativa na rádio dentro da 

escola vai sendo tecida num efeito de gradação que vai do geral para o particular, ou seja, 

da importância da rádio escolar para a função da rádio escolar no plano político 

pedagógico da escola. Desse modo se cria uma rede de sentidos em torno da rádio escolar 

como um agente em busca do diálogo entre os sujeitos, como um instrumento de 

convergência das práticas e saberes da comunidade escolar. Há, portanto uma 

regularidade de sentidos que culminam para a defesa de um novo fazer rádio no ambiente 

escolar. Essa posição, sustentada pelo formador B se fundamenta no  interdiscurso (o já 

dito) de diferentes autores de comunicação e educação que falam, que ecoam na voz do 

formador, mas percebemos que essa posição também dialoga com os anseios dos jovens 

alunos por mais participação no seu processo de ensino-aprendizagem. 

  É nesse percurso que os discursos deste encontro tomam forma a cada novo dizer 

do formador B que, por sua vez, conclui o encontro propondo a ação dos participantes 

cursitas a partir da produção de uma rádio revista de 15 minutos. A turma é dividida em 

equipes de locutores, produtores e operadores de áudio e decidem, em conjunto, um tema 

para o programa, no qual possa ser trabalhado os vários formatos no rádio. Assim, os 

cursitas escolhem fazer um programa institucional a ser veiculado na feira de ciências da 

escola, como forma de cativar os visitantes da feira. Divididos em equipes, professores e 

alunos deveriam produzir o roteiro do programa em duas semanas para que pudesse ser 

gravado na oficina técnica, ministrada pela formadora C. 

 Como vemos, todo o processo desenvolvido neste quarto encontro, buscou afinar 

os cursistas para a realização da prática educomunicativa na rádio escolar. Portanto, o 

formador B concedeu aos cursistas a dimensão do que é a prática educomunicativa, bem 

como suas funções para a escola e seus atores, interrogou os cursistas, instigando-os a 

refletir sobre o rádio dentro da prática educomunicativa ao passo que também direcionou 

um certo jeito de fazer rádio, diferente do que se faz na mídia comercial . Todo esse 

processo culminou neste momento, ou seja, na passagem do bastão do professor para os 
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educandos (cursistas), no que se refere a conceder autonomia aos cursitas para que 

desenvolvessem o roteiro do programa, para que se organizassem, colaborassem e 

produzissem um produto coletivo para escola. Era notável a empolgação da turma para 

desenvolver o programa de rádio. Mas o desdobrar dessa atividade só será descrita no 

sexto encontro, momento em que os cursitas gravam o programa radiofônico, posto que 

o encontro seguinte (quinto encontro) pauta-se no ensino da técnica de captação e edição 

em rádio.  

 

3.3.5 Quinto Encontro  

 

 Data: 31 de outubro de 2012 

 Tema: Técnica de captação e edição de áudio I 

 Horário: 14h 15 minutos 

 Local: sala de multimítidia da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 

 

 

 Após ter trabalhado conhecimentos sobre a Educomunicação e a linguagem 

radiofônica, o curso chegou ao momento prático, no que corresponde ao manuseio da 

tecnologia para a gravação e edição de programas sonoros. Era perceptível a ansiedade 

da turma para o início do encontro, a maioria chegou às 14h, mas o encontro iniciou com 

15 minutos de atraso, devido aos ajustes nos equipamentos multimídia. Já nos 

preparativos para o início desta oficina, a coordenação da escola trouxe um gravador 

portátil de ótima qualidade e que, por sua vez, ainda não tinha sido utilizado pela escola. 

Alguns discentes foram explorando o gravador e descobrindo seus comandos com auxílio 

da formadora.  

 Esse fato já nos leva a compreender que a escola até então não tinha a dimensão 

da estrutura técnica que dispunha para colocar a rádio no ar, posto que possuía 

equipamentos de gravação que nunca foram usados. Além disso, demonstra também que 

há um contrassenso entre as políticas públicas de educação que disponibilizam 

equipamentos de ótima qualidade para as escolas, tal como o gravador portátil, mas não 

oportuniza uma formação dessa comunidade educativa para o uso da tecnologia. É, 

portanto, no seio desse contexto que se desenrolaram os discursos e as práticas deste 

quinto encontro. 

 Destacamos que os discursos sobre a prática educomunicativa nesse encontro são 

escassos porque o formador C voltou-se para o ensino da técnica no rádio, sem se 
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preocupar em evocar os discursos enunciados nos outros encontros (interdiscurso) acerca 

da prática educomunicativa. Se entendermos que a prática educomunicativa não se 

constitui na técnica pela técnica, ou seja, no mero ato de manusear a tecnologia, mas se 

volta para o fazer consciente dos sujeitos que usam a tecnologia para atender às suas reais 

necessidades de comunicação e educação, então reconheceremos a importância de 

entrelaçar o modo de fazer rádio com o porquê fazê-lo. Nesse caso, durante os quatro 

encontros anteriores foi perceptível o dialogar das formações discursivas para se construir 

os sentidos da prática educomunicativa, entretanto, ao chegar no encontro atual (quinto), 

observamos a carência de discursos por parte do formador C que retomassem as reflexões 

anteriores em torno do rádio na perspectiva da Educomunicação. Vale ressaltar que 

concebemos interdiscurso, tal como vimos no capítulo teórico, como aquele que atravessa 

a formação discursiva trazendo saberes de outras formações discursivas e produzindo 

sentidos. Nesse caso, o discurso tem a sua materialidade histórica e o sujeito inserido nele 

adota posições, relacionando-se com contexto sócio-histórico-ideológico no qual se 

inscreve. Sabemos, conforme Pêcheux (1997), que há um vínculo constitutivo ligando 

cada dizer com a sua exterioridade, posto que reconhecemos esse vínculo na fala do 

formador C que versa, sobretudo, a favor do uso da tecnologia (rádio) na escola. 

Entretanto, o que ressaltamos é a escassez de uma produção discursiva apoiada no já dito 

sobre a prática educomunicativa, marcando esse encontro como uma natural continuidade 

do processo formativo que se desenvolvia até então.  

 Entretanto, apesar de não apoiar suas falas no que já foi enunciado nos encontros 

anteriores, lemos o dizer e o fazer do formador C em sala de aula e extraímos um plano 

de sentido, no qual denominamos de “Autonomia dos sujeitos em relação à técnica”, 

entendendo que autonomia, na sua origem etimológica grega, tem o sentido de auto-

determinação e auto-governo, portanto, no nosso estudo, significa determinar-se a 

aprender a técnica (edição em rádio), governando esse fazer.  

 No campo da educação, conforme Freire (2007), a autonomia está ligada à ética, 

ao respeito para com o outro, sobretudo, no que tange ao seu saber e ao seu inacabamento 

enquanto ser humano. O autor defende um ensino que promova a autonomia dos sujeitos, 

que estimule sua curiosidade e inquietude. Nessa reflexão, a autonomia leva o aluno a 

organizar seu aprendizado a partir de seus próprios objetivos e questionamentos. É, 

portanto, nessa autonomia, nessa liberdade de buscar, de aprender e de se expressar que 

o aprendiz se emancipa. Assim sendo, o discurso do formador C propunha a autonomia 

dos sujeitos em relação à técnica, isto é, que a busca pelo aprendizado da linguagem 
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técnica do rádio concede-se aos cursistas a liberdade de se expressarem através da rádio 

escolar, posto que, dominando a construção da linguagem sonora do veículo através do 

programa de edição, podiam construir suas próprias mensagens radiofônicas. 

  Portanto, destacamos o discurso empreendido pelo formador C que argumenta em 

busca dessa autonomia. Entretanto, os próprios cursistas não puderem tomar o lugar de 

sujeitos autônomos do saber técnico porque não foi proporcionado o momento prático, 

ou seja, espaços de manifestação dessa requerida autonomia técnica. Falaremos primeiro 

da produção discursiva que argumenta a favor da autonomia dos sujeitos e, depois, 

abordaremos como a não prática dos cursistas nesse encontro também significa. 

 Quanto ao dizer do formador C, percebemos uma posição ideológica que defende 

a extinção do medo da técnica para que a ação educomunicativa na escola se desenvolva. 

E essa posição instaura a disputa ideológica de sentidos em torno da tecnologia e da 

escola/professores, posto que já está historicamente arraigado o sentido de recuar frente 

ao que não se sabe da tecnologia ou de menosprezar sem conhecer.  Esse sentido é 

confirmado se relembrarmos o discurso de uma cursista/docente, no segundo encontro do 

curso, que, por sua vez, arguiu que existe certa resistência dos docentes e/ou 

administradores escolares para com o uso da tecnologia, tal como disse a cursista: “Tem 

professores que ainda resistem, tem professores que tem medo, [...]. Tem deles que metem 

a cara e vai, mas tem deles que freiam. A maioria, infelizmente, ainda freiam”62.  

 No caso dos cursistas em formação neste encontro, temos, de um lado, professores 

e/ou coordenadores dispostos a aprender a usar os recursos técnicos, embora ainda 

receosos se vão mesmo aprender a manusear a tecnologia em sala de aula, do outro lado, 

temos discentes ávidos por aprender mais um novo uso da tecnologia, dentre tantos que 

já fazem parte dos seus repertórios. Nesse caso, a professora formadora volta-se para 

atender a esses dois tipos de sujeitos, inclusive, sabendo ainda que na escola Francisco 

Ivo a tecnologia ou o manuseio dela é o maior entrave para a não ativação da rádio, tendo 

em vista que os professores não sabem manusear os instrumentos técnicos do estúdio e 

os alunos que sabiam editar em rádio não são mais estudantes da referida escola. É dentro 

desse panorama que esse quinto encontro chegou com a missão de, conforme a ementa, 

“disponibilizar conhecimentos técnicos sobre a captação sonora, edição e montagem de 

som e oportunizar a prática radiofônica a partir da realização de produtos/programas que 

                                                           
62 CURSISTA 4 (DOCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Segundo Encontro, 2012 
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atendam as necessidades da escola e da comunidade ao redor”63.  O que se entende do 

objetivo do encontro é a geração de ações de autonomia, no sentido de munir professores 

e alunos de saberes sobre a linguagem técnica do rádio, de forma a permitir que os sujeitos 

saiam do lugar de desconhecimento e ocupem o papel de agentes. 

A prática educomunicativa na escola necessita de sujeitos autônomos que se 

dispõem a dominar a tecnologia e que estejam prontos para empreender projetos na 

produção em rádio no ambiente escolar. É nesse pensamento que o formador C 

questionou os cursistas sobre o roteiro do programa a ser produzido, incentivando-os a se 

reunirem extra-aula, argumentando que o rádio é um universo e o curso dá apenas 

caminhos para que eles trilhem e façam por eles mesmos, e arremata: “Eu tô querendo 

que agente movimente mesmo, porque agente tá dando os encaminhamentos, mas são 

vocês que vão ter que botar a mão na massa” 64. Aqui o formador C deixa claro que a 

produção deve ser realizada pelos cursistas, que são eles os autores do roteiro e, 

principalmente, os atores do processo. Nesse discurso encontramos uma das posições 

basilares da prática educomunicativa: o aprender fazendo, estando imerso na prática. Mas 

para tanto, é necessário que os próprios discentes produzam seus discursos, suas 

mensagens radiofônicas, formatando-as das mais variadas formas, de maneira a criar um 

campo propício para o exercício de uma verdadeira autônomia. Conforme Citelli (2004, 

p.98), “Transformar alunos em sujeitos do conhecimento implica (de fato) descentrar as 

vozes colocando-as numa rota de muitas mãos que respeite as realidades de vida e cultura 

dos educandos”. Significa, pois, conceder que atores escolares circulem do palco a plateia 

à medida que estiverem exercitando a prática discursiva na rádio escolar. 

Quando o formador C argumenta com o discurso, “vocês que vão ter que botar a 

mão na massa”, percebemos que, no momento em que é enunciado, o discurso faz muito 

sentido porque o formador  C está empreendendo um chamamento dos sujeitos para que 

sejam autônomos, não esperem só pelo curso, façam por si mesmos, reúnam-se em outros 

horários e façam o programa de rádio acontecer. Mas, conforme Pêcheux (1997), o 

sentido não depende apenas das palavras pronunciadas, mas da conjugação delas com o 

que lhes é exterior, assim o sentido sempre pode ser outro. Nesse caso, o dizer do 

formador C não correspondeu ao seu próprio fazer enquanto instrutor, já que não permitiu 

                                                           
63 Ementa do quinto encontro. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias, 2012).  
64 (FORMADOR C. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Quinto Encontro, 2012)  
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que os sujeitos colocassem a “mão na massa”, que praticassem. Por isso, o sentido desse 

discurso muda se remetido a todo o contexto imediato que o envolve, e nos revela um 

enunciador que não se identifica totalmente com o que diz, pois sua prática desdiz o dito, 

ou seja, o agir da formadora acaba se tornando um contradiscurso. Para compreendermos 

esse fazer enquanto contradiscurso precisamos descrever como o formador C apresentou 

a técnica aos cursistas. Sendo assim, para trabalhar com a linguagem sonora do rádio, 

sabemos que é preciso dominar a técnica dos programas de edição em áudio, como por 

exemplo, o software de edição de áudio sound forge65. Portanto, esse software foi 

apresentado aos cursitas no data show, onde o formador C indicava os comandos do 

programa a partir da música Construção, de Chico Buarque, mostrando como os sons vão 

criando a ação que é falada pela voz do cantor. Por exemplo, quando o personagem da 

música vai atravessando a rua, toda melodia, toda a harmonia vai crescendo, além da 

inserção de ruídos de buzinas e carros trafegando para dar ao ouvinte a possibilidade de 

enxergar a cena cantada, e todos esses sons aparecem em forma de gráficos no software 

sound forge. Essa forma de apresentar o software de edição foi bem atrativa porque os 

cursistas mantinham-se atentos a explicação. Ao longo de todo o encontro percebemos 

que a formadora buscou uma maneira mais atraente de expor os conhecimentos técnicos 

de edição, apresentando exemplos de áudio. Mas ainda assim não promoveu um espaço 

de prática coletiva entre os cursistas, de modo que não permitiu que eles manuseassem o 

software sound forge, instalado no computador da escola, e essa forma (aprender 

praticando) seria a mais condizente de se ensinar a praticar, tal como defende os princípios 

da Educomunicação. Entretanto, a atividade prática dos cursistas só vai acontecer no 

encontro seguinte.  

O que nos questionamos é sobre essa autonomia requerida pelo formador C 

discursivamente que deveria ter sido vista na prática, de forma que as explicações técnicas 

fossem conjugadas com o fazer dos cursistas. Em outras palavras, enquanto observadora 

do encontro, sentimos a necessidade de se criar possibilidades para que os próprios 

sujeitos fossem conquistando tal autonomia no manuseio do software de edição, visto que 

apenas falar sobre a técnica sem deixar que os sujeitos já fossem se familiarizando com 

os comandos não contribuiu para perder o medo de apertar os botões. Até porque teoria 

(ou explicação técnica) e prática são processos indissociáveis, quando os separamos 

estamos arriscando a perda da própria possibilidade de reflexão e compreensão. Assim, 

                                                           
65  O Sound Forge, programa este para edição de som, através dele é possivel gravar, editar, produzir loops, 

corrigir e limpar material de áudio, processar efeitos, gerar áudio para Internet, entre outros. 
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ao escolher apresentar apenas a teoria da edição em rádio, recorrendo aos exemplos 

audiovisuais e a exposição de slides, a professora deixou escapar a própria autonomia 

requerida no discurso pronunciado.  

 Apesar disso, observamos que o diálogo entre o formador C e os alunos aconteceu 

tanto através da interação verbal, quando os discentes tiravam dúvidas sobre o roteiro de 

sonoplastia, quanto no comportamento concentrado dos cursistas que se mantinham 

atentos, anotando as explicações e participando da aula. Inclusive, implementou 

questionamentos sobre a mensagem/discurso que os programas de rádios, transmitidos 

em sala de aula, defendiam. Assim, a fala e os exemplos de áudios empreendidos pelo 

formador C tanto abriam espaço para o esclarecimento de dúvidas, fazendo com que os 

discentes identifiquem tais efeitos no rádio atual, quanto assumia o sentido de incentivar 

os cursistas a já irem pensando nas inserções sonoras do programa que deveriam produzir. 

Por isso, percebemos que enquanto a técnica ia sendo ensinada, os alunos iam ganhando 

autonomia de conhecimentos, sendo incentivados pela formadora. 

 A “autonomia dos sujeitos em relação à técnica” foi um sentido ressaltado 

também nos exemplos de vídeos apresentados aos cursistas. Em um dado momento do 

encontro, o formador C mostrou a turma dois tipos de sonoplastia: a primeira feita ao vivo 

com instrumentos técnicos improvisados dentro do estúdio, que ficou consagrada na “era 

de ouro do rádio” 66, e a segunda voltou-se para a sonoplastia atual com efeitos sonoros 

digitais a espera de um clique, pois todos os recursos sonoros são armazenados no 

computador. Ao mostrar esse contraponto entre a sonoplastia de antigamente e a atual, a 

formadora está evidenciando o plano de sentido que destacamos como “autonomia dos 

sujeitos em relação à técnica” hoje a sonoplastia tornou-se mais facilitada pelo uso do 

computador, podendo ser acessível a qualquer indivíduo. Esse é o sentido mais evidente: 

o de que é muito fácil produzir em rádio hoje, posto que a tecnologia não é mais um bicho 

de sete cabeças, de forma que se tornar proficiente, autônomo na edição em rádio é um 

objetivo muito mais fácil de se alcançar nos tempos atuais.  

 Enquanto observadora das cenas discursivas desse encontro não podemos deixar 

de dizer que um dos entraves para a não prática dos discentes foi a deficiência na 

distribuição do tempo. Sabemos que para todos os encontros foram dispensadas 3h, 

                                                           
66  Período em que o rádio no Brasil conquistou o apogeu (1940 a 1955), configurando-se como uma 

época em que a variedade de programas conquistava uma audiência cativa, tais como os programas de 

auditório, humorísticos, radionovelas e programas esportivos. 
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entretanto, a forma como o formador C distribuiu o tempo não permitiu que a prática 

acontecesse. Assim, como algo natural ao processo de ensino aprendizagem, ficou claro 

que os discentes estavam prontos para, após o conhecimento técnico sobre o sound forge, 

colocar em prática o conhecimento aprendido, mas não havia mais tempo. Esse processo 

foi quebrado e direcionado para o encontro seguinte. O processo humano de 

compreensão-ação devia ter sido trabalhado intrinsecamente, numa dinâmica que se lança 

continuamente diante da própria consciência de sua ação. Mas, essa “não-ação” por parte 

dos cursistas significou que, pelo menos, nesse encontro o formador C não cumpriu com 

a ementa do encontro no que tange a oportunizar a prática radiofônica a partir da 

realização de produtos/programas, bem como, essa “não-ação” também destoa do  sentido 

conferido ao seu próprio discurso, posto que através das palavras foi incentivada a 

autonomia dos sujeitos em relação à técnica, mas na prática tal autonomia não foi 

proporcionada. 

 O formador C terminou o quinto encontro sem a prática dos discentes, sem a visita 

dos cursistas ao estúdio da rádio da escola, mas não deixou de incentivar a prática desses 

sujeitos extra-sala de aula, pedindo aos cursistas para que pesquisassem mais sobre  o 

software sound forge, bem como os incitando a elaborar o roteiro do programa 

radiofônico, gravá-lo e editá-lo no encontro seguinte. 

 

 

3.3.6 Sexto Encontro 

 

 Data: 07 de novembro de 2012 

 Tema: Técnica de captação e edição de áudio II  

 Horário: 14h 20 minutos 

 Local: Sala da coordenação pedagógica  da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 

 

 Assim como temos feito nos encontros anteriores, iniciamos com a descrição do 

contexto imediato em que o sexto encontro de formação está imerso, apresentando a 

situação atual concreta em que aparecem os discursos, para depois, analisarmos a 

construção de sentidos desses discursos envolvida pelo o contexto sócio-histórico-

ideológico numa esfera social mais ampla. Nesse caso, o sexto encontro voltou-se para a 

efetiva gravação e edição do programa de rádio elaborado pelos cursistas e diferentemente 

dos encontros anteriores, aconteceu na sala da coordenação pedagógica, tendo em vista 

que o espaço da sala de multimídia foi disponibilizado para outra atividade. Apesar da 

mudança no ambiente físico do encontro, a sala estava equipada com computador, 
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datashow, cadeiras, mesas e ar condicionado, de forma que a mudança não interferiu no 

desenvolvimento da aula. 

 Convém ressaltar que a expectativa para esse encontro era a de que acontecesse a 

efetiva prática dos cursistas no que tange à gravação e, principalmente, à edição de áudios. 

Além disso, ficou acordado no encontro anterior que os discentes e os docentes, divididos 

em grupos, a partir das funções de (locutores, produtores, entrevistadores e editores), 

deveriam se reunir durante a semana para a produção do roteiro e captura dos áudios, de 

forma que pudessem montar e editar o programa de rádio no sexto encontro. 

 Entretanto, apenas três cursistas se reuniram durante a semana para prepararem o 

roteiro que seria gravado no atual encontro. Esse fato denotou falta de interesse dos 

cursistas em realizar a tarefa prática e aqui nos interrogamos o porquê isso aconteceu: os 

cursistas não sabiam realizar a tarefa proposta? Não consideraram-na importante? Enfim, 

as causa podem ser várias e mais a frente os próprios cursistas alegaram a dificuldade de 

se reunir entre si. Diante dessa situação, o formador C decidiu dividi-los em pequenos 

grupos com funções distintas para ganhar tempo e realizar, no mínimo, parte da gravação 

e da edição do programa. Assim, tínhamos três alunos pesquisando espotes67 educativos 

na internet para inseri-los durante os intervalos do programa, dois cursistas gravando as 

enquetes durante o intervalo com os discentes da escola Francisco Ivo, os locutores 

ensaiando, um aluno realizando entrevista com a artista uma plástica que estava na escola, 

e outros dois alunos aprendendo a manusear o programa de edição, sendo auxiliado pela 

professora. Essa descrição de atividades mostra o quadro dinâmico desse encontro que, 

apesar de ter começado num espaço físico definido (sala da coordenação pedagógica) se 

desdobrou em muitos outros espaços de ação. Nesse panorama surge o plano de sentido 

que envolve o sexto encontro, o qual denominamos de “Ação colaborativa da prática 

educomunicativa”. 

 Esse plano de sentido traz à tona algumas constatações. Em primeiro lugar, a de 

que os discursos nesse encontro estavam mais nas ações praticadas do que na expressão 

verbal dos participantes cursistas e do formador C, pois de um lado tínhamos sujeitos 

aprendendo a buscar seu próprio saber em colaboração com seus pares, praticando para 

                                                           
67  O espote ou spot (em inglês) é conhecido popularmente como anúncio radiofônico, tem em média 30 

segundos e possui como característica principal a fala de locutores e atores apoiada por trilha musical, 

vinhetas, efeitos sonoros e ruídos que são superpostos, criando o cenário necessário para o entendimento 

da mensagem transmitida. Essa peça publicitária em rádio é exibida em intervalos de programas, tendo 

como função informar e, principalmente fixar o anúncio. 
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aprender e aprendendo ao praticar. Do outro lado, vimos um formador muito mais 

mediador do que transmissor de conhecimentos, motivando os cursistas a praticarem, a 

tomarem o gravador portátil e o celular para abordar seus entrevistados ou a manusear o 

software de edição sound foger e ir conhecendo por si mesmos os recursos possibilitados.  

 Em segundo lugar, a atuação dos cursistas no respectivo encontro não se resumiu 

à prática desordenada sem referências ou sem consciência de sua importância. Pelo 

contrário, no fazer dos cursistas que assumiram o papel de uma equipe de produção da 

Rádio Escolar, percebemos muito do que foi ensinado nos encontros anteriores sobre a 

prática educomunicativa, tais como: a colaboração entre docentes e discentes que, juntos 

numa mesma equipe, dialogavam para chegar ao êxito da tarefa; e o protagonismo dos 

alunos que se sentiram livres para ousar, sugerir e viver experiências na produção de 

mídia. Aqui, o não-verbal significou mais do que qualquer discurso pronunciado, assumiu 

a forma de um interdiscurso, dialogando com o que fora enunciado anteriormente pelos 

formadores. Aqui vimos o discurso tomar nova forma na organização do grupo, nas ações 

de captura de áudio que iam sendo realizadas sem a tutoria de um professor, na 

empolgação dos cursitas por estarem produzindo em rádio, enfim nas sucessivas práticas 

proporcionadas anunciando que a prática educomunicativa estava brotando, carregada 

dos sentidos que foram à ela atribuídos nos encontros anteriores.  Tal como disse Orlandi 

(1995), ao falar do discurso não-verbal, “É na prática material significante que os sentidos 

se atualizam, ganham corpo, significando particularmente” (ORLANDI, 1995, p.1). A 

partir do fazer dos cursistas vimos como os discursos sobre a prática educomunicativa 

iam ganhando sentido para os docentes e discentes, a teoria tornou-se prática, ou melhor, 

tornou-se prática pelas mãos dos discentes. 

 Após a captura dos áudios pelos cursistas, o formador C reuniu todos os 

integrantes na sala e vai juntando cada áudio capturado, explicando a forma de editá-los 

no software sound foge. Todos se mantinham muito atentos à explicação. No entanto, em 

razão de os discentes não terem capturado todos os áudios do programa, o formador C fez 

a edição de alguns áudios e delegou responsabilidades durante a semana, pois o objetivo 

era que os próprios cursistas editassem o programa. Sendo assim, o grupo se 

comprometeu em gravar os áudios restantes e editá-lo durante a semana.  

 O não cumprimento do acordo entre o formador C e os cursistas quanto à produção 

do roteiro de gravação e captura de alguns áudios antes do sexto encontro, impossibilitou 

a realização do que se propôs na ementa, que consistia em oportunizar  a prática de edição 

para todos os cursistas,  posto que apenas dois alunos puderam  praticar o software sound 
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foge com o auxílio da formadora, enquanto que os demais foram realizar, durante o sexto 

encontro, o que já deveria ter sido produzido. Não houve uma sintonia entre o discurso 

da ementa e o fazer no encontro. Admitimos que esse conflito não se deu por intenções 

do formador, já que no processo dialógico do aprendizado que se propunha realizar, as 

ações dos cursistas ou a falta delas também interfere nos resultados. Esse 

descompromisso dos cursistas nos remete a dificuldade dos sujeitos de se assumirem 

enquanto sujeitos de comunicação, seres autônomos que podem e querem produzir seus 

próprios discursos através da rádio. Durante o curso de formação o formador C resolveu 

a situação, oportunizando mais um momento para a captura do áudio, mas como os 

cursistas resolveriam esse problema se rádio já estivesse funcionando? Pois o rádio não 

espera e, sobretudo, exige planejamento de seus produtores. 

 Apesar disso, percebemos o esforço do formador C para fazerem os alunos 

praticarem o programa de edição, tal como expressa o seguinte dizer: “Por causa do 

tempo eu vou adiantar como fazer porque não vai dar tempo de agente fazer hoje. Aí os 

meninos vão pegar todos esses áudios e vão montar sozinhos.” 68 Aqui o formador C 

justifica o porquê dela mesma iniciar a edição dos áudios do programa radiofônico, mas 

resalva que a montagem dos quadros em sequência, no programa geral será de 

responsabilidade dos dois alunos que receberam a aula prática de edição, tal como já 

mencionamos acima.  

 Compreendemos esse discurso como um incentivo ao envolvimento dos alunos e  

à autonomia deles. O discurso do formador C carrega consigo os sentidos da prática 

educomunicativa ensinados nos encontros anteriores, no que tange ao protagonismo 

juvenil e à abertura de espaço para experimentar. Além disso, outro efeito de sentido no 

discurso do formador C refere-se aos lugares de professor e de alunos, ou seja, fica claro 

a defesa por professores que exerçam a função de mediar o processo, e de alunos que 

assumam o papel de atuar, bem com é reforçado no discurso da formadora ao arrematar: 

“...Aí os meninos vão pegar todos esses áudios e vão montar sozinhos”. Esse discurso 

vem reforçar os outros já emitidos no decorrer dos encontros, se apresentando como outra 

forma de dizer a mesma coisa, tal como sustenta Orlandi (2007, p.36), “diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado.” Mas será que os cursistas (docentes e 

discentes) reconhecem os seus lugares de mediador e protagonista, respectivamente?. 

Pelo menos na prática executada neste encontro percebemos certa consciência desses 

                                                           
68 (FORMADOR C. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Sexto Encontro, 2012)  
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lugares, mas analisaremos no próximo capítulo o dizer desses cursistas construindo os 

sentidos em torno da prática educomunicativa, como forma de compreendermos quais as 

formações discursivas que dominam. 

 Também destacamos que o plano de sentido que desvelamos nesse encontro “ação 

colaborativa da prática educomunicativa” pode ser evidenciada no desejo que os cursistas 

tinham de partilhar os conhecimentos aprendidos. Por exemplo, dois estudantes que 

ficaram na equipe de edição foram encorajados pelo formador C para apresentar aos 

demais cursistas o que tinham aprendido com o programa de edição sound foge, assim, 

os discentes iam apresentando os efeitos do programa aos colegas e deixando-os cada vez 

mais curiosos para também manusear essa ferramenta. Assim, além de aprenderem uma 

nova prática os discentes também demonstraram que podiam assumir a função de 

multiplicadores desse saber apreendido. 

  Compreendemos que a prática vivida no sexto encontro se reveste de um discurso 

singular acerca da Educomunicação. Dizemos isto porque até esse encontro a prática 

educomunicativa tinha sido construída, prioritariamente, através dos discursos emitidos 

pelos formadores, mas agora pudemos enxergá-la na ação dos sujeitos. Aqui o discurso 

deixa de ser falado e passa a ser vivido. Entretanto, não podemos deixar de relatar  as 

dificuldades e/ou deficiências enfrentadas no processo, posto que apesar da dinamicidade 

e atuação dos sujeitos, a oficina de edição não possibilitou a ida dos cursistas ao estúdio 

da Rádio Escolar, não apresentou aos alunos e professores os equipamentos técnicos que 

lá existem, o que gerou muitas dúvidas nos cursistas que, por falta de tempo, não foram 

respondidas. Além disso, os docentes/cursistas que, por sua vez possuem certo medo da 

tecnologia, não puderam praticar o software de edição sound foger. O sexto encontro 

terminou deixando evidente a necessidade de pelo menos mais uma oficina de edição que 

contemplasse a prática de todos os cursistas. Essa interpretação não provém apenas da 

nossa observação, posto que também é materializada nos dizeres dos cursitas no encontro 

que analisaremos a seguir. 

  

3.3.7 Sétimo Encontro 

 Data: 14 de novembro de 2012 

 Tema: Escuta radiofônica: analisando os programas 

 Horário: 14h 25 minutos 

 Local: sala de multimítidia da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 
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 No penúltimo encontro do curso, chegou o momento em que os cursistas vão 

exibir o programa radiofônico ao formador B e ao mesmo tempo avaliar o processo de 

produção. Portanto, esse encontro tem como objetivo a escuta compreensiva do programa 

produzido pelos cursistas. Essa audição seria realizada com a presença de dois formadores 

B e C, entretanto o formador C não pôde comparecer ao encontro por motivos pessoais, 

tendo enviado suas indicações de análise técnica sobre o programa radiofônico para o 

formador C presente no encontro. 

 O formador C atrasa o encontro em 25 minutos para a chegada da turma e inicia 

com a presença de cinco cursistas. A demora dos cursistas para chegar a esse encontro e 

atrelado a isso a quantidade de participantes presentes (cinco), nos revela que uma 

descontinuidade do processo formativo, demonstrando que os conflitos nos encontro 

anterior (sexto) refletiu também neste encontro. No sexto encontro os cursistas ao invés 

de editar o programa radiofônico tiveram que primeiro capturar os áudios para o 

programa, já que não fizeram essa atividade extra-curso. E agora, no sétimo encontro, os 

cursistas deveriam estar com o programa gravado e editado, mas isso não ocorreu. As 

explicações para o fato são dadas pelos próprios cursistas quando questionados pelo 

formador B, mas antes disso, o referido formador iniciou o encontro conversando sobre 

o processo de produção do programa, recapitulando como foram os encontros anteriores 

e pedindo que os cursistas falem como foi o processo de produção do programa 

radiofônico, tendo em vista que ficou acordado a produção e edição de um programa pelos 

cursistas. 

 Enquanto observadora de todo o processo percebemos como esse momento era 

relevante, já que congregava em si a expressão dos cursistas e apontava para certas 

qualidades e/ou deficiências do processo de formação, bem como da atuação dos 

cursistas. Mas, além disso, a existência desse espaço de escuta por si só já faz sentido 

dentro dos princípios educomunicativos que o curso propôs. Dizemos isso porque quando 

a própria estrutura do curso de formação de educomunicadores privilegia um momento 

de escuta e análise do programa produzido, remete a uma prática construtiva que não 

pretende apenas ensinar a fazer rádio, mas que se fundamenta no respeito ao dizer do 

outro, buscando desenvolver a reflexão crítica sobre o seu próprio fazer, posto que, tal 

como argumenta Freire (2007, p.39) “o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser 

produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador.” Aqui 

enxergamos mais uma vez o plano de sentido que denominamos de “as marcas dialógicas 
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da prática educomunicativa”, mas dessa vez aparecendo na abertura de espaço de 

expressão para que o outro fale. 

 Essa postura do encontro demarca uma posição favorável ao diálogo entre 

formadores e cursistas, apresentando-se como um exemplo de construção coletiva 

divulgada pela prática educomunicativa. Dar ao outro o direito para expressar suas 

opiniões acerca do curso de formação e do seu próprio fazer reflete o caráter dialógico da 

interação verbal pregada por Bakhtin (2006), posto que quando recorremos ao dialogismo 

vemos que ele se apresenta não apenas a partir de um conteúdo que contemple o 

interlocutor, que o inclua já no seu discurso, mas também se deixa ver na abertura do 

fluxo da interação, abrindo espaço para que o interlocutor também se pronuncie. 

 Além disso, criar espaços de discussão em torno do fazer e do pensar sobre o fazer 

também envolve o respeito pelo dizer do outro, conforme Freire (2007) o respeito aos 

saberes dos educandos e ao pensar diferente são marcas do sujeito que se abre ao mundo 

e aos outros numa relação dialógica. E é, justamente, esse diálogo o tom desse encontro. 

Portanto, nesse âmbito, é visível no discurso do formador o desejo que os cursistas 

aprendessem tanto no fazer rádio quanto no avaliar esse fazer, por isso, numa postura 

questionadora inicia a avaliação do processo de produção do programa radiofônico com 

as seguintes perguntas: “o que deu certo e o que não deu?, e como foi assim a produção, 

o processo de produção de vocês? o que teve de bom e o que é que precisa melhorar?” 69. 

A partir desses questionamentos podemos ver que, independente das respostas dos 

cursistas, o formador já deixa demarcado o seu posicionamento sobre o processo, 

classificando-o não como negativo, já que o enquadra nas categorias: a) do que é bom e 

b) e do que precisa melhorar. Percebemos que esse discurso favorável deixou os cursitas 

mais à vontade para o diálogo. O discurso do formador não se volta para o produto 

(programa de rádio), mas para o processo que levou até esse produto, reafirmando o que 

defende a formação discursiva da prática educomunicativa ao valorizar o processo em 

detrimento do produto, posto que é no processo que os sujeitos se transformam e se 

reconhecem enquanto sujeitos comunicativos.   

 Os cursistas, ao responderem os questionamentos, concordaram que faltou uma 

reunião geral com os integrantes dos turnos diferentes, chegando à conclusão de que se 

cada equipe (locução, produção, entrevistadores e editores) tivesse um líder ou um 

articulador para passar as informações de cada turno o processo seria melhor. Nessa 

                                                           
69 (FORMADOR B. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Sétimo Encontro, 2012)  
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avaliação da prática que realizaram, os discursos dos cursistas estavam expondo as suas 

deficiências enquanto grupo, reconhecendo que podiam fazer melhor do que fizeram. 

 Mas, uma cursista diz que o programa era para ser produzido nas próprias 

oficinas/encontros do curso de formação. “Diante dessa dificuldade de horário, gostaria 

de sugerir se agente podia fazer aqui agora essas atividades assim, porque é uma hora que 

o grupo tá, todos se encontram” 70. O sentido mais evidente nessa fala volta-se para o 

desejo da cursista e demais colegas de concluírem o programa radiofônico, sugerindo o 

fazer dentro do curso de formação. Entretanto, conforme Orlandi (2007), a evidência do 

sentido já é um efeito ideológico que não nos deixa perceber o caráter material e a 

historicidade do discurso. Por isso, percebemos no movimento dos sentidos que esse 

discurso não apenas se apresentou como uma sugestão da cursista, mas também como 

uma forma de se eximir da responsabilidade de não ter conseguido se reunir extra-curso, 

colocando no curso de formação a função de proporcionar esses momentos de prática. 

 Esse último sentido pode ser confirmado pela resposta do formador B que, numa 

escuta compreensiva do que foi enunciado, arremata uma contrapalavra na forma de 

questionamento: “E no momento que não tiver oficina pra se encontrar todo mundo e a 

rádio for funcionar, como é que seria a produção?” 71 Os discentes quase que ao mesmo 

tempo reponderam que cada turno se responsabilizava pela sua produção. Assumindo 

uma posição questionadora, ao ter questionado novamente os cursistas, formador B 

intervém na avaliação do grupo com a nítida intenção de fazer com que os sujeitos 

assumam as suas posições de agentes do processo.  

 Desse diálogo entre formador B na condição de mediador e cursistas sobressaísse 

um efeito de sentido que revela a falta de comprometimento do grupo para com a 

produção do programa, de forma que apenas alguns executaram suas funções. Mas, além 

disso, vemos como ainda é incipiente o “fazer” educomunicativo pelo grupo escolar, 

inclusive, no próximo capítulo analisamos se diferentemente desse fazer, os sujeitos 

cursistas demonstram o “saber” sobre a prática educomunicativa, posto que nem sempre 

o saber se expressa nas práticas. 

 Dando continuidade ao encontro, o formador B falou da importância da avaliação 

do programa produzido, bem como da própria Rádio Escolar quando estiver funcionando, 

                                                           
70 CURSISTA 6 (DOCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Sétimo Encontro, 2012)  
71 (FORMADOR B. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Sétimo Encontro, 2012)  
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de forma a estimular os cursistas a avaliarem sempre os programas que forem ao ar, e 

asseverou: “Se a rádio funcionar na escola ela vai se aperfeiçoar na medida em que suas 

atividades forem avaliadas [...]. Uma avaliação para saber o que está bom e o que precisa 

melhorar. Esse o que precisa melhorar é que é o ponto de superação.” 72 Nessa fala 

enxergamos a defesa por uma postura crítica diante da prática, de forma que os sujeitos 

escolares trabalhem num movimento dinâmico entre o fazer e o pensar sobre esse fazer. 

A comunicação radiofônica não é colocada como algo instrumental a ser executado, mas 

de outro modo, esse processo está imbricado com a Educação, em que os sujeitos 

aprendem e se refazem praticando a comunicação, avaliando suas práticas. Por isso, esse 

discurso sobre a avaliação corrobora com o que já foi enunciado no primeiro encontro de 

formação, no que tange a definição da Educomunicação como “educação pela 

comunicação”.  Essa relação discursiva entre os encontros não se dá apenas porque há 

uma harmonia entre as formações discursivas que os constitui, mas também, conforme 

Orlandi (2007, p.62), porque “todo discurso se estabelece na relação com o discurso 

anterior e aponta para outro”. Nesse caso, a relação entre os discursos é de congruência 

de sentido. Assim, a necessidade de avaliar o produto radiofônico é mais um processo de 

educação a partir da comunicação, do diálogo entre os sujeitos. Mas, além disso, esse 

dizer aponta para um ciclo da prática educomunicativa que não acaba com a produção do 

programa, mas se estende até a avaliação deste para reiniciar um novo ciclo com uma 

nova produção que supere a anterior. 

 Nesse caso, a continuação desse ciclo educomunicativo depende de uma escuta 

responsiva ativa entre os sujeitos do processo e diante do produto produzido. Seria, pois, 

uma escuta, como defende Faus Belau, citado por Ferrareto (2000, p.28), pois “[...] 

escutar implica uma atenção desperta, ativa, que formula perguntas e sugere respostas, 

que se antecipa à ação futura que talvez vá incrementar a audição. Ouvir não põe em jogo 

mais do que os canais do ouvido. Escutar engloba todo o circuito do pensamento.” E, 

além disso, que essa escuta esteja preenchida do que Bakhtin (2003) defende como 

compreensão responsiva ativa do ouvinte. Em outras palavras, queremos dizer que um 

dos efeitos de sentidos mobilizados pelo discurso a favor da avaliação do processo e do 

produto volta-se para a motivação da comunidade escolar na avaliação de suas práticas e, 

principalmente, na realização de uma escuta do programa numa perspectiva da 

compreensão responsiva ativa, defendida por (Bakhtin, 2003), tendo em vista que é a 

                                                           
72 (FORMADOR B, ibidem, 2012).   
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compreensão ativa da palavra em seu sentido particular que possibilita a comunicação 

entre os interlocutores, assim: “toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma 

ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor” (Bakhtin, 2003, p. 271). 

Nesse caso, ao avaliar o programa radiofônico de forma compreensiva ativa, os cursistas 

já estão formulando suas respostas em torno do programa, concordando e discordando, 

de modo que essa compreensão gere posicionamentos, na condição de cidadãos que 

participam, constroem e reconstroem as relações sociais. Portanto, esse discurso do 

formador pela avaliação da prática radiofônica nos remete a noção de sujeito de 

comunicação enquanto um ser ativo, que seja eticamente comprometido e responsável 

por suas ações e decisões.   

 Assim sendo, mesmo o programa radiofônico não tendo sido concluído foi exibido 

no sétimo encontro. Assim, verificamos que o formador B e os cursistas escutaram o 

programa e atribuíram, prioritariamente, valorações técnicas em relação à vinheta73, trilha 

musical74 e entrosamento entre os apresentadores. Não houve, portanto, uma discussão 

que gerasse posicionamentos em relação ao discurso produzido pelo programa, talvez 

pelo fato de que não tinha sido finalizado, pois faltava a edição/gravação de quadros. 

Diante desse conflito, o formador B elogiou alguns pontos e deixou clara a sua frustração 

pela incompletude do programa ao pronunciar: “O rádio não espera. Chegou o momento 

de entrar, em respeito aos ouvintes, tem que entrar.” 75 Aqui o formador B chama atenção 

dos docentes e discentes para o comprometimento com a Rádio Escolar, cujo discurso 

nos remete ao seguinte questionamento: se durante o curso de formação os cursistas não 

conseguiram cumprir com a produção de todos os quadros do programa e apresentá-lo no 

dia definido, como farão quando a rádio escolar estiver efetivamente no ar? É nesse 

sentido que o formador B assinala que, em respeito aos ouvintes, é preciso cumprir os 

prazos e horários de funcionamento da emissora escolar. Nesse percurso discursivo, 

enxergamos mais uma vez a marca dialógica da prática educomunicativa sendo difundida 

pelo formador B, uma vez que ele defende uma prática radiofônica não individual, mas 

no sentido de alteridade, ou seja, para o outro numa perspectiva de diálogo com os demais 

sujeitos ouvintes. Assim sendo, o discurso do formador B nos leva a enxergar um sujeito 

profundamente constituído nas teias sociais, que, a partir da inter-relação com o social 

                                                           
73 Áudio que associa o texto falado e a música, tendo como função identificar a emissora, o apresentador 

ou programa radiofônico.   
74 Música instrumental que caracteriza um noticiário ou um programa segmentado. 
75 (FORMADOR B, ibidem, 2012).   
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toma atitudes responsivas em relação à vida, ao mundo, a si mesmo e ao outro, tal como 

na perspectiva bakhtiniana (2003), Nesse caso, para que esse sujeito apareça é necessária 

uma produção radiofônica pautada no outro, ou seja, já na produção da mensagem 

discursiva esse outro deve ser presumido, pois parafraseando Orlandi (1996), entendemos 

que embora produção e recepção da mensagem sejam momentos distintos, o receptor já 

está inscrito na confecção dessa mensagem e ao consumi-la/degustá-la completa o ciclo 

da interação, atribuindo sentidos à mensagem.  

 Reforçando esse dizer e apontando para outros sentidos o formador B também 

enuncia:  

 

[...] todos nós temos cultura, todos nós temos saber, portanto, podemos 

nos comunicar uns com outros, socializando esse saber, partilhando 

esse saber, dialogando. Então o rádio que estamos fazendo no contexto 

de educação, comunicação e educação juntos, é o rádio que pressupõe 

a palavra do outro, da outra pessoa, é o rádio dinâmico, é o rádio que 

tem beleza e nessa beleza entra as várias formas de comunição e de 

opinião diferentes das pessoas. (Informação verbal) 76 

 

  

 Ter a consciência de que todos temos cultura e saberes a serem comunicados aos 

outros, é um conhecimento que, pressupomos, ser um conteúdo de domínio dos 

educadores que assumem o lugar de professor do ensino médio, entretanto, o que o 

formador está propondo é mais do que um refletir sobre esse saber e essa cultura de todos, 

mas, sim nos leva discutir o ato de exercê-lo (a) a partir do diálogo que, por sua vez, pode 

ser mediado por um veículo técnico (rádio escolar). O que destacamos, portanto, neste 

discurso é a defesa que se faz de uma educação comunicativa através da rádio escolar. 

Mas não é qualquer rádio, é aquele que tem a sua beleza, no dizer do formador B, e a sua 

dinamicidade atreladas à democratização da fala da comunidade educativa. E essa beleza 

está ligada ao reconhecimento e assunção das identidades culturais dentro da escola, posto 

que o próprio formador advoga a favor das diferentes opiniões para se compor essa 

beleza: “nessa beleza entra as várias formas de comunição e de opinião diferentes das 

pessoas”. O que se vê aqui não é a busca de um rádio escolar que transmita formações 

discursivas como blocos homogêneos, ou seja, posicionamentos sempre em 

concordância, sem recuos ou derivas, de outro modo, o formador defende uma rádio 
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multifacetada e nessa perspectiva, tem-se o que Orlandi (2007) chama de formações 

discursivas caracterizadas pela heterogeneidade, constituídas pela contradição.  

 Apesar de defender o partilhar do saber e apresentar a rádio escolar como um meio 

para se chegar a esse fim, o formador não dá exemplos de como pode ser desenvolvida 

essa prática dialógica que priorize as diferentes vozes na rádio escolar, deixando os 

sujeitos à vontade para refletir de que maneira a dialogicidade pode ser privilegiada. Além 

disso, no discurso que se segue, o formador B deixa clara qual seja a função dessa oficina 

e que, por sua vez, não é a de dar tudo “pronto” e “mastigado” para que os cursistas apenas 

cumpram o já definido. De outro modo a oficina é vista como aquela que sinaliza e não 

determina as práticas a serem realizadas, tal como podemos verificar:  “Essa oficina é pra 

sinalizar como é que deve ser uma rádio na escola. Que ela é tão importante e tão séria 

quanto uma grande emissora de televisão. Não é porque ela tá dentro da escola que ela 

vai ser sem qualidade”77. O contexto imediato de enunciação desse dizer refere-se ao fato 

de os sujeitos cursistas não terem conseguido finalizar o programa radiofônico, esse 

acontecimento apresentou-se como um dos conflitos do processo formativo que 

impulsionou o formador B a chamar a atenção dos cursistas para o compromisso com a 

rádio escolar, mas também a deixar evidente o objetivo do curso de formação no que 

tange a sinalizar e não determinar o que deve ser feito na emissora educativa. Nesse 

sentido, mostra-se o ethos do próprio curso nas palavras do formador B, que é aquele que 

pretende estimular a nova prática e não fazê-la pelos alunos, posto que a oficina se 

apresenta como uma educação que leva os sujeitos a desenvolverem suas próprias 

práticas, tal como sustenta Freire (1967) ao entender a educação como prática  para a 

liberdade.  

 Mas, ao atravessar a transparência da linguagem, da literalidade do sentido e da 

onipotência do sujeito também vemos aqui dois lugares discursivos em polêmica: 

Primeiro, o formador B frustrado diante do não entendimento dos cursistas do que seja 

uma rádio escolar no que se refere ao compromisso e ao protagonismo dos sujeitos; 

segundo, temos os cursistas que não assumiram sua própria autonomia de sujeitos de 

comunicação quando lhes foi permitido fazê-lo através da confecção e edição do 

programa radiofônico. Nesse caso, o educomunicador esperado pelo formador B não se 

concretizou nas ações dos cursistas, o que nos deixa ver a polêmica ideológica entre duas 

posições: aquela que propõe a autonomia do sujeito pautada pela ética e pelo respeito ao 
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outro, no sentido defendido por Freire (2007) enquanto um imperativo e não como um 

favor que podemos ou não conceder aos outros; e aquela posição que se prende a figura 

do educador esperando dele as normas, os direcionamentos e a avaliação das atividades 

escolares. Nesse sentido a comunicação radiofônica (produção do programa) é vista como 

mais uma tarefa da escola, sem repercussões externas, tal como rebate o formador no 

trecho discursivo que se segue “[...] Não é porque ela tá dentro da escola que ela vai ser 

sem qualidade.” 78  

 Com esse dizer, compreendemos que a rádio escolar deve ser pensada e trabalhada 

com a mesma responsabilidade e compromisso das emissoras externas e/ou profissionais 

do mercado. Esse é o sentido que o formador B propõe aos cursistas: uma emissora 

radiofônica que cumpra com seus compromissos ao longo da programação e que seja 

credibilizada dentro do ambiente educativo. Mas para que isso aconteça o formador 

resalva que é necessário se construir uma dinâmica para que todos trabalhem juntos. Esse 

dizer resume o conflito de não terem conseguido concluir o programa, mas, 

principalmente, já prepara os cursistas para um novo bloco de discursos que relacionam 

a rádio escolar com a pedagogia da escola, numa perspectiva de trabalho coletivo: 

professor, aluno, gestores e funcionários. Assim, a partir da construção discursiva deste 

sétimo encontro, destacamos outro plano de sentido denominado: “o rádio como agente 

pedagógico”. Tal como podemos enxergar na fala seguinte: 

 

  

A rádio vai funcionar bem quando todos os professores e a direção 

estiverem convictos de que o rádio é importante no contexto da 

pedagogia da escola, do fazer pedagógico da escola, que o rádio é 

importante, não é apenas um apêndice, uma coisa a parte, quando todos 

estiverem convictos disso aí a rádio vai ser realmente uma rádio 

escolar. (Informação Verbal) 79 

 

 

 Dentre os sentidos possíveis desta fala está o de que a rádio na escola até pode 

existir, mas a condição para que este seja uma rádio escolar é a gestão colaborativa dos 

processos de comunicação atrelada à política pedagógica da instituição. Nesse turno, ao 

entendermos que a produção de sentidos está diretamente ligada à conjugação entre a 

língua e a história, remetermos esse discurso ao contexto sócio-histórico mais amplo e 

percebemos que as mídias na escola estão cada vez mais presentes no ambiente educativo, 
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79 (FORMADOR B, ibidem, 2012).   



209 
 

 
 

mas será que elas funcionam da forma como o formador B defende? Ou apenas como 

uma tecnologia sem conexão com o currículo ou com o protagonismo dos alunos?. Esses 

outros sentidos atravessam o dizer do formador B como forma de destacar a formação 

discursiva que se defende, a saber: uma rádio escolar que trabalhe tanto no âmbito 

disciplinar quanto transdisciplinar, na perspectiva defendida por Soares (2011). Em outras 

palavras, uma rádio que enxergue a comunicação enquanto linguagem a ser ensinada em 

consonância com a área Linguagem, Códigos e suas tecnologias, mas também que crie 

condições para o uso criativo e coletivo da comunicação, concedendo aos discentes o 

apoderamento dessa linguagem midiática. É, portanto, dessa maneira que o rádio pode 

contribuir com a pedagogia da escola. 

 Contudo, o rádio desenhado no discurso acima, como um agente pedagógico para 

que se incentivem aprendizagens múltiplas, pressupõe a convicção de sua importância 

por todos os membros da comunidade educativa: “[...] quando todos os professores e a 

direção estiverem convictos de que o rádio é importante no contexto da escola [...] aí a 

rádio vai ser realmente uma rádio escolar”80. Nesse caso, para usar o meio rádio como 

espaço democrático e dialógico na escola não basta ter os recursos técnicos e teóricos nas 

mãos de alguns professores e alguns alunos, o formador aponta para uma gestão 

compartilhada que inclui toda a comunidade. 

 Além disso, se o rádio está sendo pintado pelo formador B no sentido de agente 

pedagógico, então o papel da rádio escolar vai além do entretenimento, podendo, 

inclusive, partir do seu caráter lúdico para facilitar a vida pedagógica da escola. Seria, 

pois, compreender a rádio como uma estratégia de abordagem dos conteúdos, de forma 

ativa, permitindo aos alunos que sejam agentes desses conteúdos, conforme o discurso 

abaixo: 

 

O rádio pode dinamizar a vida pedagógica da escola, motivando 

uma nova forma de lhe dar com os saberes, com os conteúdos 
porque os conteúdos quando vêm nos livros didáticos, vocês sabem 

muito mais do que eu, aquele conteúdo não é apenas para transferir para 

o aluno, é para colocar em reflexão na sala de aula, em debate, em 

questionamento, as opiniões diferentes, é isso que vai dinamizar a 

aprendizagem. No rádio é possível fazer isso de uma forma 

agradável, descontraída e participativa. (Informação Verbal)81 

 

 

                                                           
80 (Idem, ibidem, 2012).   
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 Para entendermos esse discurso nos  remontaremos a duas situações: primeiro a 

de que boa parte do alunado do ensino médio não credibiliza a educação por não acreditar 

que ela faça sentido, ou seja, não tem ligação com suas reais necessidades de sujeito 

cidadão, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas (2006)82 já citados. Em segundo 

lugar, o livro didático é o principal instrumento de conteúdos curriculares das escolas, 

mas nem sempre é trabalhado em sala de aula de forma dialógica e participativa, e sim 

dentro de uma perspectiva, rebatida em Freire (2007), de transferência do saber, 

estimulando uma prática mecânica do decorar para passar na prova. É nesse contexto que 

entendemos o dizer do formador B a favor de um processo de ensino aprendizagem 

participativo, do qual o rádio pode ser um contribuidor desse processo de construção dos 

saberes escolares, como vemos no trecho: “No rádio é possível fazer isso de uma forma 

agradável, descontraída e participativa.” Esse discurso propõe um novo fazer, um novo 

projeto pedagógico que contemple a comunicação radiofônica nos diferentes contextos 

de aprendizagem e, para tanto, o formador B, mesmo diante de um público heterogêneo 

formado por professores, gestores, alunos e funcionários, volta o seu discurso para um 

destinatário real e imediato que é a classe dos docentes e gestores, posto que são eles que 

possuem, nesse contexto de formação, o poder de gestão da política pedagógica da 

instituição.  

 Nesse sentido, a formação discursiva defendida pelo formador se desnuda do olhar 

dicotomizado e historicamente arraigado entre a mídia e a escola, em que uma transmite 

o entretenimento e o outro ensina o conhecimento; para se vestir de uma visão 

colaborativa entre os meios de comunicação e a instituição escolar, numa perspectiva 

abordada por Martin-Barbero (1996) sobre a inserção da escola em um ecossistema 

comunicativo, de forma a contemplar simultaneamente: experiências culturais 

heterogêneas e as novas tecnologias da informação e da comunicação, de forma a 

conservar o encanto do processo de ensino-aprendizagem.  

 É nesse panorama que formador vai construindo uma teia de sentidos sobre o 

veículo rádio na condição de agente pedagógico na escola, colocando-o como um parceiro 

do professor, tal como podemos ler no discurso seguinte: 

 

 

                                                           
82 NERI, M. Motivos da Evasão Escolar. Fundação Dpaschoal, Fundação Getúlio Vargas e Instituto 

Unibanco, 2009. Disponível em: <http://cenpec.org.br/biblioteca/educacao/estudos-e-pesquisas/motivos-

da-evasao-escolar> 
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Qualquer professor pode ser parceiro da rádio, pedindo sugestões, 

sugerindo também e ajudando a trabalhar os conteúdos da sua disciplina 

nos programas de rádio junto com a equipe da rádio. [...] tem tantas 

formas de compreender matemática utilizando os fatos da vida, de 

compra, de venda, tanta coisa, né? (Informação Verbal) 83 

 

  

 Quando o formador B apresenta o professor como parceiro do rádio nos permite 

fazer uma leitura que, engendrada pelo contexto mais amplo da tensa relação entre 

educação e comunicação, leva-nos à luta política de apoderamento da mídia enquanto um 

mediador da educação comunicativa na escola. Em outras palavras, dizemos que o 

professor está sendo convocado a enxergar o rádio como um veículo que faz parte do 

cotidiano escolar não apenas porque existe uma rádio escolar na instituição, mas sim 

porque essa emissora escolar pode ajudar nos conteúdos curriculares, caso o educador 

queira se apoderar desse novo saber. Temos aqui um apontamento para a 

interdisciplinaridade dos saberes na escola que engloba tanto o uso da linguagem 

radiofônica para se ensinar/aprender os conteúdos escolares quanto o ensino das 

disciplinas a partir dos fatos sociais, tal como se refere o formador ao exemplificar o 

ensino de matemática. O rádio, nessa conjuntura interdisciplinar, pode fomentar o debate 

dos temas transversais envolvendo um mesmo tema nas várias disciplinas 

simultaneamente, permitindo que o aluno construa uma visão holística sobre os temas que 

circulam e se entrelaçam na agenda social. Dizemos isso porque o formador B ao colocar 

o rádio enquanto parceiro da educação enquadra-o dentro de uma prática 

educomunicativa que seja psicopedagógica, como defende Soares (2011), já que tanto 

envolve os alunos com os conteúdos curriculares quanto insere a comunicação como um 

destes conteúdos, posto que é necessário se apoderar da linguagem comunicativa de cada 

veículo para usá-la no processo de interação. 

 Ao longo de todo o sétimo encontro, observamos que o professor dirigiu o rumo 

dessa interação, uma que os cursistas, provavelmente, inibidos por não terem cumprido a 

tarefa dada pelos formadores, expressaram-se apenas no início do encontro. Esse fato nos 

mostra a complexidade de se trabalhar com essa nova proposta que depende, sobretudo, 

da conscientização e da assunção por parte dos cursistas de que são sujeitos capazes de 

produzir colaborativamente comunicação.  

 Desde o princípio de nossa análise, não tivemos a pretensão de apontar quem 

estava certo ou errado nesse processo de formação, mas sim mergulhamos em cada cena 
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discursiva buscando enxergar como a negociação dos sentidos em torno da prática 

educomunicativa entre os formadores e o grupo escolar (cursistas) ia tomando forma. 

Nesse turno, percebemos que, após a discussão inicial sobre o processo de produção 

radiofônica, os cursistas colocam-se numa postura mais de ouvintes do que enunciadores, 

posto que o formador preenche o encontro com discursos que reafirmam a importância 

da rádio escolar no ambiente educativo. Essa postura do educador pode ser entendida 

como uma resposta à atitude dos próprios cursistas diante da não conclusão do programa 

radiofônico, assim, ao invés de atribuir culpa, o formador B procurava motivar o grupo 

escolar para enxergar o rádio como um agente pedagógico, como um instrumento que 

pode fazer sentido dentro do cotidiano escolar e, nessa, dinâmica, observamos que os 

cursistas iam se inserindo no dizer do formador B, se enxergando nesse fazer 

educomunicativo que era retratado oralmente.  

 Inclusive, quando o formador abre espaço para que os cursistas se pronunciem em 

relação ao processo formativo que estão participando, eles elencam a falta de tempo para 

as atividades práticas como uma deficiência, tal como relata a cursista: “Tipo ir pra o 

laboratório de informática, o programa tá lá, os computadores, e cada um ir fazendo 

alguma coisa pra treinar” 84. Esse dizer mostra mais do que o interesse por praticar o 

processo de edição radifônica, de se tornar proficiente, tendo em vista que se recorremos 

a Pêcheux (1997), perceberemos que o lugar de quem fala revela muitos sentidos sobre 

seu dizer. Assim sendo, por sabermos que este discurso provém de uma gestora da escola, 

e confirmado pelos demais professores presentes, compreendemos como os sujeitos 

cursistas estavam abertos ao novo saber midiático. Em outras palavras, eram os próprios 

professores e gestores que queriam aprender, por isso se dispuseram a fazer parte deste 

curso de formação. Essa aceitação da classe docente e gestora da escola foi, inclusive, 

percebida mesmo antes do início dos encontros de formação a partir do questionário de 

sondagem aplicado junto à escola, o qual foi abordado no subtópico (3.2) deste capítulo. 

  No discurso da gestora, podemos perceber uma postura frente à tecnologia e a 

comunicação diferente daquela que, comunmente, é compartilhada pela classe docente, 

tendo em vista que ao invés de recuar, frear frente ao novo, como já fora enunciado no 

segundo encontro, os docentes se mostram dispostos a enfrentar os desafios de aprender 

a técnica no rádio, mesmo sabendo que alguns alunos já sabem manusear o programa de 

edição, o que por sua vez, já seria suficiente para colocar a rádio escolar no ar. Era visível 

                                                           
84 CURSISTA 3 (COORDENADORA PEDAGÓGICA). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço 

escolar: contribuições para uma pedagogia das mídias. Sétimo Encontro, 2012.   
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o esforço dos professores em aprender esse fazer radiofônico, como pode ser enfatizado 

no dizer seguinte ao falar do software de edição sound foge: “[...] eu já tentei, mas de 

primeira eu não consegui não, vou ter que fazer mais vezes” 85. 

 Quando o formador B questionou os alunos sobre o que acharam do curso, eles 

corroboram com os dizeres sobre a falta de tempo para a prática e complementam: “pra 

gente assim que já mexe com esse tipo de coisa fica fácil, mas tem gente que não tem 

conhecimento do programa” 86. Esse dizer do aluno mostra o outro lugar discursivo (o 

lugar de aluno), mas defende a mesma posição sustentada pela cursista/coordenadora, ou 

seja, para os discentes que já estão imersos no mundo da tecnologia, dos softwares, ficou 

mais fácil apreender os conhecimentos sobre edição, mesmo não tendo um tempo amplo 

para praticá-lo. Nesse sentido, sabemos que a prática educomunicativa, utilizando o rádio 

ou qualquer outra mediação tecnológica, objetiva, sobretudo, desenvolver o protagonismo 

do aluno e estimular a mediação pedagógica do professor, entretanto, esses objetivos não 

exclui o docente de conhecer a técnica e de praticar a linguagem radiofônica, já que para 

mediar o processo, o docente, primeiro, precisa conhecê-lo, saber fazê-lo.  

 No caso do curso em questão, ficou evidente que os professores ainda não 

dominaram o saber técnico, mas já possuem um saber teórico que lhes proporciona certa 

consciência do que seja a prática educomunicativa na rádio: “Acho que eu pude entender 

que a rádio na escola não é só música” 87. Com esse discurso, a cursista sintetiza a essência 

da prática educomunicativa na rádio escolar, ao defini-la para além da transmissão de 

músicas durante o intervalo das aulas, acaba remetendo aos sentidos dos discursos 

emitidos nos encontros anteriores nos quais A rádio escolar foi construída como sendo: 

 Um espaço de expressão cidadã (Encontro 1); 

 Instrumento de produção coletiva do grupo escolar (Encontro 2); 

 Como espaço de liberdade para se falar o que se sente e como um instrumento 

mediador da participação entre os sujeitos (Encontro 3); 

 Instrumento de comunicação aberto a experimentar o novo, bem como capaz de 

relacionar os sujeitos escolares com o mundo em sua volta (Encontro 4); 

 Veículo de comunicação que desenvolve a autonomia dos sujeitos (Encontros 5 e 

6), e Como agente pedagógico (Encontros 7 e 8).:  

                                                           
85 CURSISTA 3, ibidem 2012) 
86 CURSISTA 7 (DISCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Sétimo Encontro, 2012.   
87 CURSISTA 3 (COORDENADORA PEDAGÓGICA). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço 
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 Esses são apenas alguns sentidos que costuraram as cenas discursivas analisadas 

e que reafirmam o dizer da cursista de que a rádio escolar na perspectiva da 

Educomunicação vai além de um instrumento transmissor de músicas. 

 Após essa avaliação do grupo escolar sobre o curso de formação, o formador  B 

encerrou o sétimo encontro e estimulou os cursistas a comparecerem no encontro seguinte 

que iria tratar da produção de projetos para a rádio escolar.  

 

 

3.3.8. Oitavo Encontro 

 

 Data: 28 de novembro de 2012 

 Tema: Elaboração de projetos no âmbito da Educomunicação 

 Horário: 14h 09 minutos 

 Local: sala de multimítidia da E. E. Profº Francisco Ivo Cavalcanti 

 

 

 O último encontro do curso de formação de educomunicadores para a rádio escolar 

abordou a elaboração de projetos em rádio, e conforme a ementa, o objetivo era abordar 

questões teóricas e práticas sobre a elaboração de projetos voltados para a mídia 

radiofônica, contextualizada nos princípios da Educomunicação. Os formadores D e E 

esperam 09 minutos para a chegada de mais cursistas e iniciam o encontro ccom a 

presença de 09 (nove) . O formador D se apresenta à turma e já começa sua fala 

apresentando a Educomunicação como uma forma de melhorar a educação no Brasil, que 

apresenta baixo nível de qualidade, nas palavras do formador D: “[...] agente busca outras 

formas de enxergar a educação e entendemos que a Educomunicação é, sim, uma dessas 

ferramentas para dinamizar, para rearticular o processo de ensino-aprendizagem”88. Como 

vemos já no início do encontro, fica evidente a construção discursiva que se faz em torno 

da prática educomunicativa, inserindo-a no atual contexto sócio-histórico da educação 

brasileira como uma estratégia intervencionista que propõe resultados positivos para o 

processo educativo. Nesse caso, o formador D deixa clara na materialidade linguística 

“agente busca”, o discurso da própria imagem que faz do curso de formação ao adotar a 

Educomunicação como uma das práticas que intervém nessa educação. Nesse sentido, o 

curso de formação se apresenta para além de um curso oficineiro de capacitação para o 
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uso da rádio na escola, posto que sua função extrapola o fazer pelo fazer e tem objetivos 

de rearticular o processo de ensino-aprendizagem.  

  Essa construção discursiva da rádio escolar como agente pedagógico vai 

permear os discursos desse encontro, destacando-se como o plano de sentido que faz uma 

retomada e aprofundamento dos discursos do encontro anterior, mas com novas inserções, 

posto que agora os formadores D e E inserem a rádio escolar na perspectiva da pedagogia 

de projetos.  Além disso, o oitavo encontro também se destaca pelo diálogo que se 

pretende imprimir entre formadores e cursistas, numa linha questionadora, nos moldes 

defendidos por Freire (1983; 2007). Essa postura questionadora já pode ser percebida 

desde o início da abordagem sobre a elaboração de projetos, quando o formador E se 

voltou para a turma questionando-a sobre o que seria projetar qualquer projeto? A 

resposta vem de um aluno que ergue a voz e emite o seguinte discurso: “Impor suas ideias 

daquilo que você vai fazer e vai formar futuramente”89. O verbo “impor” destoa de toda 

a construção discursiva que se fez até o encontro presente sobre a prática 

educomunicativa, posto que esta é defendida, na construção discursiva dos formadores, 

como aquela que propõe a colaboração e a negociação entre os membros da comunidade. 

Assim, a fala do aluno chama atenção do formador E que, numa postura de mediação, 

não explica o equívoco, mas questiona aos demais cursistas sobre a definição do aluno 

sobre o sentido da palavra, a saber: “você falou vários termos que vão ser comuns, outros 

não. Você falou em fazer, com certeza projeto é ação, agente escreve para promover 

ações. Agora você fala o termo impor, o que vocês acham desse termo?” Essa postura do 

formador E já abre espaço para se perceber se os demais componentes do grupo 

corroboram com a ideia do aluno, o que implicaria numa visão de projeto equivocada 

dentro da perspectiva da Educomunicação discutida no curso de formação. Entretanto, 

outra cursista (coordenadora pedagógica) se pronunciou da seguinte maneira: “Acho que 

ele quis dizer lançar as ideias, expor as ideias, porque impor fica muito autoritário.”90, os 

demais integrantes concordam com a segunda definição. Quando a cursista troca o termo 

“impor” por “lançar”, defendendo que a primeira expressão soa muito autoritária, já nos 

remete às tradições verticalmente antidemocráticas no campo educacional, das quais 

destacamos a tensa relação professor-aluno. Entretanto, “lançar ideias” participa do 

                                                           
89 CURSISTA 8 (DISCENTE). Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições 

para uma pedagogia das mídias. Oitavo Encontro, 2012.   
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mesmo campo semântico defendido até então pelos formadores do curso porque sugere a 

colocação de ideias que podem ou não ser aceitas pelo grupo escolar. 

 Ao falar sobre a elaboração de projetos, a formadora E faz uma relação com a 

pedagogia de projetos na escola, enfatizando que “o aluno aprende a produzir e 

compartilhar, por isso que o projeto deve ser inseparável do sentido de ação” 91. Quando 

o formador E traz para a cena a noção de pedagogia de projetos arrolada com o fazer 

projetos em rádio, está ressaltando o processo de ensino aprendizagem para além do 

currículo ou do ensino dos conteúdos. Isso porque a pedagogia de projetos concede ao 

educador a possibilidade de situar a sua prática pedagógica em termos de propiciar aos 

discentes uma nova forma de aprender integrando as diferentes linguagens, dentre elas as 

das mídias. Além disso, essa ligação entre o trabalhar com projetos e com as mídias torna-

se mais viável quando se encara a pedagogia de projetos não como uma opção puramente 

metodológica, mas, coforme Hernández (1988), como uma maneira de repensar a função 

da escola. É, portanto, nesse sentido que enxergamos no dizer do formador E um espaço 

propício para o uso dos meios de comunicação na perspectiva educomunicativa, ou seja, 

com teor colaborativo, crítico e relacionado com os contextos socioculturais da 

comunidade escolar. O formador E também concebe o projeto inseparável do sentido de 

ação, demonstrando uma visão construcionista da aprendizagem em que prevê, conforme 

Valente (1999), a construção do conhecimento baseada na realização concreta de uma 

ação que produz um produto palpável de interesse pessoal de quem produz.  

 A construção discursiva da educadora encara a pedagogia de projetos numa 

postura que não privilegia como centro do processo a atuação do professor, mas sim o 

protagonismo do aluno, tal como podemos ler no excerto discursivo seguinte: “Na 

pedagogia de projetos agente percebe que o aluno vai além, ele aprende a produzir, tem 

que ter espaço para compartilhamento, para se tirar dúvidas, pra pesquisar investigar e 

trazer novas descobertas, compreensões e reconstruções”92. As características da 

pedagogia de projetos enunciadas, dialogam, justamente, com a visão que a 

Educomunicação defende sobre o protagonismo do aluno e a mediação pedagógica do 

educador, já que é nessa relação que se dá a busca por criar situações de aprendizagem 

cujo foco incide sobre as relações que se estabelecem neste processo, cabendo ao  

                                                           
91 FORMADOR E. Curso de Extensão A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para uma 

pedagogia das mídias. Sétimo Encontro, 2012.   
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professor realizar as mediações necessárias para que o aluno possa  encontrar sentido 

naquilo que está aprendendo, envolvendo-se na co-autoria do projeto e criando vários 

protagonistas do processo educacional.  

 Ao tratar das possibilidades da mediação pedagógica, o formador E pergunta: “o 

professor tem o domínio sobre a rádio? Ou ele sabe tanto quanto os alunos? como é que 

o professor vai se impor enquanto sujeito mesmo que ele saiba menos mexer nesses 

aparatos, mas ele é o professor, ele é que vai mediar ai” 93. Esse questionamento volta-se 

para o grupo escolar, mas não espera dele uma resposta oral imediata, já que a educadora 

não dá tempo para tais respostas. No jogo de sentidos, percebemos a polêmica entre os 

termos “impor” e “mediar”, em que a palavra “impor” já vem carregada do sentido 

autoritário, enquanto que mediar, e sobretudo, na mediação pedagógica no âmbito da 

Educomunicação, tem-se o princípio da colaboração em que o grupo vai conduzindo seu 

próprio aprendizado. Essa polêmica de sentidos que se deixa ver num mesmo discurso de 

uma mesma enunciadora pode ser entendida pelo viés do “mal sujeito”, que ocorre, na 

concepção de Pêcheux (1997), quando o sujeito não se identifica totalmente com o lugar 

que ocupa. Nesse caso, o formador E ocupa o lugar de educomunicador  que caracteriza 

e defende uma prática colaborativa para a escola, mas em certo momento demonstra 

equívocos no seu dizer que apontam para uma outra formação discursiva, ou seja, aquela 

que vê a relação professor-aluno na perspectiva da imposição do saber de um para com o 

outro.  

 A questão levantada pelo discurso versa sobre como o professor, mesmo não 

sabendo tanto quanto os alunos sobre o rádio, pode se impor para mediar o processo? Já 

explicitamos a polêmica de sentido entre os termos “impor” e “mediar”, e agora, cabe-

nos compreender os papéis de professor e aluno nessa conjuntura. Se adotarmos a noção 

de mediação, não como transmissão do conhecimento, mas sim, como uma relação de  

alteridade a partir da interação dialógica durante o processo de aprendizagem, não há 

problemas de o professor saber menos que o aluno, isso não torna a figura do educador 

dispensável, mas ela é reformulada. Nesse caso, não é a imposição do saber do professor 

diante do aluno o que impera, mas a autoridade de um professor que, por saber mediar 

concede ao aluno um novo educador, aquele que ouve, questiona e orienta, visando 

propiciar a construção de conhecimento de maneira colaborativa. O próprio formador E, 

em outro momento do encontro, deixa escapar o seguinte discurso sobre a função do 
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professor: “é realizar as mediações necessárias para que o aluno possa encontrar sentido 

no que está aprendendo a partir das relações criadas nas diferentes situações”94. Portanto, 

se num dado momento o discurso o formador E cria uma polêmica de sentidos, em outro 

instante ele desfaz tal equivoco e se matém na mesma formação discursiva dos encontros 

anteriores, defendendo a figura do professor como fundamental, mas não como a principal 

do processo. 

 Voltando-se para elaboração de projetos para Rádio Escolar, foco do referido 

encontro, o formador E enumerou os princípios norteadores do projeto, tais como a 

viabilidade, sobre a necessidade de conexão do projeto com realidade da escola, sobre a 

importância de ser dinâmico e atrativo, de modo a envolver as pessoas a participarem, 

entre outros. Esses princípios buscam incitar os cursistas a pensarem suas propostas de 

forma crítica e pragmática e, é nesse sentido que se sobressai o questionamento: “Como 

conceber as instâncias do projeto para ser reconstruída na escola uma nova forma de 

ensinar integrando as diversas mídias numa perspectiva de aprendizagem?” Essa pergunta 

retórica é respondida logo em seguida: 

 

 

Então agente não pode perder de vista que aqui é uma escola, agente 

não está fazendo uma rádio só pra ter “rave”, pra ter música fazer 

barulho. Agente tem que ter uma rádio que perpasse pelo ensino e 

aprendizagem. [...] agora o que é ensino aprendizagem cabe a cada um 

ampliar suas concepções também, né? (Informação Verbal) 95 

 

 

 Em conformidade com o plano sentido deste encontro “a rádio escolar como 

agente pedagógico”, o formador E busca desconstruir o sentido mais evidente da rádio 

escolar para os alunos, qual seja: a de divertimento através da transmissão de música. Se 

remontarmos ao exemplo das emissoras comerciais, e, sobretudo, as FM’s, entenderemos 

que o rádio, como transmissor de sucessos musicais, é o sentido mais arraigado na nossa 

sociedade. Entretanto, o dizer do formador E vai de encontro a esse padrão e volta-se para 

um uso educativo do rádio que contemple o ensino-aprendizagem. Mas que tipo de ensino 

aprendizagem? Se for aquele em que o rádio é utilizado como uma ferramenta de 

performance do professor, ou seja, um jeito diferente de fazer os alunos cumprirem a 

mesma tarefa, então, teremos o rádio num sentido também historicamente conhecido que 
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consiste no rádio como recurso disciplinar. Entretanto, o formador E faz a seguinte 

ressalva: “[...] agora o que é ensino aprendizagem cabe a cada um ampliar suas 

concepções também, né?”. Nesse caso, os sentidos não são homogêneos e a função da 

rádio escolar pode percorrer não apenas o sentido de entretenimento e de aprendizagem 

conteudística, mas pode ser ressignificado pela noção de ampliar essas visões, levando à 

compreensão do “aprender para a vida” que por sua vez sugere práticas que eduquem e 

ao mesmo tempo façam sentido no contexto sociocultural dos discentes e docentes. 

Inclusive, esse discurso de ampliar as concepções de ensino aprendizagem, se referido ao 

próprio contexto do curso de formação em Educomunicação, também nos remete à 

transdisciplinaridade que o rádio pode proporcionar. Conforme Soares (2011, p.89), “É 

no âmbito das práticas transdisciplinares que professores e alunos podem encontrar o mais 

amplo leque de possibilidades para o exercício da criatividade educomunicativa, 

mediante ações através de projetos.” 

 O formador D vem reforçar a noção da rádio como agente pedagógico e enuncia: 

 

 

O foco do trabalho que estamos desenvolvendo aqui é no ensino-

aprendizagem. Se assim é, não estamos preocupados em formar, por 

exemplo, radialistas, locutores [...]. Mas o que agente quer é trazer a 

rádio escolar como uma das ferramentas do ensino-aprendizagem. 

(Informação Verbal) 96 

 

 

 Devido aos movimentos de sentidos, e sabendo que o sujeito enunciador não é 

dono do seu dizer, percebemos que a materialidade histórica desse discurso pode nos 

remeter ao sentido de usar o rádio para dar aulas, ou seja, a utilização do rádio seria apenas 

uma mudança na ferramenta do professor para trabalhar o processo de ensinagem 

conteúdistica. Entretanto, cada discurso é, conforme Pêcheux (1983), estrutura e 

acontecimento, no que se refere à sua materialidade linguística que, atravessada por sua 

materialidade histórica, também se insurge como um novo dizer, posto que dentro de suas 

condições imediatas de enunciação e dita por outros sujeitos pode significar outros 

sentidos. Assim, dito de outro modo, o discurso do formador D embora traga em si todo 

um interdiscurso sobre o rádio como instrumento didático do professor, traz, ao mesmo 

tempo, um dizer diferente deste, pois é enunciado dentro de outra situação de enunciação 

que corresponde à prática educomunicativa enquanto um processo de produção 

                                                           
96 (FORMADOR D, ibidem, 2012).   



220 
 

 
 

colaborativa para além dos conteúdos curriculares, gerando um efeito de sentido sobre o 

processo de ensino-aprendizagem “com” e “pelo” rádio, em que ao invés do professor, 

são os discentes os protagonistas do processo ao passo  que vão constituindo sentidos e 

aprendendo junto com o educador. Nesse caso, quando o formador enuncia: “Mas o que 

agente quer é trazer a rádio escolar como uma das ferramentas do ensino-aprendizagem”, 

o sentido que se insurge como novo, ou pelo menos, diferente do interdiscurso que o 

atravessa, seria a busca por usar a comunicação radiofônica como elemento integrador 

dos sujeitos (educador e educando) e suas práticas. 

 É, portanto, permeado pelo princípio da Educomunicação de integrar professores 

e alunos no contexto educativo, que o formador apresenta um projeto bem sucedido de 

rádio escolar em São Paulo, denominado “A hora do recreio” da Rádio Aparecida, que, 

por sua vez, se configura como mais um argumento da possibilidade de integração entre 

professores e alunos através da Rádio escolar. Inclusive, o caráter dialógico da prática 

educomunicativa é enfatizado pelo formador D quando ele diz: “Numa escola pública 

como essa aqui os alunos que vão participar deste projeto não podem dispensar a presença 

do professor e vice e versa [...] porque a própria Educomunicação prevê a integração” 97.  

Essa integração defendida pelo formador  D está, justamente, na importância que alunos 

e professores devem possuir na condução da prática educomunicativa, ou seja, não há 

como dispensar a figura de um e de outro, posto que a Educomunicação propõe o 

relacionamento entre os dois. Esse discurso nos remete ao quadro do processo de 

mediação educomunicativa que defendemos (p.56) em que destacamos, não a inserção da 

mídia (rádio) na escola, mas, sim, a necessidade do professor enquanto mediador 

orientando os alunos para a leitura e/ou produção midiática. Entretanto, essa mediação 

deve ser uma das partes simétricas na relação com o aluno, visto que o professor não é o 

único que fala, porém, é o responsável por equilibrar a expressão comunicativa dos 

envolvidos, concedendo-lhes também o papel de agentes. Nas palavras do formador: “Os 

alunos não podem colocar tudo que quer nem o professor pode impor tudo o que deseja. 

É uma troca, é uma sintonia em que deve haver entre as duas partes. [...] Não é a toa que 

estamos aqui participando alunos e professores, numa só comunidade.” 98 Como vemos, 

o formador busca desfazer as relações de poder na relação professor e aluno, sustentando 

que nem um nem outro pode imprimir apenas os seus desejos. Entretanto, mais uma vez 

o verbo “impor” aparece neste encontro, mas agora na voz de do outro formador D, e o 
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efeito de sentido sugerido é que, falando diretamente aos professores presentes, o 

formador tenta alertar os docentes sobre a negociação dos temas e dos sentidos a serem 

trabalhados no processo educomunicativo. Assim sendo, mesmo que “impor” soe como 

a possibilidade de se impor algo pelo professor, a sequência discursiva seguinte desfaz o 

primeiro sentido e enfatiza a troca de saberes ao invés da imposição de um sobre o outro. 

Dizemos isso porque, tal como defende Pêcheux (1997), as formações discursivas são 

heterogêneas, de forma que uma mesma formação discursiva pode ser atravessada por 

outras que a contradiz ou a complementa. Entretanto, nesse complexo jogo dos sentidos, 

as formações discursivas se organizam produzindo um efeito de sentido que revela uma 

formação discursiva dominante. Nesse caso, o sentido que domina é o de que a rádio 

escolar não é só do aluno e de suas vontades, também não é apenas do professor, mas da 

comunidade educativa. Para tanto, é necessário um jogo dialogal entre os sujeitos 

membros da comunidade, de forma a se construir um espaço comum a todos. Esse sentido 

é confirmado pela própria visão que o formador D faz do curso de formação, quando 

arremata que: “Não é a toa que estamos aqui participando alunos e professores, numa só 

comunidade”. Portanto, essa troca de saberes, essa negociação de sentido entre 

professores e alunos na rádio escolar vai para além do discurso falado e defendido pelo 

formador D, tendo em vista que ele já se concretiza na própria estruturação do curso de 

formação ao congregar, num mesmo ambiente e expostos ao mesmos saberes, docentes e 

discentes da escola Francisco Ivo. 

 Percebemos que com o intuito de estimular a reflexão e a ação dos cursistas, o 

formador discorre ao mesmo tempo para discentes e docentes, esperando que estes 

reconheçam a sua própria autoria no projeto da rádio escolar, e que aquele escolha a 

mediação como processo para se criar situações de aprendizagem que permitam ao aluno 

se inserir no projeto, uma vez que os conteúdos envolvidos no projeto precisam ser 

sistematizados para que os alunos possam formalizar os conhecimentos colocados em 

ação. Por isso, o formador D, após exibir um programa radiofônico produzido a partir de 

uma pesquisa de intervenção educomunicativa numa escola pública de Natal/RN99, 

dialoga com os cursistas mostrando que é possível trabalhar na rádio escolar as 

disciplinas, tais como geografia e português. Diante de um exemplo palpável de produção 

radiofônica na escola feita pelos discentes a partir de uma oficina de formação, o formador 

busca encorajar os discentes da escola Francisco Ivo a fazerem o mesmo, mas faz a 
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ressalva que deve ser um trabalho prazeroso para a comunidade educativa, como podemos 

ler abaixo: 

 

 

Um trabalho como esse não se exige nota porque no momento em que 

se exige perde o encanto no rádio. [...] Nós vamos estar aprendendo sem 

saber que isso está acontecendo, sem precisar da nota. [...] Isso aqui é 

um trabalho voluntário, um trabalho que faz parte da atmosfera da 

escola no sentido de se implementar um outro ar. (Informação Verbal) 

100 

 

 

 

 Ao mesmo tempo em que o rádio é pensado como agente pedagógico na escola, 

ele também é visto como meio de comunicação que carrega em si sua ludicidade, seu jeito 

peculiar (gêneros dramáticos, humorísticos, jornalísticos, entre outros) de tratar os 

diferentes temas escolares e sociais. É nesse contexto que enxergamos o dizer do 

formador D direcionado para um fazer rádio na escola sem as amarras burocráticas da 

avaliação bimestral, o que significaria, na perda “do encanto do rádio”. A busca pela 

melhor nota, portanto, inibiria a curiosidade do educando em consequência de um 

desempenho que satisfaça as regras ditadas pelo educador. Assim sendo, o formador deixa 

ver nas entrelinhas, que para promover essa curiosidade do discente e deixar o encanto 

do rádio predominar, o professor também deve se posicionar de forma curiosa diante da 

realidade, estar aberto para as novas práticas e experiências, ao invés de desenvolver uma 

curiosidade domesticada pela nota para se obter uma memorização mecânica do objeto, 

pois, conforme Freire (2007, p.85), “a curiosidade que silencia a outra se nega a si mesmo 

também”. Nesse sentido, para se realizar “um trabalho voluntário, um trabalho que faz 

parte da atmosfera da escola no sentido de se implementar um outro ar”, como quer o 

formador D, é preciso se criar um clima pedagógico-democrático em que ofereça 

condições para  que a curiosidade espontânea possa florescer através do uso da rádio 

escolar com toda a variedade de formatos que ele possibilita.  

   Depois da construção discursiva que relacionou a rádio escolar com o processo 

de ensino aprendizagem e a pedagogia de projetos, os formadores criaram um espaço 

prático para os cursistas, permitindo que eles elaborassem projetos de atuação da rádio 

escolar na instituição Francisco Ivo. Essa dinâmica integrou os participantes na 

construção colaborativa do conhecimento e já estava prevista na metodologia do oitavo 
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encontro. Nesse caso, foram formados dois grupos para a criação de projetos da rádio 

escolar. Percebemos a interação dos docentes e discentes que, fazendo parte dos mesmos 

grupos, discutiam os melhores temas para a criação dos projetos. Nessa interação, 

diferente da dinâmica do primeiro encontro do curso, observamos como os sujeitos 

dialogavam mais, sugeriam, discordavam até chegar a um tema de comum acordo. 

Portanto, foram elaborados dois projetos e apresentados aos formadores. O primeiro 

recebeu o título: “Conhecendo para prevenir” e objetivava informar à comunidade escolar 

sobre as doenças sexualmente transmissíveis e o uso de drogas. O segundo projeto não 

tinha um tema definido pelo grupo, já que queriam tratar de diferentes assuntos num 

mesmo programa, por isso, intitularam provisoriamente de “Almanaque da cultura 

popular”. Ao defender o segundo projeto um discente justifica o porquê da diversidade 

de assuntos: 

 

“Assuntos que agente gosta porque quando agente é surpreendido 

agente gosta [...].Não que agente vá deixar de fora esses assuntos: 

educação, drogas..., não. Eu tô querendo criar um tópico como: as 

atualidades copa, coisas que os jovens vão ter mais interesses [...], 

então se agente tem a rádio e agente se familiariza com a rádio, agente 

escuta aquilo que vem ao nosso interesse aquilo que vem aos nossos 

ouvidos, então agente também vai dar ouvido as demais coisas 

porque agente sabe que aquilo ali tá dizendo o bem pra gente” 

(Informação Verbal) 101 

 

 Na fala desse discente é perceptível o querer ouvir algo diferente daquilo que é 

comumente abordado na escola, nas disciplinas. Eles querem ser surpreendidos, querem 

ouvir com vontade, querem fazer parte, pois a partir do momento que a rádio fizer parte 

da lista de prioridades e preferências dos alunos as informações nela divulgadas, 

inclusive, as de cunho disciplinar e educativo serão mais e melhor recebidas. Nesse 

momento, a expressão do discente concedeu a exata dimensão do que seus pares estavam 

pensando sobre uma rádio que pudesse ser chamada de sua pelo fato de abordar questões 

que fazem sentido para eles. Além disso, o discurso do aluno ao mesmo tempo que 

defende a proposta diversificada do segundo grupo, também coloca em questão o assunto 

abordado pelo primeiro grupo (doenças sexualmente transmissíveis e o uso de drogas), já 

que esses temas voltados mais para conscientização e para a prevenção acabam sendo os 

preferidos dos educadores. A partir da fala do discente: “Não que agente vá deixar de fora 
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esses assuntos: educação, drogas..., não. Eu tô querendo criar um tópico como: as 

atualidades da copa, coisas que os jovens vão ter mais interesses [...]”, percebemos um 

discurso em forma de pedido dos jovens para que eles também decidam o que querem 

ouvir na rádio escolar, que os temas mais divertidos e atrativos sejam levados em 

consideração pela escola. A formação discursiva dominante neste discurso remete ao jogo 

de negociações que foi pregado pelos formadores no decorrer do curso em que se abriu 

espaço para a expressão dos alunos para que estes também pudessem credibilizar a voz 

do professor/mediador, tal como o discente arrematou: “[...] então agente também vai dar 

ouvido as demais coisas porque agente sabe que aquilo ali tá dizendo o bem pra gente”. 

Nesse caso, o discurso do aluno sintetiza a busca pela solidariedade das relações sociais 

dentro da escola, na perspectiva de Freire (2007), seria um aprender a escutar o outro 

porque somente quem escuta pacientemente e criticamente o outro fala com ele. É, 

portanto, nessa interação dialógica entre o escutar, de um lado, os alunos com seus 

questionamentos e seus gostos, e do outro lado, escutar os professores com os conteúdos 

educativos, onde está a difícil missão de se desenvolver uma prática educomunicativa na 

rádio escolar. 

 Foi, portanto, nessa dinâmica de apresentação dos dois projetos para rádio escolar 

que o oitavo encontro chega ao fim. Os formadores se despediram dos cursistas, 

marcaram uma confraternização na própria escola e se comprometeram em assessorar a 

equipe da rádio escolar até a emissora entrar efetivamente no ar. 

 Até aqui nos debruçamos sobre as cenas discursivas do processo de formação de 

educomunicadores na escola Francisco Ivo, percorrendo os oito encontros de formação e 

agora chega o momento de compreender como essa prática educomunicativa ensinada 

pelos formadores é representada discursivamente na voz dos cursistas, de forma a 

entender como essa nova prática é relacionada aos seus contextos educativos imediatos. 

Essa abordagem analítica é feita no capítulo que se segue. 

 

 

3.4 O DIZER DOS CURSISTAS NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

  

 Neste tópico de análise compreenderemos a construção discursiva que os cursistas 

(docentes e discentes) fazem da prática educomunicativa, relacionando-a aos seus 

contextos educativos imediatos. Isso porque apoiando-nos na pesquisa qualitativa 

procuramos compreender os discursos do contexto escolar por meio dos sujeitos 
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envolvidos nessa investigação, pois, tal como expressamos nos objetivos desta 

investigação, buscamos analisar não apenas o contexto do processo formativo, mas a fala 

dos cursistas sobre essa nova prática comunicativa e educativa ao mesmo tempo. Para 

tanto, recorremos às entrevistas semiestruturadas realizadas, onde se têm cinco 

entrevistados: 02 docentes, 02 discentes, e 01 coordenadora pedagógica. Atrelado às 

entrevistas destacaremos o Projeto Rádio Inovador, produzido pelos cursistas (s) após a 

formação. Num processo de triangulação de dados, possibilitada pela Etnografia Aplicada 

do Contexto Escolar, fazemos uma abordagem que apresenta a construção discursiva 

antes e depois do curso de formação, num jogo dialogal onde os sentidos são percebidos 

nas semelhanças e contradições, entre equívocos e deslocamentos. 

 O dizer dos cursistas foi obtido após o curso de formação através de entrevista 

semiestruturada, contendo 10 perguntas, das quais, 09 são comuns a todos os sujeitos 

entrevistados e uma pergunta é diferente a partir da categoria de aluno ou de 

professor/coordenador pedagógico. A seleção dos informantes ocorreu a partir da 

assiduidade, de forma que escolhemos dois professores, dois alunos e uma coordenadora 

que apresentaram maior frequência durante o curso. Quanto à análise das entrevistas, 

selecionamos trechos das falas dos informantes/entrevistados, relacionando-as entre si.  

 Portanto, voltar-se para as falas dos cursistas, buscando compreender os sentidos 

construídos em torno da prática educomunicativa, corresponde ao nosso fazer científico 

no âmbito da Etnografia aplicada ao contexto escolar, tendo em vista que ao adotarmos 

os parâmetros da pesquisa qualitativa etnográfica concentramos nosso olhar não apenas 

na observação das cenas discursivas, mas também nos discursos que os próprios sujeitos 

envolvidos na investigação formulam. Por isso, fazemos a análise da construção 

discursiva que os cursistas fazem sobre a prática educomunicativa na Rádio Escolar e 

suas marcas dialógicas, atentando para a relação que fazem dessa prática com os seus 

contextos educativos, atribuindo sentido aos lugares de professores e alunos. 

 Organizamos os dizeres em quadros a partir de cada pergunta, distribuindo 

sequencialmente as falas dos informantes. Dessa forma é possível realçar as regularidades 

e apontar as diferenças em torno da prática educomunicativa. Os informantes são 

categorizados como: Professor (a) (informante 1 e 2), Aluno (3 e 4) e Coordenador (a) 

pedagógico (informante 5). Assim sendo, seguem as respostas à primeira pergunta da 

entrevista: 
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Quadro 09 – Respostas dos cursistas à pergunta 01 da Entrevista 

 

1. QUAIS OS MOTIVOS QUE LHE TROUXERAM ATÉ ESSE 

CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCOMUNICADORES? 

 

[...] eu fiz uma especialização em tecnologias da educação, então tudo que envolve 

tecnologia, tudo que envolve, vamos dizer assim, novas ferramentas que vão facilitar 

o conhecimento, a transmissão de conhecimento me interessa. (INFORMANTE1) 

O principal motivo foi me aprimorar no uso das mídias durante as minhas aulas, né? 

Aprender as técnicas corretas de como utilizar as diferentes mídias pra associar 

a minha prática educativa através da comunicação, a transmissão dos conteúdos. 

(INFORMANTE 2) 

 Aumentar meus horizontes de aprendizagem, a curiosidade e outras coisas mais. A 

atualidade do assunto também. (INFORMANTE 3) 

[...] o meu desejo de querer aprender mais, fazer com que meu conhecimento seja 

aberto em outros assuntos como a Educomunicação. (INFORMANTE 4) 

O principal motivo foi estar mais perto do aluno, por quê? Porque eu sou 

coordenadora pedagógica não estou constantemente em sala com o aluno e sinto que 

eu preciso desse contato pra saber o que acontece nas salas de aulas, para saber dos 

relacionamentos deles com os professores [...]. Então é uma forma de estar mais perto 

seria através da rádio porque a rádio, a meu ver, deve ser feita pelo aluno. 

(INFORMANTE 5) 

 

 Antes de nos debruçarmos nos discursos dos cursistas, destacamos que a inscrição 

no referido curso ocorreu de forma voluntária. Entretanto, alguns professores não 

puderam participar dos encontros porque estavam em sala de aula no dia e horário do 

curso. Nesse caso, apesar da abertura dada pela escola para que se implementasse a 

formação de docentes e discentes não se criou condições para que os professores do turno 

vespertino que, por sua vez, ministravam aulas nas quintas-feiras, pudessem participar. A 

escola alegou que não haveria formas de repor o conteúdo tampouco esse procedimento 

era autorizado pela Secretaria de Educação, mesmo que fosse para um processo formativo 

de qualificação. Esse contexto mostra a dificuldade de se conseguir implementar uma 

formação continuada para os professores de forma que esses não fiquem sobrecarregados 

nem os alunos prejudicados em relação ao currículo. 

 Em relação às respostas dos cursistas, podemos ler nos excertos acima que a 

principal motivação para que participassem de um curso de formação de 

educomunicadores foi o desejo de aprender novos saberes e novas práticas com o uso das 

mídias. Na fala da informante 2, professora, vemos a busca por querer trabalhar com a 

rádio escolar numa perspectiva disciplinar para o ensino dos conteúdos, mas também 
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devido a movência dos sentidos, interpretamos que esses conteúdos não se restringem 

apenas àqueles estabelecidos pelo currículo. Assim, ao utilizar o termo “transmissão de 

conteúdos”, a informante 2 pode nos revelar o sentido evidente de se trabalhar na rádio 

escolar com a mesma perspectiva verticalizada da educação, rechaçada por Freire (2006), 

mas se olharmos para além da transparência do sentido, e considerarmos o contexto de 

produção desse discurso compondo a materialidade discursiva e a produção de sentidos, 

como defende Pêcheux (2011), veremos que o termo “transmissão” que, por sua vez, 

também é dito pela informante 1,  pode ser interpretado como as possibilidades de 

transmissão que a mídia possibilita, independente do principio de comunicação que se 

adota. Assim, usando uma comunicação dialógica ou não, a mídia tem como característica 

transmitir informações. É, portanto, nessa conjuntura que as informantes 1 e 2 se colocam 

para aperfeiçoarem suas práticas educativas. 

 Já a informante 5, coordenadora pedagógica, nos traz uma motivação diferente 

das demais, pois diz querer estar  mais perto do aluno, saber do relacionamento destes 

com os professores. Essa atitude revela, entre outros sentidos, uma postura dialógica de 

querer ouvir os dois lados, de se aproximar do universo do outro para compreendê-lo. 

Inclusive, a informante 5 justifica esse contato com o alunado  por defender que a rádio 

deve ser feita pelo aluno. Esse discurso retoma os discursos ditos anteriormente pelos 

formadores na argumentação a favor do protagonismo do aluno e, ao mesmo tempo, já 

nos remete a uma posição ressignificada da rádio escolar, pois se remontarmos o 

questionário de sondagem aplicado antes do curso, veremos que os professores 

representavam a rádio escolar mais como instrumento do docente do que do aluno. 

 Os alunos entrevistados, informantes 3 e 4, mostraram-se motivados a ampliarem 

seus horizontes de conhecimento. Esses discursos também representam a maioria dos 

discentes pesquisados no questionário de sondagem, visto que se mostraram favoráveis 

ao funcionamento de uma rádio escolar (85%), confirmando essa porcentagem nas 

respostas discursivas do questionário. 

 Em relação à segunda pergunta da entrevista, observamos a insegurança de alguns 

informantes para definir a prática educomunicativa que acabaram de aprender no curso. 

Vejamos os excertos:  
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Quadro 10 – Respostas dos cursistas à pergunta 02 da Entrevista 

 

2. O QUE VOCÊ ENTENDE POR PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA? 

[...] você vai transmitir a educação através de uma ferramenta da comunicação, ou seja, 

eu vou utilizar ferramentas tecnológicas, ferramentas de comunicação pra transmitir a 

educação, sair do giz, da mesmice do quadro negro e utilizar outras tecnologias. 

(INFORMANTE 1) 

Entendo essa associação entre, não só a transmissão do conhecimento através apenas 

da fala, mas utilizando as mídias, a questão dos diversos meios de comunicação, as 

tecnologias que agente tem disponíveis pra uso na sala de aula (INFORMANTE 2) 

É nós praticarmos o que agente aprendeu nesse curso e não só praticarmos como 

repassarmos esse, essa Educomunicação para os outros alunos. (INFORMANTE 3) 

Práticas educomunicativas, eu posso dizer você trocar ideias, saber dentro do ambiente 

escolar. (INFORMANTE 4) 

Eu entendo como uma prática onde você deve usar a comunicação como um meio, 

como um caminho de duas mãos para atingir seus objetivos, no caso de uma escola é 

atingir objetivos educacionais. Então, se o objetivo maior da minha escola é a formação 

de cidadão crítico, então eu vou procurar desenvolver esse objetivo na rádio através da 

Educomunicação. (INFORMANTE 5) 

 

 Ao definir a prática educomunicativa, mesmo após o curso de formação, 

verificamos que os dois primeiros informantes carregam um sentido semelhante aos que 

abordamos no questionário de sondagem. Posto que enxergam essa prática apenas do 

ângulo do professor. Nas palavras da informante 1, a prática educomunicativa possibilita 

o uso de outras tecnologias para “sair do giz” e da “mesmice do quadro negro”. Não 

negamos que a prática educomunicativa possibilita esses novos usos, mas o que nos 

questionamos é se o sentido sobre essa prática se restringe a esse fazer pedagógico do 

professor? E como ficam os alunos nessa prática, qual o seu lugar? Seria o de apenas 

ouvir a transmissão dos conteúdos não apenas através da fala, mas utilizando as mídias, 

como justificou a informante 2 ou a prática educomunicativa é muito mais do que isso? 

O que percebemos nesses dois discursos citados é que a formação discursiva que sustenta 

os dizeres das duas informantes não reflete a construção discursiva que se fez durante os 

encontros de formação.  

 Nesse caso, se a entrevista tivesse terminado nesta pergunta concluiríamos que 

apesar do curso de formação, não aconteceu à sensibilização dos docentes para uma 

prática educomuniativa que encare o aluno como um protagonista do processo ao invés 

de mero ouvinte. Entretanto, na pergunta seguinte que questiona os entrevistados sobre o 

lugar do professor e do aluno na prática educomunicativa, o sentidos mobilizados pelos 
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mesmos informantes são outros, tal como analisaremos no decorrer da entrevista. Desde 

já, verificamosque não há um sentido “pronto” e “acabado” sobre a prática 

educomunicativa, mas, ao contrário, essa prática vai sendo concebida entre regularidades 

e contradições de sentido. 

 Ainda em relação às definições sobre a prática educomunicativa, os informantes 

3 e 4, discentes, são bem sucintos e evasivos nas repostas. Na condição de 

entrevistadora/observadora verificamos que os dois sujeitos estavam inseguros ao usar as 

palavras. O informante 3 diz que prática educomunicativa consiste em praticar o que se 

aprendeu no curso, mas não revela o que foi apreendido. Enquanto que o informante 4, 

resume essa  prática como sendo à troca ideias e saberes dentro do ambiente escolar. Essa 

noção de troca nos remete às marcas dialógicas da prática educomunicativa presentes nos 

discursos dos formadores quanto às relações de troca de saberes que deve haver entre 

professores e alunos. Portanto, o informante 4, mesmo sucinto, promove efeitos de 

sentidos a partir do interdiscurso que fala antes e que significa no seu dizer. 

 Quanto a informante 5, a prática educomunicativa seria  a comunicação usada 

como “um caminho de duas mãos para atingir seus objetivos, no caso de uma escola é 

atingir objetivos educacionais”. Essa definição é a que se aproxima mais daquela 

trabalhada nos encontros de formação, sobretudo, porque a informante destaca a 

dialogicidade dessa comunicação como “um caminho de duas mãos”, gerando o efeito de 

sentido de que não é apenas transmissão de informação de um polo que fala para outro 

que, mas do contrário, é uma construção de mensagens por interlocutores que exercem, 

alternadamente, o turno da fala, na concepção de Bakhtin (2003, p. 294), “o locutor 

termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão 

responsiva do outro.” Nessa mesma perspectiva da abertura de espaços dialógicos e 

participativos, Kaplún (1999), pensou a produção radiofônica. 

 A informante 5 acrescenta que, se o objetivo é formar cidadãos críticos, a rádio 

escolar e a Educomunicação podem ajudar à escola. Essa fala deixa ver a representação 

que a informante 5 faz dos objetivos da escola e do aluno, quais sejam: uma instituição 

aberta à novas práticas e capaz de formar um sujeito protagonista e reflexivo.  

 Como já fizemos alusão, o próximo quadro de respostas trazem discursos que 

destoam dos sentidos gerados anteriormente pelos mesmos informantes (1 e 2), 

mostrando que não há uma total identificação com a prática educomunicativa ensinada, 

talvez seja pela novidade do conceito, de modo que ainda estejam se familiarizando com 

os termos. Assim, as respostas à seguinte pergunta se aproximam mais dos princípios da 
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Educomunicação, tendo em vista que tanto os informantes (professores) quanto os 

informantes (aluno) abordam o docente como um mediador.  

 

 

Quadro 11 – Respostas dos cursistas à pergunta 03 da Entrevista 

 

3. QUAL O LUGAR DO PROFESSOR NA PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA 

NA ESCOLA? 

 

Bem, pra mim ele é o mediador porque assim: na Educomunicação eu aprendi que 

agente tem que trabalhar em grupo. Então, em um grupo, um grupo jamais ele pode, 

vamos dizer assim, pode ter uma pessoa que vai ser o mais ou menos, então agente 

percebeu que no nosso curso agente tinha professores, alunos, funcionários, todo 

mundo tinha a mesma chance de dar suas ideias, expor suas ideias. 

(INFORMANTE1) 

[...] o papel dele é aquele de facilitador, na minha visão não é aquele professor que 

chega na sala de aula e só despeja os conteúdos para que o aluno assimile, mas aquele 

facilitador que tá ali, põe o conhecimento pra o aluno, mas ele espera que o aluno 

com a sua experiência possa adquirir aquele conhecimento trocando as 

experiências professor e aluno. (INFORMANTE 2) 

No meu conceito, eu acho que é a mesma do aluno porque nós estamos na mesma 

patente, nós somos novos nesse ramo. Eles não têm como cobrar muito pra nós porque 

eles têm o mesmo planeamento de conhecimento que nós. (INFORMANTE 3) 

A posição é ser aliado com o aluno que está ali também pra fazer a diferença 

transmitindo valores e conhecimentos. Então, o professor toma o nosso lugar junto 

conosco, ele está ali conosco, então não há uma diferença. E a posição deles é 

igualitária a nossa, alunos. (INFORMANTE 4) 

 Acredito que ele seja mais um orientador, um mediador e não como um gestor que 

determine, mas como mediador. (INFORMANTE 5) 

 

 Na atribuição de sentido quanto ao lugar do professor na prática educomunicativa, 

as informantes 1 e 2 assumem uma posição mais dialógica frente ao aluno, pois tendo 

definido a prática educomunicativa apenas do ângulo do professor abordando a 

transmissão de conhecimentos, agora, os mesmos sujeitos afirmam que o educador deve 

ocupar o lugar de mediador do processo educomunicativo. A informante 1 destaca a 

necessidade de se trabalhar em grupo e apresenta o próprio curso de formação como uma 

prática dialógica em que diferentes categorias: professor, aluno e funcionários tiveram o 

direito de se expressar. É nesse sentido que a informante 1 diz que não há “um mais ou 

menos”, tal como defendeu Freire (2007) não há um polo que é sabedor que transmite 

conhecimento para o outro que é recebedor passivo, tendo em vista que professor e aluno 

se educam no processo educativo, no nosso caso, na prática educomunicativa. 
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Comungando dessa mesma formação discursiva, as informante 2 e 5 enxergam o lugar 

do professor como facilitador e mediador, citando a necessidade da troca das experiências 

professor e aluno. 

 O interessante é que temos sujeitos educadores falando de si mesmos, ou seja, 

traduzindo em palavras qual deve ser postura deles no âmbito da prática educomunicativa. 

Assim, embora não saibamos se essas professoras (informantes 1 e 2) já assumem essa 

postura mediadora, facilitadora em suas práticas educativas, acreditamos que os 

conhecimentos mobilizados pelo curso deu-lhes consciência de como devem proceder. 

Portanto, mesmo na hipótese de que os discursos desses sujeitos nunca venham a ser 

praticados no fazer cotidiano, só o fato de terem assumido discursivamente já nos leva a 

prospectar novas práticas. Posto que, ao assumir tais discursos as informantes estão 

refletindo sobre si mesmas, numa postura defendida por Freire (2007) como reflexão 

crítica sobre a prática e que, por sua vez, é capaz de gerar mudanças, pois quanto mais o 

docente se assume como está sendo e percebe as razões de ser e do porque está sendo, 

mais se torna capaz de mudar do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade 

epistemológica. 

 Nas respostas dos dois alunos, informantes 3 e 4, a imagem que fazem da figura 

do professor na prática educomunicativa é a mesma da visão dos professores sobre si 

mesmos, a saber: a de facilitador. O informante 3 diz que aluno e professor estão na 

mesma patente porque estão diante de um novo conhecimento. Inclusive, chega a afirmar 

que o professor não pode cobrar muito porque tem o mesmo nível de conhecimento que 

os discentes. A fala do informante 3, traz a noção de produção colaborativa do 

conhecimento versus o embate de forças entre os papéis sociais de professores que sabem 

mais e alunos que sabem menos. O aluno inscreve o seu dito numa formação discursiva 

correspondente ao que lhe foi ensinado no curso de formação e, que por sua vez, polemiza 

com aquela que entende o professor como o detentor do conhecimento com a função de 

transmiti-lo. Entretanto, ao defender que tanto o professor quanto o aluno estão 

aprendendo Educomunicação, o informante 3 acredita que há igualdade entre as duas 

categorias. Mas, se recorremos aos princípios da Educomunicação veremos que a 

igualdade requerida pela prática educomunicativa não está no fato dos dois saberem a 

mesma coisa e com a mesma intensidade, mas sim, se justifica pelas relações dialógicas 

que devem se estabelecer no processo educomunicativo.  

 Assim como o informante 3, o informante 4  coloca o professor como aliado do 

aluno na prática educomunicativa, mas o faz a partir da possibilidade dos dois (alunos e 
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professores) transmitirem valores e conhecimentos, ou seja, as duas categorias podem se 

expressar, e nisto não há diferença entre eles. Nesse caso, a fala do informante 4, leva-

nos à, pelo menos, duas das característica do ecossistema comunicativo fértil, o qual 

desenhamos no capítulo teórico, que são: o prevalecimento do dialogismo onde a 

comunicação flui entre os interlocutores, intercalando o turno da fala; e a construção 

coletiva do saber (alunos e professores se unem para construir conhecimento usando as 

mídias).  

 Nessa perspectiva, toda discussão gerada nos encontros de formação sobre a 

função do professor dentro da prática educomunicativa refletiu no discurso desses sujeitos 

após o curso de formação. Há, portanto, a visualização de um professor que deve assumir 

uma posição sujeito, diferente daquela, historicamente, conhecida como transmissor de 

conhecimentos. Nesse caso, o contexto imediato (curso formação), engendrado pelo 

contexto mais amplo (abertura dos docentes e da escola para o desenvolvimento do 

protagonismo juvenil frente à mídia) contribui para a ressignificação das representações 

discursivas do professor frente a si mesmo e por parte do aluno, tornando-as congruentes 

no sentido, ou seja, as duas categorias constroem discursivamente uma mesma imagem 

sobre o lugar do educador na prática educomunicativa. Se assim o é, então, qual o lugar 

do aluno nessa prática? as respostas foram listadas no quadro seguinte: 

 

 

 

Quadro 12 – Respostas dos cursistas à pergunta 04 da Entrevista 

1. 4. QUAL O LUGAR DO ALUNO NESSA PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA? 

 

Eu acho que o aluno ele é um contribuinte a mais nesse sistema [...]. Porque na 

Educomunicação o aluno tem mais chance de participar, ele é um ser atuante 

dentro do processo. Ele não fica só ouvindo, ele também pode falar, ele também pode 

transmitir ideias, e o grupo ouvir, absorver, né? (INFORMANTE1) 

 O lugar do aluno, como eu falei agora a pouco, a questão dessa troca com o 

professor também é de trazer a experiência que ele já tem, a vivência dele de 

mundo, trazer pra sala de aula a experiência que ele já tem do uso, por exemplo, dessas 

mídias. Muitas vezes agente encontra alunos que a prática deles no uso das mídias 

é bem maior do que a nossa. (INFORMANTE 2) 

 Seria conhecer mais, aumentar os horizontes pra poder ter o conceito de 

Educomunicação (INFORMANTE 3) 

O lugar do aluno é estar do lado do professor que vai colaborar com você pra que 

esse projeto, pra que a Educomunicação esteja acontecendo dentro da escola. 

(INFORMANTE 4) 
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Ele não vai fugir do seu papel de aluno porque ele vai tá ali também para aprender um 

novo conhecimento, mas ao mesmo tempo ele vai ensinar ao professor, ele vai trazer 

sua bagagem que vai trocar com o professor. Nesse curso agente percebeu que alguns 

alunos tinham mais afinidade como programa de áudio que a professora apresentou, e 

que os professores não tinham. Então, nesse momento, ele saiu do papel dele de 

aluno e passou ao papel de professor, professor do seu professor. Então, em alguns 

momentos o papel é trocado. Todos ganham nessa troca. (INFORMANTE 5) 

 

 No que se refere ao lugar do aluno na prática educomunicativa, temos uma 

representação discursiva comum aos informantes, ao defenderem um discente que possui 

mais abertura no fluxo da comunicação no ambiente educativo. Como podemos ler, a 

informante 1 explica o porquê isso acontece: “Porque na Educomunicação o aluno tem 

mais chance de participar, ele é um ser atuante dentro do processo.” Essa fala caracteriza 

um discente mais participativo e também é atravessada pela formação discursiva que lhe 

é oposta, remetendo às demais práticas pedagógicas que não comungam desse mesmo 

principio democrático que a Educomunicação defende. Por isso, defendemos que o efeito 

de sentido gerado é o de que a prática educomunicativa se apresenta como uma solução 

viável para uma escola mais dialógica, mais conectada com os jovens e suas necessidades 

de expressão.  

 As informantes 2 e 5 destacam que o lugar do aluno deve ser aquele que privilegia 

a troca de conhecimento com o professor. Nessa perspectiva, a informante 5 mostra que 

a troca de conhecimento entre discente e docente pode ir além das categorias professor-

aluno, instituídas dentro da escola, de modo que essa troca de saberes pode ser tão intensa 

que, por vezes, o aluno se torna o professor do seu professor, já que sabe algo que estes 

ainda não dominam. Essa mutabilidade dos papéis de docente e discente é uma marca 

dialógica do processo educomunicativo que se sustentou no curso de formação, não 

apenas na fala dos formadores, como também nas práticas realizadas. Por isso, que essa 

dialogicidade do processo formativo foi percebida pelos próprios cursistas, como relata a 

informante 2: “Muitas vezes agente encontra alunos que a prática deles no uso das mídias 

é bem maior do que a nossa” e a informante 5 acrescenta:  “Então nesse momento ele saiu 

do papel dele de aluno e passou ao papel de professor, professor do seu professor”. 

Nesse panorama, os informantes demonstram uma representação discursiva que 

corrobora com o pensamento de Freire (1985) quando afirma que o educador também é 

educando e o educando também é educador, de maneira que os dois se solidarizam numa 

educação dialógica porque estão num processo de aquisição de conhecimento a partir da 

interação, ou seja, uma comunicação educativa democrática, caracterizada pelo diálogo 
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em que há mudança no turno da fala. Além disso, os discursos das informantes se 

revestem do contexto histórico em que foram produzidos, visto que, diante de uma 

sociedade midiatizada que apresenta uma rápida evolução tecnológica, os jovens acabam 

acompanhando mais rapidamente essas diferentes formas de comunicação. Enquanto que 

o professor, nesse panorama, precisa saber, não apenas, manusear esses equipamentos, 

mas, sobretudo, aprender essas novas habilidades e conhecimentos dentro de suas práticas 

educativas, de forma que estejam habilitados a atuar como mediadores no ambiente 

escolar. Portanto, é imersa nesse contexto que a prática educomunicativa começa a fazer 

sentido para os sujeitos informantes, levando-os a repensar os papéis de professor e aluno 

para uma posição mais colaborativa do saber e do fazer mídia. 

Não podemos deixar de destacar a imagem que os alunos (informantes 3 e 4) 

fazem de si mesmos dentro da prática educomunicativa, Assim, o informante 3 apresenta 

uma resposta um tanto evasiva à pergunta de qual seja o lugar do aluno, já que enquanto 

observadora, percebemos que o discente ainda não obtém um sentido claro do seu papel 

nessa prática, por isso, afirma que o papel do aluno “seria o  de conhecer mais, aumentar 

os horizontes pra poder ter o conceito de Educomunicação”. Mas do outro lado, o 

informante 4, mostra uma imagem de si mesmo como um sujeito atuante que deve estar 

do lado do professor num processo de colaboração. 

Nesse caso, as respostas às perguntas 03 e 04 demonstram sujeitos que 

ressignificam os atuais papéis de professor e aluno, criando imagens sobre si mesmos e 

projetando a imagem do outro numa postura mais democrática e dialógica. Entendemos 

essas formações imaginárias, na visão pecheuxtiana, como aquelas que designam o lugar 

que os protagonistas do discurso se atribuem cada um a si e ao outro, e a imagem que eles 

fazem do contexto, da situação na qual estão inseridos. 

 

Quadro 13 – Respostas dos cursistas à pergunta 05 da Entrevista 

 

5. O QUE É SER UM EDUCOMUNICADOR? 

 

[...] eu me posicionar, eu sair daquele patamar de mestre superior e eu me colocar 

como um ser que está em níveis iguais. Eu sei, eu estudei mais um pouco, mas eu 

posso absorver mais experiências de vida de um funcionário, de um aluno e de qualquer 

participante do grupo que eu estou atuando, entendeu? Eu não me posiciono como o 

que sabe mais, mas me posiciono no grupo de maneira que eu respeito as ideias 
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dos meus alunos, ouço, medio quando é necessário, é agente construir, é o 

construir juntos. (INFORMANTE1) 

 É não apenas comunicar por comunicar, né? fazer a comunicação chegar até o aluno 

de modo eficiente, né? utilizando essas mídias, unindo a comunicação à educação. 

(INFORMANTE 2) 

 Seria comunicar a educação para todos, assim repassar tudo o que nós 

aprendemos neste curso como eu já tinha falado na outra pergunta anterior. É também 

trazer atualidades pra os alunos. (INFORMANTE 3) 

Bom, é transmitir conhecimentos, é você expor ideias diferentes, é você ouvir, é 

você levar pra dentro do ambiente, de um corpo docente outras questões, assuntos 

que são particulares, mas que deve ser abertos pra todos da escola (INFORMANTE 

4) 

Eu acho que antes de tudo é ser uma pessoa dinâmica. Você tem que tá atento a tudo o 

que acontece dentro da escola e fora da escola. É ser esse mediador entre esse 

conhecimento que existem fora da escola e os conteúdos que são trabalhados 

dentro da escola. Agente vai encontrar caminhos, meios de que..., os objetivos da 

escola e a realidade, e os conhecimentos fora da escola se encontrem dentro da escola 

através da Educomunicação. (INFORMANTE 5) 

  

 Quando questionados sobre o que é ser um educomunicador, os informantes 

reforçam a postura aberta e flexível que se deve ter frente à mídia, aos sujeitos escolares 

e à educação. A informante 1, por exemplo, não apenas atribui as características de um 

educomunicador, mas se vê como um ao afirmar que: “[...] eu me posicionar, eu sair 

daquele patamar de mestre superior e eu me colocar como um ser que está em níveis 

iguais”. Essa igualdade defendida pela informante 1 refere-se, principalmente, às 

experiências de vida dos sujeitos que devem ser levadas em consideração no processo 

interativo da Educomunicação. Aqui, a própria docente demonstra um discurso de 

resistência à luta ideológica entre as categorias professor (aquele que sabe mais) e aluno 

(aquele que sabe menos). Essa quebra de poderes e/ou dominância de um sobre o outro 

se dá quando a informante 1 vê  alunos e funcionários, não em categorias e/ou níveis de 

conhecimento, mas sim na condição de seres pensantes, de sujeitos sociais que como tais 

possuem diferentes experiências de vida, capazes de colaborar para se construir algo que 

seja coletivo. 

Essa mesma consciência colaborativa pode ser percebida no Projeto Rádio 

Inovador proposto pela escola após o curso de formação, onde elenca como objetivos 

específicos uma série de atividades que contempla tanto a figura do aluno como a do 

professor, a saber: “Formar uma turma de alunos e professores responsáveis pela 

organização da pauta radiofônica escolar; Coletar junto ao corpo discente da escola 

matérias de interesse á serem vinculadas na rádio” (PROJETO RÁDIO INOVADOR, 
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2013). Essa congruência de sentido entre o que foi enunciado durante a entrevista e o que 

foi escrito para a implementação do projeto já nos remete aos saberes que se construíram 

ao longo do processo e que podem se desdobrar em práticas realmente educomunicativas. 

 Assim, dentro dessa perspectiva de enxergar o outro como sujeito de saber, a 

informante 1 acrescenta  a necessidade do respeito às ideias do outro, a importância de 

ouvir e de mediar. Corroborando com esse discurso, o informante 4, aluno, também 

destaca que o educomunicador não deve apenas transmitir conhecimentos, mas  expor 

ideias diferentes e ouvir. Essa é a postura que a Educomunicação, ou seja, a do sujeito 

que tem poder de fala, mas também se propõe a ouvir, pois segundo Bakhtin (2003, p. 

357), "o fato de ser ouvido, por si só, estabelece uma relação dialógica". Temos, portanto, 

o conceito de alteridade fazendo sentido, já que os sujeitos educomunicadores são 

concebidos a partir da relação com o outro. Nesse caso, o educomunicador desenhado 

pelos informantes pode ser remetido à noção de sujeito bakhtiniano que se constitui como 

tal na interação com os outros, de forma que suas produções discursivas resultam deste 

mesmo processo interativo, demonstrando a incompletude do sujeito que vai se 

construindo nas suas falas e nas falas dos outros que consigo interagem. 

  A informante 2 trata o educomunicador como aquele que vai fazer a comunicação 

chegar até o aluno, e dessa forma, representa o educomunicador como aquele que facilita 

o uso da mídia na escola. Entretanto, se enxergarmos a língua na sua opacidade, tal como 

defendeu Pêcheux (1997), veremos que o discurso da professora gera outros efeitos de 

sentido possíveis, já que não há um sentido único, homogêneo, mas uma multiplicidade 

deles em cada discurso pronunciado. Mas, neste caso, se remontarmos o contexto 

imediato do discurso, veremos que o sentido mais evidente é o de que o educomunicador 

oportuniza o uso da mídia no ambiente educativo, de forma que esse uso possa ser 

realizado pela comunidade escolar. Seria, portanto, aquele que faz com que a 

comunicação chegue até o aluno porque possibilita que a relação comununicação-

educação seja trabalhada com e pelo aluno.   

O aluno, informante 3, representa o educomunicador como aquele que trabalha a 

comunicação enfatizando o lugar de locutor. Dizemos isso porque ao defini-lo, numa 

perspectiva de repassar comunicação para todos, gera o efeito de sentido de que o 

educomunicador é o detentor desse conhecimento e pode exercer a função de um 

multiplicador repassando esse saber à comunidade escolar. Entretanto, como foi 

defendido no curso de formação, o papel do educomunicador vai muito além deste de 

repassar comunicação, pois atua dentro de uma intencionalidade da mediação na prática 
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educomunicativa, conduzindo o uso da tecnologia em diferentes áreas de intervenção tal 

como defendeu Soares (2011), que vão desde a “educação para a comunicação”, passando 

pela “mediação tecnológica nos espaços educativos” e até “gestão da comunicação”. 

Então, em todas essas frentes de trabalho o educomunicador deve estar imbuído com o 

propósito maior do que o de “repassar a comunicação”, mas, sim de melhorar a prática 

educativa e conceber o processo de comunicação como constitutivo do relacionamento 

escolar e propulsor da melhoria nas condições de expressão do grupo. 

Essa visão mais abrangente da figura do educomunicador é defendida pela 

informante 5 quando assevera que  o educomunicador precisa mediar os conhecimentos 

dentro e fora da escola, de forma a  encontrar caminhos para que a escola e os 

conhecimentos externos à ela se encontrem dentro da instituição educativa. Aqui, a 

informante 5 aponta para um educomunicador que exerce as atribuições de um gestor ou 

coordenador pedagógico que, primeiramente, precisa ser dinâmico e flexível para criar as 

condições necessárias de implementação de um ecossistema comunicativo na escola, 

capaz de transpor os muros desta. A posição da informante 5 promove uma relação de 

aliança com a formação discursiva que defende a mudança das práticas pedagógicas na 

escola através do uso da mídia. Nessa concepção, a prática educomunicativa volta-se para 

o âmbito transdisciplinar, extrapolando a visão da comunicação em relação às disciplinas 

e concebendo os processos e recursos comunicativos em prol do desenvolvimento dos 

múltiplos projetos didáticos. e para além do ambiente escolar. Assim, tal como 

defendemos, mais uma vez a Educomunicação é entendida como uma solução possível 

de conectar a escola às realidades existentes fora dela. 

Como sabemos, o curso de formação para educomunicadores na escola em 

questão abordou o módulo: a Rádio Escolar no contexto da Educomunicação, por esse 

motivo, os sujeitos entrevistados foram questionados sobre a importância do uso da 

linguagem radiofônica na escola. As respostas a essa pergunta ficaram assim distribuídas: 

 

Quadro 14 – Respostas dos cursistas à pergunta 06 da Entrevista 

 

6. VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE O USO DE LINGUAGEM 

RADIOFÔNICA NA ESCOLA? POR QUÊ? 

 

Eu acho interessante a linguagem radiofônica, você tá entendendo? como eu disse ela 

é mais um instrumento, ela é a voz do povo dentro da escola. Eu acho importante 

por isso porque é mais um, uma ferramenta pra passar conhecimento, pra passar 
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as ideias da escola, fazer comunicados. [...]. Eu acho que essa juventude ela tá 

querendo mais coisas novas e já que a nossa escola tem esse instrumento eu acho 

que agente tem que explorar e agente ficar mais atualizado porque o rádio nunca sai 

de moda. (INFORMANTE1) 

 É uma ferramenta assim de extrema importância pra o nosso trabalho enquanto 

educador. Até mesmo a questão dos funcionários, a gestão da escola, é uma 

ferramenta importantíssima que não estava sendo utilizada. Então, pra mim poder 

vivenciar isso, participar de um curso, saber que nós temos essa ferramenta e vamos 

poder utilizá-la, por em prática, foi simplesmente maravilhoso. (INFORMANTE 2) 

  Acho que sim porque vai trazer um despertamento dos alunos, um novo olhar, 

uma nova visão de mundo pra nós, também pra os professores e funcionários da 

escola. (INFORMANTE 3) 

[...] É uma ferramenta assim genial, então ela é muito importante, tem uma grande 

importância por atrair muitos jovens e adolescentes e até mesmo professores dentro do 

meio escolar. (INFORMANTE 4) 

Eu considero porque o rádio é algo muito dinâmico, apesar de hoje em dia ter internet 

você baixar milhões de músicas num instante guardar no seu iphone, no seu pen drive, 

mas a rádio ela possibilita uma troca maior de..., você não vai tá ali só como um mero 

ouvinte de música, você vai tá escutando informações, avisos, debates, 

comentários. E tudo isso dentro da escola só vem acrescentar o aluno.[...] 

(INFORMANTE 5) 

 

 Todos os informantes consideram importante o uso do rádio no contexto escolar. 

A informante 1 atrela essa importância à possibilidade de fomentar outras vozes dentro 

da escola “ela é a voz do povo dentro da escola”. Dessa forma, a docente encara a rádio 

escolar para além de sua função institucional enquanto rádio de uma escola, mas direciona 

os sentidos para uma rádio que esteja inserida no contexto social mais amplo, capaz de 

promover espaços de diálogos entre o público interno e externo à escola. Seria, pois, uma 

rádio escolar que, engendrada pelo princípio de educação não neutra (FREIRE, 2007) seja 

capaz de exercer um papel político-pedagógico, fomentando diferentes posições a partir 

de uma interação sociodiscursiva. A informante 1 ainda destaca que a própria juventude 

está sedenta por coisas novas e, nesse caso, a novidade está em trabalhar a rádio escolar, 

estimulando o protagonismo social das comunidades escolares envolvidas, oferecendo 

direito à fala, direito a ouvir outras vozes sociais, ou seja, traçando novos caminhos para 

a promoção do desenvolvimento pedagógico e político dos jovens. 

 Essa postura democrática frente à rádio escolar e ao desenvolvimento crítico do 

aluno foi mencionado no Projeto Rádio Inovador a ser desenvolvido pela escola a partir 

do ano de 2013, tal como está expresso:  

 

A rádio escolar será este elemento mediador entre o saber pedagógico 

e o cotidiano social dos alunos visando à construção de um ambiente 
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que habilite a criação de um “ecossistema comunicativo” que instigue 

a criticidade e a participação social. (PROJETO RÁDIO INOVADOR, 

2013). 

 

  

 A formação discursiva dominante nesse documento refere-se à rádio escolar no 

entremeio entre o uso do veículo para os saberes pedagógicos e para o entendimento da 

realidade social que envolve a comunidade escolar, sobretudo, a realidade dos discentes. 

Pelo menos na teoria, temos um projeto pautado na dialogicidade do uso da rádio escolar, 

propondo a criação de um ecossistema comunicativo que, por sua vez, aponta para um 

conjunto de ações que visem à melhoria da participação discursiva dos sujeitos. Além 

disso, ao se pautar a formação de um ecossistema comunicativo, o Projeto Rádio 

Inovador, também está se voltando para a saúde das relações entre os sujeitos escolares e 

oportunizando-lhes o acesso à comunicação e à tecnologia, pois dessa maneira têm-se as 

condições favoráveis para o aparecimento de discentes críticos e participativos como 

propõe a Educomunicação.  

 Os próprios discentes entendem a importância da rádio escolar como uma 

ferramenta que, conforme o informante 3, vai despertá-los para o mundo,  e de acordo 

com o informante 4, vai atrair muitos jovens e adolescentes no meio escolar. Assim, a 

imagem que os discentes fazem da rádio escolar está intimamente ligada ao querer ser 

mais, saber mais, participar mais do universo escolar. Nesse caso, também temos um 

discurso que versa sobre a rádio escolar como um caminho viável para fazer da escola um 

lugar mais significativo para o discente. Além disso, o informante 3, ao destacar que a 

rádio escolar  também desperta os professores e funcionários, gera o efeito de sentido de 

que há necessidade de transformação no ambiente educativo, ou seja, de que os sujeitos 

escolares precisam renovar-se, abrir os olhos e os ouvidos para novas perspectivas 

pedagógicas, tal como a rádio escolar. 

  E esse despertar, citado pelo informante 3, provém, dentre outras formas, da 

possibilidade de se trabalhar uma rádio escolar mais contextualizada com a realidade e 

experiências da comunidade a qual está inserida. Nesse sentido, a informante 5 toca no 

fato de se promover uma escuta radiofônica para além de músicas, quando diz: “você não 

vai tá ali só como um mero ouvinte de música, você vai tá escutando informações, avisos, 

debates, comentários.” Sendo assim, interpretamos que a rádio escolar começa a ser 

percebida como um veiculo de comunicação que transmite mais do que música, isto é, 

pode ser trabalhada dentro de uma variedade programática condicionada aos diversos 
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objetivos dos seus produtores. Dizemos isso porque, como vimos na produção discursiva 

do questionário de sondagem, especialmente dos alunos, a rádio é vista quase que 

prioritariamente como divulgadora de músicas. Entretanto, o discurso da informante 5 já 

aponta para a ressignificação de sentido sobre as possibilidades programáticas da rádio. 

E essa não é uma visão isolada de uma informante, posto que no Projeto Rádio Inovador, 

produzido após o curso de formação por alguns alunos e professores da escola Francisco 

Ivo, também apresenta a busca por novos formatos de programas radiofônicos, tal como 

está expresso na metodologia do referido projeto: 

 

A definição do(s) gênero(s) á serem desenvolvidos neste projeto foi 

pontuada em reunião com alunos e professores que definiram 3 gêneros 

não excludentes entre si: educativo, jornalístico, musical. Dentro deles 

destacam-se os formatos de entrevistas, debates, utilidade pública, 

notas, humor, poemas e textos literários. (PROJETO RÁDIO 

INOVADOR, 2013) 

  

 Assim sendo, a escola pesquisada, representada por uma parcela de alunos e 

professores, definiu pelo menos três gêneros radiofônicos a serem trabalhados na rádio 

escolar. Nesse caso, sabendo que cada gênero traz um leque de formatos de programas, 

compreendemos que os sujeitos têm uma gama de possibilidades para trabalhar conteúdos 

curriculares, temas transversais e assuntos de interesse dos discentes, de forma criativa e 

participativa. Assim como temos defendido, enxergamos através do dizer dos informantes 

e do texto escrito do Projeto Rádio Inovador que o curso de formação para 

educomunicadores mobilizou sentidos sobre a prática educomunicativa que geraram uma 

conscientização de qual seja o lugar do aluno, do professor e da mídia na escola, de forma 

a impulsionar a comunidade escolar a empreender seus projetos educomunicativos. 

Inclusive, quando perguntamos aos entrevistados se sentiam motivados a participar ou 

implementar uma prática educomunicativa na rádio escolar, todos os informantes 

afirmaram que, depois do curso de formação, sentem-se muito mais vontade de produzir 

na emissora da escola. Vejamos alguns trechos dessas respostas no quadro abaixo: 
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Quadro 15 – Respostas dos cursistas à pergunta 07 da Entrevista 

 

7. VOCÊ SE SENTE MOTIVADO A PARTICIPAR/IMPLEMENTAR UMA 

PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA NA RÁDIO ESCOLAR? 

 

 Eu já comecei a fazer isso através da criação de projeto com o meu grupo, nós já 

criamos um projeto e vamos apresentar para vocês da universidade. Então, nós 

demos o primeiro passo e eu pretendo, se Deus quiser, nas próximas oficinas eu 

participar de todas porque eu achei muito interessante. (INFORMANTE1) 

 Com certeza. Agora mais ainda depois do curso de formação de Educomunicação. 

Porque antes eu só ouvia o termo “ Educomomunicação”, mas foi preciso que eu 

vivenciasse o curso de formação, tivesse acesso aos conteúdos, a toda a prática que 

foi passada pela equipe de professores da UFRN pra que hoje eu realmente me 

sentisse mais motivada pra trabalhar aqui na escola (INFORMANTE 2) 

 Sim, porque esse curso foi muito bom ele trouxe novas oportunidades pra escola 

porque nós temos um grande material em nossas mãos, mas não sabíamos como utilizá-

las. Com a chegada de vocês agente teve a oportunidade de saber trabalhar, de aprender 

a trabalhar com esse rico material que temos. (INFORMANTE 3) 

Eu vejo que sim porque a minha participação no projeto me fez sentir o prazer e a 

vontade, por mais que durante o projeto..., durante o projeto mesmo em si você sinta-

se meio assim tímido [...] (INFORMANTE 4) 

Ah demais! Tanto é que agente passou anos e anos tentando conseguir equipamentos 

bons para escola, né? Foram anos e anos, foram exatamente três anos, 

[...](INFORMANTE 5) 

 

 Percebemos que os informantes já se assumem como produtores de rádio e essa 

imagem que fazem de si mesmos tem muito haver com as práticas realizadas durante o 

curso de formação, tal como ressalta a informante 1, ao comentar que já esta produzindo 

projetos referindo-se à sua participado no curso, tendo idealizado junto com os discentes 

uma proposta de programa para rádio escolar. Lembramos que essa atividade prática de 

formação foi relatada e analisada no oitavo encontro.  

 Outro dizer que reforça o significado do curso de formação para a motivação dos 

sujeitos é dito pela informante 2, quando afirma que antes não sabia o que era  

Educomunicação, mas após ter vivenciado o curso para educomunicadores, sente-se mais 

motivada para trabalhar na escola. Inclusive, como atesta o informante 3, a escola tem um 

rico material, mas não sabia como trabalhar no rádio e o curso veio preencher essa lacuna. 

Entenda-se por materiais o conjunto de equipamentos técnicos que a escola possui, 

incluindo um estúdio de rádio, conseguido após três anos de batalha, conforme a 

informante 5. Entretanto, vemos que a obtenção de tais equipamentos de nada vale se não 

forem efetivamente utilizados pela escola, mas como utilizá-los se não se tem nem 

conhecimento técnico para o manuseio nem a formulação de projetos pensados para a 
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ativação da rádio escolar? É, portanto, dentro dessa conjuntura que as respostas dos 

entrevistados são tão favoráveis ao curso de formação, posto que agora eles obtiveram 

acesso ao conhecimentos técnicos e teóricos que os credibiliza a pensarem projetos para 

a emissora radiofônica e colocá-la efetivamente no ar.   

 Nesse contexto, o curso de formação para educomunicadores não apenas 

disponibilizou para a comunidade escolar novas práticas, mas, sobretudo, instigou-a a 

desenvolver esses saberes dentro de suas condições reais de existência. Mas, para o 

desenvolvimento da prática educomunicativa na escola, além da motivação, a 

comunidade escolar deve saber quais são os benefícios que essa prática pode trazer, assim, 

conforme os informantes, vejamos quais são os benefícios elencados. 

 

 

Quadro 16 – Respostas dos cursistas à pergunta 08 da Entrevista 

 

8. VOCÊ ACHA QUE A PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA TRARIA 

BENEFÍCIOS PARA A EDUCAÇÃO E PARA ESCOLA? QUAIS? 

 

 

 [...]A nossa escola já trabalha com projetos, projetos premiados pelo MEC, então as 

posições dos professores dos projetos, antes mesmo de vocês chegarem aqui, mesmo 

sem conhecer a Educomunicação agente já trabalha. Então, em nossos projetos os 

alunos são atuantes, os professores são mediadores, acho que é por isso que dá tão 

certo até hoje os projetos que a escola, que os professores criam vão para a 

secretaria analisar e são considerados e estão em prática até hoje. 

(INFORMANTE1) 

  [...] a nossa clientela aqui, os nossos alunos são adolescentes, a grande maioria, 

então, eles vivem conectados à internet, eles vivem se comunicando através dessas 

redes sociais e a Educomunicação veio, a meu ver, pra fazer um trabalho mais 

eficiente, mais concentrado [...] Um uso mais correto dessas redes sociais. Porque 

hoje a maioria dos alunos não sabe como utilizar. Então, ao meu ver, a 

Educomunicação entraria nesse aspecto, dagente saber como orientar esses alunos 

pra trabalhar essas mídias aqui na escola. (INFORMANTE 2) 

Sim. Seria de busca por novos horizontes por nós e pelos professores também. Eles 

poderiam nos ajudar a criar programas, criar conceitos pra poder demonstrar na rádio. 

(INFORMANTE 3) 

Sim, seriam as de tratar assuntos relevantes da sociedade, onde faria com que os 

adolescentes, os estudantes pudessem estar por dentro das atualidades, dos 

acontecimentos, dos fatos históricos que muitas vezes não tem a oportunidade porque 

lá fora não se preocupam muito e dentro da escola eles irão encontrar um meio, uma 

ferramenta que vai estar colaborado para ele mesmo. [...]  (INFORMANTE 4) 

Eu acho que traria benefícios. Os benefícios: a questão da cultura musical que é 

importantíssima. Ser mais um meio do aluno do aluno ter voz, um espaço onde ele 

vai poder..., não vou dizer criticar a escola, mas criticar construtivamente, né? 
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Mas, ele vai poder ajudar a direção é nas campanhas que são feitas em relação a 

mutirão, a busca de novos alunos. Então, é um espaço, como eu já disse, que o aluno 

vai ter sua vez, mas ao mesmo tempo vai ser um espaço onde ele vai aprender a ter voz 

porque não adianta você ter os seus direito e você não sabe articular as ideias. Então eu 

vejo que os alunos que participam de rádio eles são mais articulados, eles sabem 

aproveitar o tempo e as palavras.[...] (INFORMANTE 5) 

 

 Destacamos ao longo da nossa pesquisa que a Educomunicação, trabalhada no 

ambiente educativo, traz uma série de benefícios para o aprendizado, para o 

desenvolvimento do aluno na condição de sujeito protagonista e para o relacionamento 

destes com os docentes, tal como pode ser constado no estado da arte que produzimos, 

destacando-se os trabalhamos de (BALTAR, 2012), (KINJÔ, 2006), bem como os 

resultados exitosos do projeto Educom.rádio, desenvolvido na cidade de São Paulo/SP. 

Assim sendo, interrogamos os informantes quanto aos possíveis benefícios que essa 

prática educomunicativa traria para a educação em geral e a escola em particular. Todos 

os informantes concordaram que a Educomunicação traz benefícios e, falando, a partir do 

lugar social que ocupam, defendem a prática educomunicativa.  

 De acordo com a informante 1, a escola Francisco Ivo já trabalhava na perspectiva 

da Educomunicação mesmo sem saber que o fazia, afirmando que nos projetos 

desenvolvidos pela instituição os alunos são atuantes e os professores são mediadores. A 

postura da informante mostra que o princípio dialógico das relações sociais que 

estruturam a prática educomunicativa já era considerada pela escola. Talvez por esse 

motivo as relações entre docentes e discentes durante o curso de formação não tenham 

sido tão conflituosas, pois muitos deles já estavam embuídos pelo educar e educar-se na 

prática da liberdade defendido por Freire (1985). Isso também indica que a 

Educomunicação é construída por interdiscursos historicamente reconhecidos pela 

comunidade escolar, mas nem sempre por ela praticados no que tange a uma pedagogia 

em prol da autonomia. 

 Além disso, apesar da informante 1 ter afirmado que a escola já trabalhava a 

Educomunicação mesmo sem se dar conta disso, temos que frisar que ainda não se 

desenvolvia uma prática educomunicativa nos moldes que defendemos, mas, sim um 

processo de ensino aprendizagem dialógico. Dizemos isso porque a Educomunicação a 

qual nos referimos na pergunta dirigida aos informantes é àquela que trata do conjunto de 

atividades voltado para o conhecimento do uso dos meios de comunicação numa 

perspectiva de prática cidadã. Assim, a Educomunicação se refere às práticas e aos 
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projetos que envolvem o uso da mídia dentro do princípio dialógico das relações dos 

sujeitos e do saber (FREIRE, 1985) e da construção discursiva (BAKHTIN, 2006).  

  Na visão da informante 2, a Educomunicação traz benefícios porque ajuda os 

professores a orientar seus alunos no uso das mídias e das redes sociais, já que estes não 

fazem um uso eficiente desses recursos. O discurso da professora gera o efeito de sentido 

de que se os professores irão ajudar os alunos a usar os recursos comunicacionais de forma 

eficiente é porque o saber que o aluno tem sobre o uso da mídia/redes sociais não interessa 

a escola.  

 E aqui nos perguntamos, reflexivamente, se o que a instituição escolar entende 

por eficiente só está ligado ao uso da mídia para fins curriculares; se o saber do aluno 

precisa ser moldado às regras de eficiência defendidas pelo professor e a escola? e, por 

último, se a mídia/redes sociais no que têm de mais espontâneo que é o entretenimento, 

deve ser desprezado pela escola como se fosse danoso à formação do educando?. Essas 

perguntas representam inquietações que muitas vezes não são levadas em consideração 

pelos docentes quando se deparam com a prática educomunicativa nos moldes defendidos 

aqui e, por isso, acabam levando a relação comunicação-educação para um patamar mais 

voltado à burocracia escolar do que ao encantamento, ao divertimento e a participação 

dos discentes. É, nesse sentido, que o informante 3, aluno, atesta que os benefícios da 

Educomunicação para a escola voltam-se para a ampliação de horizontes dos alunos e 

professores, de forma que interpretamos como a busca por novas posturas diante da mídia, 

do aluno, do professor e das relações que se tecem entre eles.  

 Nesse contexto, ressaltamos que, na condição de analistas do discurso, sabemos 

que a leitura interpretativa que fazemos aqui não é a única nem tampouco a melhor, posto 

que ao adotarmos a análise de discurso entendemos que essa teoria de leitura não se 

institui como especialista da interpretação dominando “o” sentido dos textos, mas sim 

pretende construir procedimentos que exponham o olhar-leitor a níveis opacos, a ação 

estratégica de um sujeito, pois como defende Pêcheux (1997) o desafio é o de construir 

interpretações, sem jamais neutraliza-las. Dessa forma, vamos descrevendo e 

interpretando os sentidos gerados a partir d dizer dos informantes arrolados ao contexto 

em que foram produzidos. 

 No caso do informante 4, a Educomunicação traz para a escola o que acontece 

fora dela, como por exemplo, as atualidades e os fatos históricos que nem sempre os 

alunos tem a oportunidade de conhecer, mas que essa percepção pode ser trabalhada 

dentro da instituição escolar. Nesse dizer, o informante 4 expressa o desejo que o aluno 
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tem de que a escola seja mais conectada ao cotidiano social que a cerca. Se olharmos para 

os discursos dos alunos nos questionários de sondagem quanto aos motivos de se ter uma 

rádio escolar, veremos que boa parte das repostas falam da possibilidade de se trabalhar 

com as atualidades. Seria, pois, um fazer rádio conectado não apenas com o cotidiano 

escolar, mas também com o cotidiano social dos sujeitos envolvidos. A esse respeito, 

Soares (2011) diz que deve ser pensado um projeto de educação capaz de caminhar no 

mesmo ritmo que o mundo da juventude, acompanhando as transformações.  

 Sendo assim, vendo a Educomunicação como uma forma de melhorar a 

participação dos jovens na escola, a informante 5, elege como os benefícios desta prática 

a abertura de condições para que o aluno tenha voz. Nas palavras da informante: “[...] um 

espaço onde ele vai poder, não vou dizer criticar a escola, mas criticar construtivamente, 

né?”. Nesse discurso, a informante 5 fala do lugar social de coordenadora pedagógica e 

adota uma posição a favor do aluno, primeiro porque nos deixa ler em seu discurso que é 

possível criar espaços de fala para o discente, e segundo, por entender que a voz desse 

discente pode contribuir para a construção de uma escola melhor. O que a informante 5 

aponta como benefícios da Educomunicação já foi atestado por Soares (2001, p.31) a 

partir de diversos projetos de Educomunicação desenvolvidos, Nas palavras do autor: 

 

Os jovens participantes desses projetos apontam o desejo de encontrar 

nas possibilidades de produção da cultura, através do uso dos recursos 

da comunicação e da informação, os sonhos cotidianos e a 

transformação da realidade local. Eles se abrem para a compreensão 

crítica da realidade social e ampliam seu interesse em participar da 

construção de uma sociedade mais justa, confirmando sua vocação pela 

opção democrática da vida em sociedade. (SOARES, 2011, p.31). 

 

 

 Esses benefícios descritos por Soares (2011) são possibilitados por projetos 

educomunicativos que primam pela participação do aluno, incentivando seu 

conhecimento e interesse pela comunidade a qual está inserido. E, como vimos nos 

dizeres dos informantes discentes, tanto no questionário de sondagem quanto na 

entrevista, eles querem participar, desejam essa possibilidade de obter informações 

através da rádio escolar basta que se tenha essa abertura, como defende o discurso da 

informante 5, coordenadora, ao demonstrar uma postura aberta e favorável à essa 

participação dos discentes. 

 Em relação à penúltima pergunta realizada junto aos cursistas, temos dois quadros 

de respostas (assim numerados: 9 e 9.1), tendo em vista que o enunciado da pergunta feita 
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aos professores e coordenadora pedagógica (informantes 1, 2 e 5) é diferente daquele feito 

aos alunos (informantes 3 e 4). Aos primeiros informantes queríamos saber quais os 

possíveis desafios de se desenvolver a prática educomunicativa na escola, posto que são 

os professores e coordenadores pedagógicos junto com a direção e demais membros da 

gestão escolar aqueles que devem promover as condições necessárias para que a prática 

educomunicativa aconteça na escola. Já para os discentes, perguntamos acerca do 

significado de se participar de uma prática educomunicativa, visto que esses discentes 

participaram de práticas durante o curso e estão prestes a continuar praticando a 

Educomunicação. Nesse sentido, tornar-se importante saber como os alunos significam 

esse fazer dentro de sua realidade escolar. Assim sendo, vamos às respostas dos 

professores e em seguida às respostas dos alunos. 

 

Quadro 17 – Respostas dos cursistas à pergunta 09 da Entrevista 

 

9. DENTRO DO SEU CONTEXTO EDUCATIVO, QUAIS OS 

PRINCIPAIS DESAFIOS DE SE DESENVOLVER UMA PRÁTICA 

EDUCOMUNICATIVA NO RÁDIO ESCOLAR? 

 

 

É quebrar, como eu disse pra você, as barreiras antigas, barreiras antigas que 

existem na educação de autoritarismo, de, vamos dizer assim, das pessoas 

acharem que sabem de tudo. [...] Quando na escola começou a chegar os primeiros 

computadores, assim os primeiros sinais de que a tecnologia tava entrando na escola, 

eu tava responsável pela tele sala e eu me reunia com os professores, conversava, 

passava a grade curricular da TV escola e tudo. E eu senti que os professores não 

tinham muito interesse porque eles tinham medo que a tecnologia fosse substituir 

o trabalho deles [...] Então aos pouquinhos eles foram se interessando, foram 

criando as aulas no computador, no power point, foram expondo pra os alunos 

através dos materiais multimídia. Então, a partir desse momento eles baixaram a 

guarda e viram que não tinha motivo para ter medo, que a tecnologia veio para 

ajudar, não veio para tomar o lugar dele. (INFORMANTE1) 

 Acho que o grande desafio é estimular os alunos a participarem, eles terem a 

consciência desse instrumento importante que agente tem na escola e estimulá-los a 

fazer um bom uso dessa ferramenta. (INFORMANTE 2) 

Acho que o maior desafio é fazer com que os professores entendam o que é uma 

Rádio Escolar porque a grande maioria só pensa numa rádio escolar é um sistema 

de som, um local de dá avisos. Ele não vê como um meio de educar. Então, o 

principal desafio é esse. Porque o professor entendendo vai ser mais fácil trabalhar o 

aluno. Mas não vejo como grande obstáculo porque também se agente, né?... os poucos 

professores que fizeram a oficina agora, se eles conseguirem conquistar alguns alunos 

agente começa com um grupo pequeno aí depois todos vão percebendo a importância. 

[...] (INFORMANTE 5) 
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 Na voz da informante 1 verificamos, pelo menos, dois desafios a serem superados 

para que a escola Francisco Ivo desenvolva uma prática educomunicativa. Primeiro, a 

adoção de uma postura mais dialógica frente ao saber e as relações com os demais sujeitos 

escolares, pois conforme Freire (2007) somos sujeitos inacabados, sempre podemos 

aprender mais, ser mais, de forma que, enquanto o docente se coloca como aquele que 

sabe tudo, conforme mencionou a informante, nega ao aluno o direito de compartilhar 

seus saberes, suas experiências, visto que autoritarismo do docente mantém o educando 

excessivamente dependente da autoridade, podando-lhe a liberdade de escolher e fazer 

por si mesmo. Isso porque conforme entende Freire (ibidem), falar para os alunos como 

se fosse o portador da verdade é uma prática bancária, pois a postura de um docente 

progressista é aquela que escuta o discente, e a partir da escuta aprende a falar com eles 

e não para eles. Nesse caso, sem o desenvolvimento da autonomia do aluno não há como 

se praticar a Educomunicação. 

 O segundo desafio descrito refere-se ao medo de se abrir para novas formas de 

ensinar e aprender na escola trabalhando com a mídia, por exemplo. O receio de 

implementar novas práticas com o uso da tecnologia ocorre porque um dos sentidos 

bastante presente entre os professores é o de que as máquinas substituirão o trabalho do 

docente, de forma que essa insegurança derivada do falso receio de estar sendo superado/a 

leva os professores a renegarem as tecnologias da informação e da comunicação no 

contexto educativo, com isso, acabam descartando possíveis melhorias no 

desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. Também destacamos que grande parte 

do medo diante das tecnologias é decorrente da falta de conhecimento sobre a mídia e o 

seu uso em sala de aula. Assim, sem dominar a técnica e as estratégias educativas de uso 

das tecnologias, tal como a rádio escolar, os professores recuam. Nesse caso, enfatizamos 

que o curso de formação, ora analisado, se coloca como uma alternativa viável para a 

mudança desse discurso de rejeição ao uso da tecnologia na escola, revertendo-o para 

uma postura mais aberta e flexível diante das novas formas de aprender no ambiente 

educativo. Assim, a construção discursiva que se fez durante o curso de formação e que, 

por sua vez, ganha amplitude na voz dos informantes, é um discurso de resistência, 

entendendo-o como a luta por mudanças em contraposição à formação discursiva que 

domina o espaço educativo quanto ao medo de se usar as mídias. 

  Nessa mesma perspectiva de recuo do uso da comunicação midiática na escola, a 

informante 5 também concorda que o principal desafio é conquistar os professores, fazê-

los compreender o uso educativo da rádio escolar. O dizer da informante 5 leva-nos à 



248 
 

 
 

formação discursiva que renega a mídia por compreendê-la como apenas uma forma de 

entretenimento e/ou manipulação, não enxergando seu potencial educativo no que tange 

à autonomia do aluno, à melhoria nas formas de expressão verbal, no interesse pela escola 

e pelas disciplinas. Mas, além desse sentido evidente de não considerar a mídia como 

estratégia educativa e, por isso, rechaça-la, lemos também que muitos professores não 

estão aptos a refletir sobre sua prática e redirecioná-la. Queremos dizer que a utilização 

da mídia no processo de ensino-aprendizagem impõe uma redefinição do papel do 

professor e da estratégia que se deve adotar junto aos alunos, portanto, sugere mudanças, 

e a pergunta é: será que os professores querem realizar essa mudança? No contexto 

imediato da nossa análise foi possível observar que há um desejo dos docentes de se 

reciclarem quanto ao uso da mídia, essa intenção é confirmada tanto pelo ingresso deles 

no curso para educomunicadores quanto pelo fato de proporem projetos 

educomunicativos para a escola que atuam. Essa sensibilização de alguns docentes pode, 

inclusive, contagiar os demais colegas professores da escola, tal como acredita a 

informante 5.  

 Mas, para a informante 2 o desafio de se desenvolver uma prática 

educomunicativa na escola não está na sensibilização dos professores, mas sim no  

estímulo à participação dos discentes. Quando a professora trata da participação dos 

discentes na rádio escolar, lemos que considera o papel do aluno como importante no 

processo de produção das mensagens, congregando com o que defende a 

Educomunicação sobre o papel protagonista do aluno. Entretanto, ao acrescentar que o 

desafio está em estimular os alunos a fazerem um uso eficiente da mídia, acaba gerando 

o efeito de sentido que limita a participação do aluno porque sugere que esse uso será 

monitorado, vigiado e controlado pelos professores e pela gestão da escola para que não 

fuja dos parâmetros de eficiência educativa já estabelecidos. Se assim o é ficará difícil 

estimular os discentes a se envolverem num processo em que eles não possuem espaços 

de expressão. Dizemos isso, principalmente, porque, conforme os próprios discentes 

participantes do curso de formação, é a possibilidade de atuar que mais significa na prática 

educomunicativa, como podemos ler no quadro abaixo: 
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Quadro 18 – Respostas dos cursistas à pergunta 9.1 da Entrevista 

 

9.1 O QUE SIGINIFICA PARA VOCÊ PARTICIPAR DE UMA 

PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA NA SUA ESCOLA? 

 

 

 É muito importante, pois eu posso passar essa mensagem educomunicativa pra 

todos os meus amigos, para todos os colegas, para todos os alunos da escola. 

(INFORMANTE 3) 

Tem um significado muito grande assim porque é muito bom poder atuar num 

ambiente em que você tá sendo atuado, porque o professor atua e você também 

atua como ser, um líder de Educomunicação pode está ali atuando. E traz 

benefícios porque além de você passar conhecimento você acaba se auto-

conhecendo e brotar um sentimento de estar ali praticando algo que esteja ajudando 

outras pessoas e você mesmo. (INFORMANTE 4) 

 

 Os dois informantes atribuem significado positivo à participação em uma prática 

educomunicativa, sobretudo, pelo fato de serem protagonistas. Sendo assim, ao citarem o 

termo “passar a mensagem educomunicativa/conhecimento”, fazemos uma leitura, dentro 

do contexto imediato de enunciação, como sendo a ocupação do lugar de locutor, daquele 

que fala, que pode transmitir ideias através da rádio. Nesse caso, os discentes se veem 

através da prática educomunicativa como sujeitos atuantes e que, assim como o professor, 

também podem ser líderes.  

 O dizer do informante 4 coloca-o como um sujeito protagonista do processo 

educomunicativo, mas sem descartar a figura do professor, pois afirma: “[...] porque o 

professor atua e você também atua como ser, um líder de Educomunicação pode está ali 

atuando [...]”. O que defende o aluno é que não existem polos separados, mas sim alunos 

(comunicadores) e professores (comunicadores) em processo de interação, esse é o 

princípio dialógico que move os discurso da Educomunicação, posto que defende a 

comunicação como componente inalienável da educação, onde existem troca de saberes 

porque há percepção do outro como um ser que sabe. Vale salientar que essa visão de si 

mesmo é necessária para a construção da autonomia do aluno enquanto sujeito 

educomunicador. Inclusive, o informante 4 ainda acrescenta que enquanto atua também 

está se autoconhecendo. Esse dizer nos remete a Freire (2007) quando sustenta que na 

pedagogia democrática o aluno vai aprendendo a custa da sua prática mesma, envolvido 

pela curiosidade que o inquieta, inserindo-o na busca do aprender e ensinar 

constantemente.  
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 Em relação à última pergunta da entrevista realizada junto a docentes e discentes 

da escola Francisco Ivo, os entrevistados foram impelidos a vislumbrar suas propostas 

educomunicativas para a escola que estão atuando. Vejamos as repostas: 

 

 

Quadro 19 – Respostas dos cursistas à pergunta 10 da Entrevista 

 

10. QUAL PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA VOCÊ PROPÕE PARA SUA 

ESCOLA? 

 

 

 O que aprendi lá foi que não só professor, mas a direção, a equipe pedagógica, os 

coordenadores, os professores, os funcionários, os alunos, que todos de mão dadas 

que agente pode construir uma escola melhor. Cada um tem um pouco pra dar. O 

diretor é aquela figura que tem mais responsabilidade, mas todos nós temos e se todos 

derem as mãos e se todos se comportarem assim de ouvir as propostas dos outros, as 

ideias dos outros acho que a escola caminha melhor. [...] pra mim a escola já 

trabalhava a Educomunicação antes dela chegar aqui. Quando vocês trouxeram a 

informação pra gente foi a parte pedagógica, essa coisa assim só veio mais a contribuir 

pra o trabalho que agente já fazia inconsciente de que já existia, entendeu? 

(INFORMANTE 1) 

[...] no momento agente realmente utilizar essa ferramenta da rádio escola, criar uma 

grade de programação voltada a atender os interesses e as necessidades desses 

nossos alunos, já que são todos adolescentes, agente poder trabalhar temáticas do 

cotidiano deles, que são as temáticas que eles tem um maior interesse e fazer essa 

nossa rádio funcionar, e eu acredito que a nossa prática aqui vai melhorar muito. 

(INFORMANTE 2) 

 O ampliamento do conceito de diversidade sexual porque é um conceito pouco 

abordado nas escolas. E assim a escola que está mais preparada pra receber alunos 

com outras orientações sexuais é a nossa. Então, agente teria que passar para outras 

escolas, teria que se comunicar e passar pra outras escolas que diversidade sexual 

não é coisa de outro mundo, não é uma doença, nem uma aberração da natureza. 

(INFORMANTE 3) 

A prática educomunicativa é você trazer momentos de ludicidade, podemos dizer 

assim. Momentos que sejam trocadas ideias, sugestões sejam expostas em 

momentos de intervalo, momentos do trabalho que vai ser exposto e tal, eu acho que é 

isso. (INFORMANTE 4) 

É agente já estava pensando porque tem uma colega a noite que tava fazendo 

especialização e o trabalho dela é em cima do patrimônio cultural, histórico-cultural, 

minto, patrimônio público é uma coisa mais geral, né? ai eu tava até colocando pra ela 

que o primeiro programa da rádio do próximo ano, esse, poderia ser o tema do 

programa. Por quê? Porque a escola no início do ano é entregue toda pintada, 

limpinha toda organizada para os alunos, então o primeiro programa tinha que 

ressaltar o valor desse patrimônio. Porque esse patrimônio é de todos nós: dos 

alunos, dos pais, dos professores [...] (INFORMANTE 5) 
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 A informante 1 não descreve uma proposta concreta de atuação educomunicativa 

na escola, mas concentra seu discurso em afirmar o que aprendeu no curso de formação, 

levando-nos a compreender que esse conhecimento adquirido será colocado em prática 

pela docente. Assim, a informante1destaca que a união da comunidade educativa pode 

fazer uma escola melhor, sobretudo, quando se adota a postura de ouvir as ideias dos 

outros. Nesse caso, assim como defendemos nesta tese, o curso de formação mobilizou 

conhecimentos e sentidos capazes de ressoar no discurso dos cursitas a marca dialógica 

do processo educomunicativo na escola. Em outras palavras, a informante 1, não só 

enxerga  importância da Educomunicação para a melhoria da escola, mas sobretudo, vê  

a importância de todos os sujeitos escolares nessa missão intervencionista de melhorar a 

escola. 

 Quanto a informante 2, propõe uma rádio escolar voltada para os interesses dos 

alunos, exemplificando através de uma grade de programação que atenda as necessidades 

dos adolescentes. Aqui, a professora adota o lugar de educador democrático que, 

conforme Freire (2007), é aquele que prioriza o respeito aos saberes dos alunos, por isso, 

escuta-os, estimula a sua curiosidade e sua autonomia de sujeito. O efeito de sentido que 

se insurge é o de que a rádio escolar será feita pelos alunos e para os alunos, por isso, 

deve tratar de temas do interesse deles. Nesse momento, a professora desnuda o seu dizer 

da visão institucional da rádio escolar enquanto veículo de transmissão de avisos ou 

informação que dizem respeito apenas à direção da escola e ao corpo docente para vesti-

lo do discurso a favor do aprendizado do aluno e do atendimento das necessidades deles. 

 Em relação ao aluno, informante 3, a proposta de prática chega através de uma 

temática a ser trabalhada na perspectiva da Educomunicação, a saber: a diversidade 

sexual. Esse exemplo mostra como a rádio escolar pode intervir na escola a partir de 

diferentes temas sociais que fazem parte da agenda social contemporânea. Além disso, 

como argumenta o informante 3, através da Educomunicação os saberes sobre a 

diversidade sexual podem extrapolar os muros da escola num processo de compartilhar 

os conhecimentos com outras instituições. Para compreendermos melhor essa ideia do 

aluno é importante remontarmos o contexto imediato desse dizer que leva-nos a perceber 

que a escolha dessa proposta pode está ligada a um projeto voltado à saúde reprodutiva 

que já é desenvolvido na escola, chamado Projeto Vida, do qual o discente faz parte. 

Nesse sentido, o aluno interliga os saberes construídos no referido projeto com aqueles 

adquiridos sobre a Educomunicação para expor a sua proposta de atuação 

educomunicativa, com vistas a atingir outras instituições. Nesse caso a Educomunicação 
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é tratada como uma prática intervencionista que propõe mudanças no ambiente escolar 

através da veiculação de ideias a favor de novas posturas frente à sexualidade humana. É, 

justamente, essa visão da prática educomunicativa como prática que impele mudanças na 

escola o que defende a Educomunicação. 

 Já o informante 4, defende uma rádio escolar que traga momentos de ludicidade e 

trocas de ideias. O aluno deixa ler em seu discurso que quer da rádio escolar a sua 

característica mais primordial que é a possibilidade de se trabalhar com a imaginação, os 

jogos, as histórias, as dramatizações, as músicas outras manifestações que carregam o 

lúdico em sua composição. Esse discurso se contrapõe àquele que defende um uso 

educativo da mídia, concebendo a educação apenas como o ensino das disciplinas, 

entretanto, ao alargamos a ideia da educação enquanto formação do sujeito para atuar no 

mundo que o circunda, veremos que a ludicidade contribui não só para envolver os 

discentes nas atividades escolares, mas também para conceder-lhes uma forma diferente 

de aprendizado, pois de acordo com Freire citado por Almeida (1987), a ludicidade na 

educação é considerada uma atividade séria, mas que deva envolver prazer e satisfação, 

tendo um aspecto ativo, indagador, reflexivo, desvendador, socializador e criativo. No 

caso da rádio escolar, por exemplo, se trabalhada no âmbito da Educomunicação, 

desenvolve, principalmente, o aspecto criativo dos estudantes, já que são eles os 

principais produtores dos programas. E, por decorrência, desenvolve também as atitudes 

cooperativas através das interações dialógicas e democráticas que estão na base de uma 

prática educomunicativa, posto que precisam se relacionar com os 

professores/mediadores, demais colegas de produção em rádio e a comunidade educativa 

como um todo. 

 No caso da informante 5, destaca como proposta educomunicativa para escola um 

programa específico que trata da conscientização dos alunos diante do patrimônio público 

dentro da escola. Isso porque, conforme a coordenadora, “a escola no início do ano é 

entregue toda pintada, limpinha toda organizada para os alunos, então o primeiro 

programa tinha que ressaltar o valor desse patrimônio”. Devemos entender a posição da 

informante 5 atrelada ao contexto sócio-histórico da educação brasileira em que é comum 

a depredação do patrimônio público, de forma que se a escola for entendida como um 

espaço público de formação cidadã pelos educandos, então, essa conscientização inibirá 

atos como esses. Nesse caso, a informante 5 vê a rádio dentro a prática educomunicativo 

como um caminho que pode trabalhar essa conscientização dos discentes, mostrando mais 

uma vez que a rádio escolar pode e deve ser usada para além dos conteúdos curriculares 
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estabelecidos pelo livro didático, podendo tocar nos mais diversos assuntos que fazem 

parte do viver cotidiano da comunidade escolar.  

 Portanto, como vimos ao desse tópico de análise à construção discursiva que se 

fez sobre a prática educomunicativa na rádio escolar passou de um sentido restrito, obtido 

pelo questionário de sondagem, enquanto um transmissor de músicas ou como um apoio 

pedagógico para o professor, para um sentido mais amplo, defendido no decorrer das 

entrevistas realizadas junto aos cursistas, que, por sua vez, numa postura mais 

compreensiva do que seja a Educomunicação na escola, coloca a rádio escolar como uma 

mediação tecnológica com poder de intervenção e mobilização da escola em prol da 

melhoria nos relacionamentos, nas trocas de saberes e no significado da aprendizagem 

para os discentes.  

 Convém dizer que após a realização das entrevistas junto aos cursistas o nosso 

trabalho, na condição de observadora do processo formativo, foi concluído. Mas, não 

podemos deixar de frisar que a escola deu prosseguimento aos preparativos para a 

implementação da rádio escolar através do Projeto Rádio Inovador, cadastrado junto ao 

MEC, no âmbito do Programa Ensino Médio Inovador. Nesse contexto, um grupo de 

alunos, mediados por uma docente, passaram a se reunir semanalmente para projetar a 

reabertura da rádio. As primeiras reuniões desse grupo contou com a presença de um dos 

formadores do Grupo COMÍDIA com a função de assessorar a escola, entretanto, após 

esse assessoramento inicial não sabemos como se encontra o desenvolvimento do Projeto 

Rádio Inovador. Isso porque a docente responsável pelo projeto não marcou a reunião de 

avaliação junto ao COMÍDIA para o semestre 2013.2, como havia sido combinado a 

priori.  

 Após essa contextualização, resta-nos tecer as nossas considerações finais acerca 

de todo processo descrito e analisado até aqui, de forma a ressaltar as regularidades e 

deslocamentos que confirmam ou não a tese que viemos defendendo ao longo da 

pesquisa.  

 

  



254 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O nosso fazer científico nesta tese permitiu que fossemos tecendo uma teia de 

sentidos sobre a prática educomunicativa a partir do processo de formação de 

educomunicadores numa escola pública da cidade do Natal/RN. Ao problematizarmos a 

relação comunicação-educação dentro do contexto atual da educação brasileira, 

percebemos que o uso da mídia na escola se revestia de novos princípios e novas práticas, 

diferentes da visão instrucional para o ensino dos conteúdos. Esse novo saber e fazer 

conhecidos pelo nome de Educomunicação propõe um conjunto de ações com o uso da 

mídia para se construir uma relação de livre expressão entre os membros da comunidade 

escolar. Nesse sentido, a prática educomunicativa busca criar ecossistemas comunicativos 

que privilegiem o protagonismo dos discentes e a mediação pedagógica do docente, 

requerendo dos próprios sujeitos a consciência de si, do outro e das diferenças que os 

constituem para que se tenha uma transformação da escola num espaço mais dialógico, 

pautado na convivência harmoniosa e no sujeito mais consciente e crítico da realidade 

social que o circunda. 

 Sendo assim, nos questionamos acerca da formação docente e/ou discente quanto 

ao uso do rádio no contexto escolar dentro da perspectiva da Educomunicação. 

Direcionamos o nosso olhar para o funcionamento discursivo da prática educomunicativa 

no processo formativo de educomunicadores recorrendo às falas dos formadores e 

cursistas, numa abordagem etnográfica da pesquisa a partir da observação participante, 

da entrevista e da análise de documentos. Desse modo, realizamos uma triangulação de 

dados amparada pela leitura interpretativa da Análise de Discurso Francesa possibilitando 

a compreensão dos sentidos que envolvem a prática educomunicativa no curso de 

formação para a Rádio Escolar atrelado ao contexto sócio-histórico da educação brasileira 

no século XXI. 

 A nossa leitura discursiva foi regida por três questões de pesquisa que, remetidas 

à Etnografia Aplicada ao Contexto Escolar, à Análise de Discurso - AD, ao princípio 

dialógico da linguagem defendido por Bakhtin (2006), ao pensamento Freiriano, às 

reflexões de Kaplún e aos princípios da Educomunicação, permitiu-nos descortinar 

alguns sentidos sobre a escola que estamos formando ou que queremos formar, envolta 

pelas tecnologias da comunicação. Sendo assim, remontamos o nosso primeiro 

questionamento: 
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1. Quais as condições de produção discursiva em torno da prática 

educomunicativa na Rádio Escolar, no processo de formação de 

educomunicadores na cidade do Natal/RN? 

 

 Entendendo as condições de produção discursiva sob o prisma da AD, 

objetivamos identificar o contexto imediato, os sujeitos e o contexto mais amplo que 

envolve o processo formativo e, que por sua vez, são constitutivos de sentido do dizer.  

Sendo assim, na descrição desse contexto tínhamos, de um lado, os sujeitos formadores e 

de outro os cursistas (docentes, discentes, coordenador pedagógico e funcionário). Os 

formadores, integrantes do Grupo de Pesquisa COMÍDIA, vinculado a UFRN se 

dispuseram a ministrar um curso de formação para educomunicadores na Rádio Escolar 

a partir de oito encontros. Do outro lado, tínhamos docentes, discentes e funcionários da 

Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti que possuía os equipamentos 

necessários ao funcionamento de uma rádio escolar, entretanto não dispunham do 

conhecimento técnico sobre a linguagem radiofônica tampouco dos saberes teórico-

práticos sobre o uso da mídia na perspectiva da Educomunicação. Esse contexto imediato 

está interligado a um contexto sócio-histórico mais amplo que, por sua vez, nos remete 

aos regimentos da educação brasileira, como por exemplo, os PCN que determinam a 

aplicação das tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para a vida do aluno. Entretanto, para cumprir tais 

determinações é fundamental a formação docente para o uso efetivo e contextualizado 

das tecnologias. Se assim for feito o professor assume o papel de mediador no processo 

de interação com os discentes criando condições para que o aluno seja sujeito ativo na 

produção de mídia, construindo significados a partir de múltiplas e complexas interações. 

 Com efeito, verificamos que na escola em questão os sujeitos escolares não 

passaram por um curso de formação para utilização da tecnologia Rádio Escolar, pelo 

menos, não através da oferta de curso pelas Secretarias de Educação Municipal e/ou 

Estadual. Mas é bem possível que essa seja a realidade de muitas escolas espalhadas pela 

cidade do Natal, posto que anualmente muitas escolas recebem recursos do Ministério da 

Educação para desenvolver projetos no contraturno da escola, dentre eles a 

implementação de rádio escolares. Nesse caso, existe um contrassenso entre o 

disponibilizar equipamentos técnicos para implantação de uma rádio escolar, mas não 

oportunizar uma formação continuada dos educadores e/ou comunidade educativa. Ora, 

se o poder público, em especial, os dois órgãos citados, não atentaram para essa lacuna 
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no processo educativo com uso das mídias, a universidade, através do seu papel de 

instituição pública também pode assumir essa responsabilidade de contribuir para a 

formação dos sujeitos escolares. É, portanto, dentro desse contexto que se insurge o curso 

de extensão universitária para formação de educomunicadores, encabeçado pelo do 

Grupo COMÍDIA e intitulado: “A Educomunicação no espaço escolar: contribuições para 

uma pedagogia das mídias”. Esse curso figura como uma alternativa viável para se 

intervir no ensino médio da escola pública, mobilizando sentidos e saberes sobre novas 

práticas com o uso da mídia, criando condições para uma escola mais conectada com a 

realidade social permeada pelas múltiplas linguagens.  

 Dizemos isso também porque no locos da nossa pesquisa percebemos como a 

ausência de um processo formativo que dê condições à comunidade educativa de 

desenvolver seus projetos com a rádio escolar acaba reforçando discursos ultrapassados 

e reduzidos. Em outras palavras, queremos dizer que, antes de se começar o curso de 

formação na escola em destaque encontramos uma produção discursiva em torno da rádio 

escolar resumida à transmissão de músicas e informes ou a uma representação da emissora 

radiofônica como um recurso pedagógico de uso do professor para o ensino dos 

conteúdos, conforme os discursos no questionário de sondagem. Esses são os sentidos 

historicamente assumidos pelas escolas quanto ao uso da rádio escolar, o que denota a 

dificuldade de se trabalhar o concreto (didático da escola) e o abstrato (entretenimento da 

mídia) numa discurso de entremeio que englobe tanto as intenções dos docentes quanto 

os anseios dos discentes. Por isso, vemos a necessidade de alargar os sentidos da 

linguagem midiática na escola e pensá-la enquanto um objeto específico do currículo 

escolar, disponibilizando a leitura crítica dos meios de comunicação, bem como propondo 

aos educandos que tomem posse das linguagens midiáticas tanto para o aprofundamento 

dos conteúdos curriculares quanto como expressão de cidadania. Mas como podemos 

empreender tal proposta? Os caminhos são muitos, mas todos eles requerem uma 

consciência mais flexível da relação comunicação-educação no espaço escolar no que 

tange aos seus princípios, suas metas e sua metodologia de ação. É nesse sentido, que 

temos defendido a Educomunicação como um caminho possível para esse novo olhar 

sobre a interação mídia-escola. E nessa proposição acreditamos na tese de que a formação 

docente e discente para a prática educomunicativa na Rádio Escolar é essencial para a 

mobilização de conhecimentos e sentidos que impulsionem os cursistas a ressignificarem 

os seus papéis de educador e educando, levando-os a se assumirem como sujeitos capazes 

de produzir e mediar colaborativamente a comunicação através do rádio no ambiente 
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educativo. Essa consciência da gestão colaborativa, proporcionada pela formação, leva a 

comunidade escolar a empreender projetos educomunicativos pautados na dialogicidade, 

transformando a escola do século XXI num ecossistema comunicativo. Assim, ao expor 

a nossa tese continuamos a defendê-la ao passo que enfatizamos os resultados desta 

investigação. Para tanto, passemos ao nosso segundo questionamento de pesquisa: 

 

2. Qual a construção discursiva que formadores e cursistas fazem da prática 

educomunicativa e suas marcas dialógicas na Rádio Escolar na comunidade 

educativa do Natal? 

  

  Para respondermos a esse questionamento nos colocamos no lugar de observadora 

do processo formativo, o que nos possibilitou um olhar multifacetado diante dos discursos 

que emergiam durante a formação, atentando para as falas e práticas que carregavam os 

sentidos sobre a Educomunicação no contexto de atuação de docentes e discentes. Sendo 

assim, analisamos o contexto de formação focalizando os sujeitos em suas práticas de 

linguagem, e dessa forma chegamos à compreensão de como esses mesmos sujeitos agem 

no mundo através do discurso.  

 Descobrimos, pois, que a investida discursiva dos formadores sobre os cursistas 

carregava em si a busca pela sensibilização destes para com a prática educomunicativa 

que se desdobrava na expectativa de uma ação transformadora do espaço educativo a 

partir do funcionamento da Rádio Escolar na referida instituição de ensino. Para tanto, os 

formadores construíram discursivamente a prática educomunicativa a cada novo encontro 

em diálogo com os cursistas. E nesse percurso, enxergamos conflitos e posições que 

marcaram cada encontro e contribuíram para a noção do todo do processo formativo.  

 Assim, já no primeiro encontro percebemos a defesa de uma prática 

educomunicativa regida pela quebra das relações de poder entre as classes de professores 

e alunos, sobretudo, quando o formador A direcionou a organização dos grupos de 

cursistas a uma prática colaborativa. Essa postura dialógica de interação, que, por sua vez, 

é uma marca da Educomunicação, gerou conflito entre os cursistas tanto para que se 

formassem os grupos mistos de professores e alunos quanto na execução das atividades 

em grupo, demonstrando que a proposta de prática que se apresentava à escola não se 

resumia ao ensino da técnica radiofônica, mas se concentrava no desafio de fazê-los 

compreender e desenvolver um trabalho coletivo na rádio escolar com a expressão de 

docentes e discentes.  
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 Entretanto, sabemos que essa prática não está alheia a uma atitude política dos 

sujeitos, posto que estes precisam se assumir enquanto sujeitos protagonistas, 

independente dos papéis que exercem como professor ou aluno, para que, conscientes de 

que podem produzir comunicação, intervenham na realidade escolar, modificando-a. 

Mas, até se chegar a essa conscientização é necessário primeiro transpor a atual 

configuração discursiva da educação brasileira que ainda não atentou para um ensino mais 

conectado a realidade dos discentes, criando condições para a formação de um professor 

mais comunicador do que transmissor do saber. Sendo assim, essa consciência de que 

alunos e professores podem ser educomunicadores e produzir comunicação para melhorar 

a escola onde atuam, foi construída discursivamente pelos formadores em diferentes 

momentos do curso. Inclusive, no segundo encontro uma cursista deixa ler em sua fala 

que a proposta apresentada pelo curso de formação não é a mesma proposta da qual tinha 

conhecimento no trabalho com a rádio escolar, ou seja, a cursista percebe que a 

Educomunicação é um trabalho coletivo e, para tanto, é imprescindível vencer as 

situações de conflito comum ao uso individualizado da comunicação, onde se tem de um 

lado os alunos que querem total liberdade e de outro a direção e/ou corpo docente que 

desejam sentir-se no comando. 

  Para transpor esse arena de lutas que determina o “verdadeiro” dono da rádio 

escolar, enxergamos a mediação pedagógica do professor como uma saída, tendo em vista 

que ao assumir o papel de mediador da prática educomunicativa na emissora radiofônica 

o professor instaura uma interação dialógica entre os sujeitos que contempla o respeitar e 

o escutar o outro em suas diferenças. Esses sentidos foram mobilizados durante a 

formação e reverberou nos dizeres das entrevistas, visto que tanto os informantes 

categorizados como professores quanto aqueles na categoria de alunos atribuíram ao 

docente o lugar de mediador da prática educomunicativa, daquele que atua junto com o 

aluno e não sobre ele. Essa aliança de sentidos aponta para o que temos defendido acerca 

do curso de formação ser capaz de mobilizar conhecimentos e saberes que impulsionam 

os sujeitos a ressignificarem seus papéis de educador e educando. E essa ressigificação 

foi percebida não apenas no discurso falado, mas também na mudança de comportamento 

dos cursistas do primeiro para o sexto encontro quando, neste último, novamente se 

agruparam para realizar colaborativamente o programa de rádio. Na ocasião, a interação 

entre as duas categorias de sujeitos ocorreu de forma espontânea e comunicativa, sem que 

houvesse a indução do formador, diferente do aconteceu no primeiro encontro. 
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 Sendo assim, esse fazer coletivo proporcionado pelas práticas durante a formação 

e pelos discursos defendidos pelos formadores já demonstra que ocorreu certa consciência 

dos cursistas frente ao que seja a prática educomunicativa na rádio. Dizemos isso porque 

a rádio escolar foi construída ao longo dos encontros como sendo um espaço de expressão 

cidadã (Encontro 1), como instrumento de produção coletiva do grupo escolar (Encontro 

2), como espaço de liberdade para se falar o que se sente e como um instrumento mediador 

da participação entre os sujeitos (Encontro 3), como instrumento de comunicação aberto 

a experimentar o novo, bem como capaz de relacionar os sujeitos escolares com o mundo 

em sua volta (Encontro 4), como um instrumento que desenvolve a autonomia dos sujeitos 

(Encontros 5 e 6) e como agente pedagógico (Encontros 7 e 8). Esses são apenas alguns 

sentidos que costuraram as cenas discursivas analisadas e contribuíram para, já durante o 

curso e depois dele (através das entrevistas), os cursistas compreenderem que o papel da 

rádio escolar vai além de um instrumento transmissor de músicas. 

 Ao longo das análises verificamos que ocorreu a sensibilização dos cursistas 

frente à importância da Educomunicação para uma escola mais conectada com realidade 

do discente, levando-os a produzir projetos para a rádio escolar durante o curso e após 

sua conclusão, como por exemplo, o Projeto Rádio Inovador.  Essa atitude proativa a 

favor da prática educomunicativa foi possível porque verificamos a ressignificação de 

qual seja a função de uma emissora de rádio na escola, de forma que os sentidos 

construídos nos encontros formativos foram, em grande medida, refletidos no dizer dos 

entrevistados após a formação. Nesse caso, a rádio escolar antes entendida apenas como 

transmissora de músicas ou como apoio pedagógico passou a ser encarada como uma 

mediação tecnológica que atravessa o saber e fazer dos sujeitos escolares, marcada pelo 

compartilhamento de responsabilidades entre professor e aluno, bem como pelo 

chamamento dos discentes a serem também sujeitos autônomos da sua aprendizagem.  

Assim, tal como temos defendido desde o início de nossa tese, a rádio escolar é 

aquela que interliga alunos, professores e saberes. Na figura ilustrativa que produzimos 

referente ao processo de mediação, a rádio ocupa um lugar privilegiado na troca de 

saberes entre os sujeitos da comunidade escolar. E é nessa perspectiva que a mediação 

tecnológica na escola faz sentido, posto que a produção de mídia é coletiva e vai além do 

apoio pedagógico para o ensino dos conteúdos, podendo tocar nos mais diferentes 

assuntos que permeiam a escola e o mundo a sua volta. A mediação tecnológica que faz 

sentido para a escola contemporânea é aquela que gira em torno dos sujeitos e saberes, 

coloca-os num ciclo virtuoso capaz de conectá-los e de fazê-los perceberem-se num fluxo 
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mediatório com funções igualmente ativas. Onde se tem tanto o professor (agente 

mediador) com função de estimular e equilibrar a expressão comunicativa dos envolvidos 

quanto o aluno (agente mediador) que, na modalidade mediância adota uma atitude 

coadjuvante do mediador porque também pode estimular e equilibrar a expressividade, 

entretanto se destaca mais pela possibilidade de atuar como protagonistas/produtores de 

mídia. Nessa perspectiva, não é o veículo rádio, na condição de tecnologia, que por si só 

que promove o diálogo entre os atores escolares, mas sim, a prática que os seres humanos 

em relação fazem dessa tecnologia, o diálogo entre os sujeitos através da mediação 

tecnológica é o princípio filosófico e metodológico que envolve esse uso, transformando 

o veículo num integrante do ciclo de interação. 

 É nesse sentido, que a Educomunicação vai sendo argumentada no curso de 

formação, deixando-se ver, sobretudo, por suas marcas dialógicas que vão além da própria 

interface que a constitui entre a educação e a comunicação, mas se estende para a busca 

do relacionamento entre os sujeitos (professor-aluno), entre os diversos saberes escolares 

(transdisciplinaridade) e a relação entre as diferentes mídias. 

 Mas, diante desse quadro de sentidos sobre a prática educomunicativa e sua 

importância para a escola chegamos ao nosso terceiro questionamento que busca 

compreender quais os sentidos mobilizados pelos cursistas durante e após a formação, a 

saber: 

 

3. De que maneira os cursistas relacionam a prática educomunicativa aos seus 

contextos educativos, atribuindo sentido aos lugares de professores e alunos? 

 

  Percebemos que os sujeitos cursistas traçaram uma representação discursiva sobre 

si mesmos como protagonistas da prática educomunicativa, principalmente quando 

questionados acerca dos lugares de professores e alunos, vistos respectivamente como 

mediadores e atuantes do processo. Entretanto, percebemos alguns desencontros entre o 

que foi argumentado pelos cursistas e as suas condutas em certos momentos durante o 

curso. Assim, mesmo se colocando no lugar de educomunicadores, os cursistas não 

puseram em prática essa postura quando foi solicitado na produção do programa 

radiofônico (Encontro 7), possibilitando-nos uma série de conjecturas sobre o processo 

formativo, das quais destacamos: o curso não motivou os sujeitos o bastante para que 

atuassem como educomunicadores quando foram solicitados?; Os cursistas estavam 

motivados a produzir em rádio, mas não se sentiram proficientes em fazê-lo? Os cursistas 
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não conseguiram colocar em prática as concepções de produção colaborativa de 

comunicação e, por isso, não se reuniram fora do horário do encontro formativo para 

planejar e executar a produção? É provável que não haja uma causa única para esse 

desacordo entre a consciência da prática educomunicativa e sua efetiva práxis, mas isto 

se configurou num conflito que, juntamente com a diminuição da assiduidade dos 

cursistas ao longo do curso e os deslizes de sentido sobre o lugar da prática 

educomunicativa na escola, nos impele a afirmar que a semente da Educomunicação foi 

lançada no solo da instituição pesquisada mais ainda não germinou a ponto de serem 

colhidos os frutos.  

 Dizemos isso porque tal como defendemos no quadro esquemático sobre o 

ecossistema comunicativo árido e frutífero, o ecossistema que dá frutos só se concretiza 

na ação dos sujeitos escolares, num processo intervencionista de unir os saberes de 

professores e alunos para que juntos possam usar os processos comunicativos na 

construção de um espaço solidário, humanizado, rico em criatividade, um ecossistema 

frondoso de resultados positivos para a educação formal. E isso tudo só pode ser possível 

a partir da ação dos próprios sujeitos envolvidos, não há como praticar a Educomunicação 

pela escola, o agir sobre a realidade deve partir dos próprios cursistas. 

   Outra constatação que dificulta o desenrolar da prática educomunicativa pelos 

próprios sujeitos escolares após a formação, consiste no fato de que os dois encontros 

destinados à técnica radiofônica foram insuficientes para promover a autonomia dos 

sujeitos em relação à técnica, pois não ocorreu o domínio do saber técnico no uso do 

software sound foge, com resalva para dois cursistas/discentes que mostraram muita 

desenvoltura no manuseio do software de edição em rádio. Esse fator pode, inclusive, 

contribuir para a manutenção da mesma postura de medo dos cursistas quanto à tecnologia 

rádio, citada nos encontros, levando à resistência de se trabalhar com a rádio escolar. Um 

dos caminhos seria multiplicar o conhecimento apreendido pelos cursistas/alunos para os 

demais cursistas/docentes, através dos próprios alunos que podem exercer a função de 

professor dos seus professores dentro da mesma perspectiva dialógica e mediadora 

apreendida no curso. Além disso, acreditamos que essa multiplicação do conhecimento 

pode se estender para além dos saberes técnicos em edição, ou seja, a equipe de alunos e 

professores que participaram do curso de formação podem assumir a função de 

multiplicadores e compartilhar os saberes sobre a Educomunicação e o rádio para os 

demais membros da comunidade escolar, de forma que se crie uma rede de sentidos que 

circule por toda a escola.  
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 Diante desses conflitos e constatações, é evidente que se tem muito a fazer e é 

preciso da comunidade escolar o fôlego, a iniciativa e a criação das condições para um 

trabalho com a rádio escolar que seja constante com reuniões de planejamento e de 

avaliação. Entretanto, concebemos que, na visão da Educomunicação, esses passos devem 

ser dados pela própria escola, de modo que a partir do momento em que a comunidade 

escolar tem certo conhecimento sobre a linguagem radiofônica e incorpora os princípios 

de uma prática educomunicativa, precisa, ela mesma fazer toda essa engrenagem 

funcionar. É nessa atitude autônoma que vão surgir novos conflitos a serem superados, 

novos redirecionamentos da prática educomunicativa para atender à realidade do grupo 

escolar, bem como os possíveis benefícios para os sujeitos envolvidos.  

 Obviamente, mesmo dispondo do conhecimento necessário para se implementar 

uma rádio escolar e tendo boa vontade para desenvolvê-la na perspectiva 

educomunicativa que defendemos, é necessária também uma postura política dialógica 

do corpo gestor da escola e dos órgãos que a regula, facilitando a continua capacitação 

docente/discente e disponibilizando os meios necessários para a efetiva prática. Ora, se a 

implementação desse curso de extensão universitária com carga horária semanal de 3h e 

duração de oito encontros já sofreu resistência, como ampliar essa iniciativa para as 

demais escolas do município e estado do RN ao mesmo tempo sem a conscientização do 

poder público, a saber: Secretarias Municipal e Estadual de Educação? Por isso, 

acreditamos que diante dessa nova prática educomunicativa no contexto escolar se 

insurge várias frentes de batalhas discursivas e burocráticas a serem vencidas, onde a 

formação da comunidade escolar é apenas uma dessas batalhas. 

  Por isso, ao realizarmos uma leitura discursiva do curso de formação vemos o 

embate de forças entre a escola que temos e a escola que podemos ter, onde: 

 Na escola que temos pode até existir equipamentos necessários ao uso da mídia, 

mas ainda não se têm sujeitos que saibam manusear tais equipamentos tampouco utilizá-

los numa perspectiva mais cidadã, pois falta-lhes a formação. Temos alunos interessados 

em participar da rádio escolar, mas também temos professores que ainda tem a visão da 

mídia como um apoio pedagógico de domínio dos docentes, pois falta-lhes a compreensão 

da mediação pedagógica no uso do veículo de comunicação e da necessidade de se 

promover o protagonismo do aluno como uma das funções da escola realmente 

comprometida com a formação humana; temos até escolas que abrem as portas para 

cursos de formação em torno da prática educomunicativa, mas falta-lhes o fôlego e a 

vontade política de implementar os projetos da rádio escolar em aliança com os demais 
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projetos da escola e até discutir a inserção da linguagem midiática no currículo escolar, 

na área Códigos, Linguagens e sua Tecnologias. 

 Nesse sentido, acreditamos que é possível transpor essas barreiras vislumbrando 

a escola que podemos ter. Mas para se chegar a ela, é preciso contribuir para um sistema 

escolar que exerça seu papel de formar cidadãos para atuarem na sociedade midiatizada 

em que vivemos. Que seja, pois, uma educação que faça sentido para os alunos da 

contemporaneidade, propondo mudanças de concepções e atitudes da escola frente ao 

rádio e aos demais meios de comunicação, concedendo a esse aluno o entendimento e a 

aplicação da tecnologia dentro e fora da escola. 

 Assim sendo, por tudo que expomos até aqui e tendo a escola em que analisamos 

como ponto de referência, sabemos que a formação não garante a ação educomunicativa 

dos sujeitos, mas no mínimo, promove uma conscientização para o uso contextualizado e 

crítico da mídia que pode se desdobrar em discursos multiplicadores na escola até se 

chegar a efetiva práxis. Portanto, é nesse contexto, que defendemos a formação para a 

prática educomunicativa no contexto escolar como um dos caminhos de intervenção na 

realidade das instituições educativas, como forma de agir politicamente para transformá-

las utilizando a mídia como uma mediação tecnológica que, engendrada pela mediação 

pedagógica do professor e pelo protagonismo dos alunos, pode transformar a escola que 

temos num ambiente mais dialógico, num ecossistema comunicativo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 
 

Muitas formas de ensinar hoje não se 

justificam mais. Perdemos tempo demais, 

aprendemos muito pouco, nos 

desmotivamos continuamente. Tanto 

0professores como alunos temos a clara 

sensação de que muitas aulas 

convencionais estão ultrapassadas. Mas, 

para onde mudar? Como ensinar e 

aprender em uma sociedade mais 

interconectada? (Manuel Moran) 
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ANEXO A – Projeto Rádio Inovador 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO IVO CAVALCANTI 

 

 

 

PROJETO RÁDIO INOVADOR 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 Em um contexto midiático no qual a escola e alunos se inserem é importante 

estabelecer uma ponte entre ambos. A rádio escolar será este elemento mediador entre o 

saber pedagógico  e o cotidiano social dos alunos visando a construção de um ambiente 

que habilite a criação de um “ecossistema comunicativo” que instigue a criticidade e a 

participação social. 

 

OBJETIVO GERAL 

Implantar práticas educomunicativas que possibilitem uma intervenção no cotidiano 

escolar por meio da rádio escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Formar uma turma de alunos e professor responsáveis pela organização da pauta 

radiofônica escolar; 

2- Coletar junto ao corpo discente da escola matérias de interesse á serem vinculadas 

na rádio; 

3- Apoiar os projetos VIDA , Observatório do Adolescente e REJUPE (Rede da 

juventude pelo esporte) em suas ações sócio-educativas; 

4- Fomentar nos alunos a divulgação de seus projetos e/ou trabalhos escolares via 

rádio; 

5- Desenvolver a cultura musical da comunidade escolar; 

6- Promover a criticidade , em relação a notícias do cotidiano nacional, através de 

debates 

 

 

METODOLOGIA 

Através de encontros semanais o grupo de aluno juntamente com um professor 

responsável participaram do curso de formação aplicado por um representante do 

COMÍDIA ( Base de pesquisa em comunicação, cultura e mídia   ) da UFRN que mediante 

leituras de textos, dinâmicas, exercícios de observação na mídia, vídeos, escuta de 

programas de rádio de outras cidades desenvolveram programas radiofônicos utilizando 
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a linguagem do rádio. Estes programas serão executados conjuntamente com a primeira 

turma formada, em 2012, visando uma interação maior entre os grupos. 

A definição do(s) gênero(s) á serem desenvolvidos neste projeto foi pontuada em reunião 

com alunos e professores que definiram 3 gêneros não excludentes entre si: educativo, 

jornalístico, musical. Dentro deles destacam-se os formatos de entrevistas, debates, 

utilidade pública, notas, humor, poemas e textos literários. Paralelamente será incentivada 

a criação de uma nova logomarca para a rádio como também da criação de uma vinheta 

e um spot que definam a nova personalidade da rádio escolar.  

 

  

Público alvo: alunos, professores e funcionários interessados no tema. 

 

 

Recursos: 

 

ORDEM MATERIAIS, SERVIÇOS OU CAPITAL QUANTIDADE 

1 Microfone multiderecional 01 

2 tripe 01 

3 notebook 01 

4 pacote de pilhas AAA 01 

5 Microfones auriculares 02 

6 puffs 02 

7 Armário com chave 01 

8 Mesa de apoio 01 

9 Cadeado 01 

 

 

 


