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RESUMO   

 

 

 

  A Pesquisa aqui apresentada tem por objetivo investigar as condições em que 

ocorrem as práticas de educomunicação em uma escola pública municipal de ensino 

fundamental II da periferia da cidade de São Paulo e sua interferência na interação entre 

alunos e professores, nos modos de ensinar, de aprender e nas relações com o saber. Trata-

se de uma investigação realizada por meio de pesquisa qualitativa do tipo analítico-

descritiva, para entender a visão que professores e alunos envolvidos no projeto “Nas ondas 

do Rádio” expressam sobre as condições em que ocorrem as práticas de educomunicação na 

escola e como essas atividades contribuem para o aprendizado dos alunos na escola e fora 

dela. A pesquisa foi realizada com o apoio teórico de autores como Ismar de Oliveira Soares 

(em relação ao conceito de educomunicação), Jesús Martín Barbero (no que refere às 

relações dos jovens com a educação escolar e os processos midiáticos na sociedade atual) e 

Bernard Charlot (sobre o papel das escolas e dos professores em face da realidade dos 

alunos e sua mobilização em direção ao saber). Os dados foram coletados por meio de 

análise de documentos, observação da rotina do Projeto e entrevistas com 07 alunos, 04 

professores e demais agentes envolvidos com o Projeto (01 Coordenador Pedagógico e 01 

Professor Orientador de Informática), além de manifestações de 04 pais de alunos. Os dados 

são apresentados em quadros-síntese de informações. Os resultados obtidos permitem 

constatar que o “Programa Nas Ondas do Rádio” dinamiza o processo educativo, 

melhorando a autoestima dos alunos e tornando-os mais receptivos a atividades de produção 

do próprio conhecimento. Os resultados sugerem também que a experiência vivida pelos 

alunos com a educomunicação tem reflexos no cotidiano de sala de aula, melhorando o 

rendimento escolar dos alunos e sua apreensão dos conteúdos escolares. Há ainda indícios 

de que a consciência crítica e a criatividade dos alunos podem ser despertadas com o uso 

dos instrumentos de comunicação, na medida em que os alunos passam a ler, interpretar e 

produzir as suas próprias peças midiáticas.  

 

Palavras-chave: Educomunicação; Ensino fundamental II; Conhecimento; Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

 

  The present work aims to investigate the conditions in which the practices of 

educommunication occur in a municipal public school (Primary school – from 6th to 9th 

grades) in the suburbs of the city of São Paulo and its interference in the students-teachers 

interaction, in the teaching and learning methods and in the relations with the knowledge. It 

can be described as analytical-descriptive qualitative research, accomplished to understand 

which point of view students and teachers, involved in the project “Nas ondas do Rádio” 

(“In the radio waves”), have about the conditions in which the practices of 

educommunication occur and how those activities contribute to the students’ learning inside 

and outside school. The work was supported by authors such as Ismar de Oliveira Soares 

(with the concept of educommunication), Jesus Martin Barbero (concerning the relationship 

between youth and school education and the media processes in the current society) and 

Bernard Charlot (with the study of the role of schools and teachers concerning the students’ 

reality and their path towards the knowledge). Data was collected by means of documental 

analysis, routine observation of the Project and interviews with 07 students, 04 teachers and 

other subjects involved in the Project (01 Pedagogical Coordination and 01 Teacher – 

Computer Science Adviser), besides manifestations from 04 students’ parents. The data was 

synthesized in information charts. The results allowed us to observe that the Program “In the 

radio waves” enhanced the educational process, improving the students’ self-esteem and 

making them more receptive towards the activities of production of the knowledge itself. 

The results also suggest that the experience lived by the students with the 

educommunication reflects on the daily routine of the classroom, improving the students’ 

school performance and their apprehension of the school contents. There is still indication 

that the students’ critical consciousness and creativity can be aroused with the use of 

instruments of communication, once the students start reading, interpreting an producing 

their own media plays.  

 

Keywords: Educommunication; Primary School – from 6th to 9th grades; Knowledge; 

Communication. 
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Aprender para viver com os outros homens com quem o 

mundo é compartilhado. Aprender para apropriar-se do 

mundo, de uma parte desse mundo, e para participar da 

construção de um mundo pré-existente. Aprender em uma 

história que é, ao mesmo tempo, profundamente minha, no 

que tem de única, mas que me escapa por toda parte. (...) 

aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos 

que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu 

sou, quem é o mundo, quem são os outros.  
 

(CHARLOT, 2001, p.53) 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Trabalhar a relação dos meios de comunicação com a educação não é só 

disponibilizar para o exercício didático os veículos de comunicação como o vídeo, 

televisão, computadores, Internet, etc. Mais do que isso, é necessário a compreensão do que 

envolve todas as relações sociais e cotidianas presentes no dia-a-dia dos sujeitos da 

educação. É neste sentido e embasada pelas práticas sociais e teóricas adquiridas durante 

meu percurso profissional e acadêmico, bem como fundamentada pelo conceito da 

educomunicação, que a proposta de investigar a relação mídia/educação foi se constituindo, 

objetivando compreender a relação dialógica entre esses campos e seus reflexos no 

processo ensino-aprendizagem.  

Discutir a interrelação comunicação-educação tem por objetivo principal a reflexão 

sobre como a cultura de massa e a indústria cultural manipulam os meios e mensagens 

dentro de uma sociedade capitalista. A investigação científica aqui proposta procurou 

evidenciar como os meios de comunicação se inserem na educação e se essas novas formas 

de “mediação”, tanto educacional como comunicacional, interferiram na interação entre 

alunos e professores, nos modos de ensinar e aprender, no desenvolvimento da consciência 

social e na recepção dos conteúdos escolares. 

 

1. Percurso profissional e interesse pelo tema 

 

Esta proposta de pesquisa nasceu com base em minha experiência inicial como 

professora no ensino básico, posteriormente como Professora Coordenadora Pedagógica e, 

em seguida, como Assistente Técnico-Pedagógica do Projeto de Aceleração e Correção de 

Fluxo da Diretoria de Ensino de Caieiras, instituído pela Secretaria de Educação de São 

Paulo a partir de 1996. Neste período pude constatar a presença de um alto índice de alunos 

com defasagem idade-série e baixa aprendizagem, o que causava problemas de indisciplina 

e desarticulação entre currículo, conhecimento e vida dos alunos. Nesse projeto uma das 

propostas era a organização de um trabalho pedagógico diferenciado que propunha novas 

maneiras de ensinar, ao mesmo tempo em que inseria outras linguagens nas atividades 

pedagógicas. É neste momento que o contato com a utilização do jornal em sala de aula 
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despertou-me para o interesse em estudar como as mídias podem fornecer aos jovens outras 

perspectivas de aprendizagem e modos diferentes de expressão. 

Atualmente, tanto os educandos quanto os professores vivem num espaço social 

permeado por mensagens digitais, televisivas, radiofônicas, jornalísticas e com todo o tipo 

de informação via meios eletrônicos, capazes de provocarem alterações nos 

comportamentos, opiniões e influenciarem a tomada de decisões. Contudo, a escola parece 

ignorar o que acontece a sua volta. A verificação deste panorama levou-me a perceber a 

necessidade de aprofundar os estudos sobre os meios de comunicação de massa e sua 

inserção na educação. 

No ano de 2003 a Secretaria de Educação de Francisco Morato designou-me 

Coordenadora do Centro de Multimeios e Tecnologia Educacional. A proposta era repensar 

a relação escola/meios de comunicação, criando espaços de discussão e elaboração de um 

planejamento capaz de permitir a implantação de estudos dos meios de comunicação no 

campo educacional. Como pressuposto básico tinha-se a proposta de uma leitura crítica da 

mídia que auxiliasse professores, alunos e comunidade educativa a repensar suas relações 

com o mundo comunicacional. 

Entrar em contato com o Projeto de Educomunicação despertou-me para o fato de 

que parte do fracasso escolar poderia estar relacionada a problemas na relação dialógica 

entre professores e alunos, ponto fundamental para o início do trabalho com mídias na 

educação. Participei então, como aluna especial do Programa de Pós Graduação em Ciência 

da Comunicação da Universidade de São Paulo, na disciplina Educomunicação ministrada 

pelo Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares, pioneiro nesse campo científico no Brasil. Nesse 

período, os estudos teóricos e a participação no Núcleo de Comunicação e Educação 

proporcionaram-me um maior entendimento teórico-prático dos meios de comunicação nos 

espaços educativos.  

 Atualmente atuo como formadora do Programa Educom: Nas Ondas do Rádio, 

instituído pela Prefeitura de São Paulo nas escolas municipais e como gestora em uma 

escola estadual no município de Franco da Rocha. Trata-se de uma instituição localizada na 

periferia do município, que apresenta alta vulnerabilidade social, com uma comunidade 

educativa formada por cinco bairros diferentes. Nessa escola pode-se observar um alto 
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índice de violência entre alunos e de rotatividade docente. Entretanto, uma das propostas da 

escola é justamente, como descreve seu Projeto Político Pedagógico (2012): 

 
 (...) estabelecer uma comunicação dialógica entre a equipe escolar, comunidade 

e discentes, procurando construir uma consciência crítica sobre os aspectos 

sociais peculiares de cada bairro, por meio de uma relação dialógica entre 

escola-comunidade-mídia, ou seja, transformando o espaço escolar em promotor 
de cultura e expressão (p. 21). 

 

 Finalmente, em meados de 2012, com o ingresso no Mestrado, no Programa de 

Estudos Pós-graduados em Educação: História, Política, Sociedade da PUC-SP, essa 

intenção de pesquisa se manteve: investigar as condições em que ocorre a proposta de 

educomunicação em escola pública, com alunos do ensino fundamental II e seu impacto na 

interação com os professores e nos modos de aprender. Foi essa idéia que deu origem ao 

Projeto de Pesquisa aqui apresentado, cujo passo inicial foi a realização do levantamento 

bibliográfico descrito a seguir. 

 

2. Levantamento Bibliográfico 
 

 

Mídia-educação, leitura crítica dos meios, educomunicação, comunicação-

educação e media literacy são alguns dos termos usados para caracterizar, segundo estudos 

realizados pelo Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, uma 

área interdisciplinar do conhecimento que se preocupa em desenvolver formas de ensinar e 

aprender diversificadas e aspectos relevantes da inserção dos meios de comunicação na 

sociedade. Os estudos nesse campo iniciaram pela necessidade social e política de pensar 

novas formas de interação com a mídia, através da escola, uma vez que o mundo 

globalizado requeria que a educação fosse muito mais além do que o simples giz e lousa. A 

indústria cultural e seus efeitos na sociedade passaram a ser estudados e, principalmente, 

discutidos em relação à emancipação dos indivíduos dentro da sociedade do consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Segundo Dorigoni e Silva (2009, p.21) a educação para as mídias como perspectiva de um 

novo campo de saber e de intervenção vem se desenvolvendo desde os anos de 1970 no 

mundo inteiro, com o objetivo de “(...) formar usuários ativos, criativos, críticos de todas 

as tecnologias de informação e comunicação”.  
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2.1 Banco de Teses e Dissertações da CAPES 
 

              Neste levantamento bibliográfico o objetivo centrou-se na verificação dos 

trabalhos científicos voltados para o estudo da interrelação entre os campos da 

Comunicação e Educação, da Educomunicação e da Mídia-Educação e suas contribuições 

para o campo científico e educacional, definindo-se como fonte de consulta o Banco de 

Teses e Dissertações disponível no site da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES (http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses), que reúne 

todas as Teses e Dissertações produzidas no Brasil, dos Programas de Mestrado e 

Doutorado credenciados pela CAPES, desde 1987. 

                   O levantamento foi realizado tomando-se como base os anos de 1998 a 2011 

para traçar o percurso do tema na academia, tendo em vista a intensificação das 

preocupações com essa temática na pesquisa e no ensino a partir dos anos 1990, em 

decorrência da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, adotada 

pela UNESCO em 1989, da promulgação, no Brasil, da Lei n.8069/90 – que estabelece o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Federal n. 9394/96 – que fixa as diretrizes e 

bases da educação nacional. Foram usadas como descritores as palavras-chave: 

Comunicação e Educação, Mídia-educação e Educomunicação. A opção por estes 

descritores deve-se à própria história da inserção das mídias na educação (ver item 2 deste 

Relatório) e ao fato de, nas últimas décadas, diversos encontros, seminários, simpósios e 

congressos terem tomado como tema focal a educomunicação, definindo seus fundamentos 

e características.  

                A Tabela 1, a seguir, reúne os resultados desse levantamento no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES. 

TABELA 1: Pesquisas encontradas e selecionadas – Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(1998-2011) 

 DISSERTAÇÕES TESES 

Descritores  Encontradas Selecionadas Encontradas  Selecionadas 

Comum. e Educação 13 03 03 01 

Mídia-Educação 121 09 13 03 

Educomunicação 79 09 18 01 

TOTAL 213 21 34 05 

Fonte: Dados levantados no site da CAPES 

 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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            O exame da Tabela 1 permite constatar que das 213 Dissertações identificadas 

foram selecionadas apenas 21, que se relacionavam especificamente à leitura crítica dos 

processos midiáticos e/ou por abordarem suas relações com o saber no ensino fundamental  

e com práticas educomunicacionais. Da mesma forma, observa-se que, das 34 Teses 

identificadas com os descritores foram selecionadas apenas 05, pelas mesmas razões. Vale 

ressaltar que os resumos não selecionados se referiam aos resultados da implementação das 

políticas em diferentes estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, João Pessoa Bahia, Brasília e Minas Gerais, formação de professores 

para os trabalhos com as mídias. Observou-se que nos trabalhos não selecionados, os 

sujeitos alvos da coleta de dados são professores, gestores das escolas e coordenadores dos 

projetos instaurados nas redes públicas, descartando a interação com o aluno. Nesses 

resumos, a proposta investigativa restringiu-se apenas à aplicação, organização e 

administração dos projetos na forma de gestão. Essa constituía a fonte principal para a 

investigação nos resumos descartados, o que  fez com que esta pesquisa bibliográfica 

enfocasse os trabalhos, cujo foco principal se voltasse para as relações entre  

mídia/escola/aluno/ensino-aprendizagem.      

              Os Quadros 1 (Dissertações) e 2 (Teses), apresentados a seguir, descrevem as 

pesquisas selecionadas em cada um dos descritores, com base nas informações obtidas com 

a leitura dos resumos: Autor, Ano, Título da Pesquisa, Instituição e área, Objetivos do 

estudo, Metodologia e Sujeitos da pesquisa, Principais Resultados. 

    

QUADRO 1: Caracterização das pesquisas identificadas no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES – Nível Doutorado – 1998 a 2011 – Descritores: Educomunicação, 

Comunicação e Educação e Mídia e Educação.   
 

TESES 

Autor/Data/Título/ 

Instituição /Área 

Objetivos/foco de estudo Metodologia/Sujeitos Resultados apontados 

Descritor: Educomunicação 

KINJÔ, Marina 

Scobar , 2006,  “A 

comunicação, 

exercício de 

cidadania na 

educação.” – 

Universdade de São 
Paulo – Ciências da 

Comunicação 

 

Estuda as possibilidades da 

inter-relação comunicação 

e educação na escola – 

educação formal – e a sua 

importância para um 

ensino aprendizagem 

significativa em função da 
formação cidadã. 

 

Análise através da 

observação das 

atividades 

educomunicativas entre 

professores e alunos de 

Escola Municipal de 

São Paulo 

Revitalização do espaço 

escolar fazendo parte da 

tarefa cidadã e 

comunicacional, e 

incluindo dialogicidade, 

flexibilidade e humildade 

para a formação cidadã. 
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Descritor: Comunicação e Educação 

ASSEF, Vera 

Raimunda Amerio  

- 2003, 

“Comunicação e 

Educação no 

espaço 

institucional: o 

diálogo 

comprometido com 

a realidade social” 
Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro - 

Comunicação 

Refletir sobre o processo 

comunicacional nos 

pequenos espaços sociais 

da contemporaneidade, 

entendidos não somente 

como superfícies 

territoriais, mas como 

espacialidades definidas 

pelos recentes sistemas 

tecnológicos de 
comunicação. 

 

 

 

 

Para levantamento de 

dados foram aplicados 

questionários aos 

alunos, professores e 

gestores de uma escola 

pública  

A pesquisa concluiu que 

(a) a compreensão de que 

os campos da comunicação 

e da educação, embora 

distintos, possuem áreas de 

interseção que os fazem 

caminhar em conjunto, 

constituindo campos de 

intervenção social e (b) a 

compreensão de que a 
dialogicidade no processo 

comunicativo possibilita a 

coesão entre os sujeitos 

comunicantes e o 

fortalecimento da 

consciência destes atores 

de pertencerem a um 

mesmo grupo social 

Descritor: Mídia e Educação 

FANTIN, Monica, 

2006, “Crianças, 

Cinema e  Mídia-

Edicação: Olhares 
e Experiências no 

Brasil e na Itália”.-

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina - 

Educação 

Analisar a relação das 

crianças com o cinema na 

escola, entendida como 

possibilidade de 
experiência de 

significação. 

Produção de um 

audiovisual para 

intercâmbio entre as 

crianças brasileiras e as 
italianas, para 

observação de crianças 

em  diferentes 

contextos sócio-

culturais, em duas 

escolas públicas de 

Florianópolis/SC, e em 

uma escola pública de 

Treviglio, na Itália. 

Nesse processo, a tríplice 

mediação - filme, crianças 

e professor(a) - na fruição, 

análise, compreensão 
criativa e produção de 

mídias em contextos 

educativos teve como 

resultado a contribuição 

para que a poesia do 

cinema se manifeste na 

participação estética das 

crianças, na sua cultura e 

na experiência coletiva de 

significação. 

SCHMIDT, Sara 

Patrícia, 2006, 
“Ter atitude: 

escolhas da 

juventude líquida: 

um estudo sobre 

mídia, educação e 

cultura jovem 

global” – 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul -  

Educação 

 

 

A pesquisa busca 

compreender como uma 
expressão ambivalente 

como “ter atitude” — 

disseminada amplamente 

na mídia — acaba por 

mostrar as fraturas de um 

conceito historicamente 

construído como o de 

“juventude”; ou seja, busco 

analisar a importância da 

expressão “ter atitude”, na 

medida em que, por meio 

dela, podemos observar o 
quanto características 

dadas como “imutáveis” 

para caracterizar os jovens 

vêm se modificando, vêm 

se dissolvendo 

As análises de revistas 

e discussão das 
mesmas por dois 

grupos de acadêmicos 

do curso de 

Comunicação do 

Centro Universitário 

Feeval 

A investigação evidenciou 

de que maneira uma 
expressão ambivalente 

como “ter atitude” 

encontra num universo 

igualmente ambivalente (o 

dos jovens) um lócus 

notável para sua 

efetivação, e analisou de 

que forma e por quais 

caminhos ela acaba por 

encontrar no universo 

jovem um meio singular e 

sugestivo para seu 
implemento. 
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LACOMBE, 

Renata Barreto, 

2011, “Cala a boca 

já morreu. Quem 

manda aqui sou 

eu? Uma reflexão 

sobre a produção 

cultural da 

juventude 

contemporânea no 
universo das novas 

mídias”.- Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro - Psicologia 

Reflexão sobre as 

mudanças na indústria 

cultural contemporânea a 

partir da chegada das 

novas mídias, e como estas 

mudanças estão afetando a 

produção cultural, a 

experiência e os processos 

de construção da 

subjetividade dos mais 
jovens, assim como o lugar 

social em que ocupam 

Participação ativa dos 

Jovens participantes da 

ONG Cala Boca Já 

Morreu, nas atividades 

com mídia e educação 

e produção de revistas 

e jornais com o olhar 

dos alunos. 

Verificação das mudanças 

do comportamento dos 

jovens frente a utilização e 

produção de contextos 

comunicacionais e 

melhoria das relações 

sociais no grupo da ONG. 

 

 

 

QUADRO 2: Caracterização das pesquisas identificadas no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES – Nível Mestrado – 1998 a 2011 – Descritores: Educomunicação, Comunicação 

e Educação e Mídia e Educação. 
 

 

DISSERTAÇÕES 

Autor/Data/Título/ 

Instituição /Área 

Objetivos/foco de 

estudo 

Metodologia/Suj

eitos 

Resultados apontados 

Descritor: Educomunicação 

GAIA, Rossana Viana, 

2000, “O Jornal 

Impresso na Escola: 
possíveis caminhos para 

a cidadania.” – 

Universidade Federal da 

Paraíba/João Pessoa – 

Educação 

O objetivo da pesquisa, 

que envolve as 

Ciências da Educação 
e da Comunicação, 

aqui situadas num 

campo comum 

denominado 

'educomunicação', é 

verificar se a leitura 

crítica regular e 

sistemática de 

informações da mídia, 

principalmente do 

jornal impresso 

Estudo de caso  com 

pesquisa bibliográfica 

dos autores: , MELO, 
MORAN, 

DIMENSTEIN, 

FARIA E HERR e 

questionários com 

alunos da rede pública 

de João Pessoa-Ensino 

Fundamental Ciclo II 

Os resultados indicam 

que os alunos se 

sentem mais motivados 
a entender os contextos 

dos fatos lidos, após 

leitura dos jornais, bem 

como estimulados a ler 

e observar as notícias 

de modo mais crítico. 

TEIXEIRA, Ana Paula 
de Moraes, 2001, 

“Educação, 

Comunicação e 

Cidadania: interfaces 

para elaboração do 

jornal escolar”. – 

UNESP/Araraquara - 

Educação Escolar 

As possibilidades de se 
explorar os multimeios 

no espaço  e estudo de 

suas perspectivas para 

criação de novas 

propostas envolvendo o 

jornal escolar, 

Pesquisa na forma 
intervenção propondo a 

criação de um projeto 

diferenciado de jornal 

para a educação com os 

alunos do ensino 

fundamental 

1) a formação da 
cidadania sob o 

contexto educacional 

brasileiro e 2) a 

comunicação e a 

educação convergindo-

se para uma nova área 

de formação do 

indivíduo e construção 

de saberes: a 

educomunicação 

BATISTA, Roseli  

Araújo, 2004,“Mídia & 
Educação: relações 

A pesquisa pressupõe a 

existência de uma relação 
dialética entre 

Desenvolvimento de 

oficina colaborativa 
com professores de 

A partir das oficinas 

sobre os usos da mídia 
na escola os 
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entre informação, 

conhecimento e 

cidadania” – 

Universidade de Brasília 

- Comunicação 

conhecimento, 

informação e cidadania 

na interface entre os 

campos da Comunicação 

e da Educação 

uma escola da rede 

pública de ensino do 

Distrito Federal  

 

professores e 

questionários 

aplicados, verificou-se 

que muitos não 

possuem habilidades 

em trabalhar com este 

tipo de recurso. 

RAMOS, Marcílio 

Rocha, 2005,               “ 

Educomunicação & 

Mídia Radical: Uma 
pedagogia 

revolucionária com as 

tecnologias de 

informação e 

comunicação”. – 

Universidade Federal da 

Bahia - Educação 

 

Este trabalho teve como 

objeto a análise 

qualitativa dos processos 

de aprendizagem com a 
realização de canais 

interativos dentro da 

escola – jornal, rádio e 

blog –, para radicalizar o 

acesso às Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação (TICs) e a 

construção do 

conhecimento, tomando-

se como ponto de partida 

o aprender-fazendo com 
uma epistemologia 

dialética e o método da 

Pesquisa-ação. 

Realização de canais 

interativos dentro da 

escola – jornal, rádio e 

blog –, para radicalizar 
o acesso às 

Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação (TICs) e  

Pesquisa-ação com 

Alunos do Ensino 

Médio. 

Como resultados foram 

verificados a 

mobilização dos 

agentes participantes; 
socialização dos 

saberes e técnicas;  

desenvolvimento de 

um modo de fazer, que 

tornaram seus agentes 

referências dentro da 

própria escola para os 

colegas e professores. 

SANTOS, Elvis 

Wanderley dos, 2006,  

“Rádio Educativo: Um 

estudo de caso nas 

escolas municipais da 

cidade de São Paulo” – 

Universidade Paulista  - 

Comunicação 

Abordar a inserção do 

meio de comunicação 

“rádio” na escola, 

tomando como foco o 

projeto EDUCOM. 

RÁDIO e a proposta de 

utilização do rádio como 

ferramenta de mediação 

tecnológica da produção 
de conhecimento no 

ambiente escolar, 

segundo a perspectiva da 

educomunicação. 

Observação empírica  

sobre as linhas teóricas 

e práticas de orientação 

do projeto. Analise de 

material pedagógico 

disponível no Núcleo 

de Comunicação e 

Educação. 

Depoimentos de atores 
envolvidos na 

concepção, 

planejamento e 

execução, além de 

agentes atuantes na 

fase atual de 

desdobramento do 

projeto em uma das 

escolas da rede pública 

municipal da cidade de 

São Paulo- Escola 

Municipal de Ensino 
Fundamental “Pedro 

Teixeira” 

 

Através dos 

depoimentos dos 

alunos e professores, 

foi possível verificar a 

importância da 

inserção do projeto na 

escola, transformando 

as relações sociais 

presentes. 

MIRANDA, Amanda 

Souza de, 2007, 

“Divulgação da ciência 

e Educomunicação: 

Contribuições do Jornal 

Escolar para a 

Alfabetização 

Demonstrar que existe 

uma conexão entre três 

campos de conhecimento 

que se entrecruzam na 

proposta didática do 

jornal escolar: a 

EDUCOMUNICAÇÃO, 

Pesquisa Intervenção 

com a proposta de 

produção de Jornal 

Escolar com 

Alunos da 

Universidade Federal 

de Santa Catarina 

Na proposta do Jornal 

Escolar de Ciências, 

produto final deste 

estudo, foi 

contemplado o estudo 

sobre a intersecção dos 

campos e aumento da 
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Científica.” - 

Universidade Federal de  

Santa Catarina - 

Educação Científica e  

Tecnológica 

 

cujo objetivo é a 

formação de receptores 

críticos dos produtos 

midiáticos; a 

DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA, 

especialmente aquela que 

é produzida pelos 

veículos de comunicação; 

e a ALFABETIZAÇÃO 
CIENTÍFICA, 

qualidade da integração 

do  cotidiano dos 

jovens em formação, 

com a produção 

científica. 

JÚNIOR, Renato 

Tavares,  2007, 

“Educomunicação e 

expressão comunicativa: 

a produção radiofônica 

de crianças e jovens no 

projeto educom.rádio.” 

– Universidade de São 

Paulo – Ciência da 

Comunicação 

 

A dissertação investiga a 

consolidação do novo 

campo autônomo da 

Educomunicação, com 

ênfase na área da 

“mediação tecnológica na 

educação”, tendo como 

objeto de pesquisa 

produções radiofônicas 

vinculadas ao projeto 

“educom.rádio”, 
implementado pelo NCE-

USP (Núcleo de 

Comunicação e 

Educação) junto a 455 

escolas da rede municipal 

de ensino de São Paulo 

entre 2001 e 2004. 

Investigação 

quantitativa de 

centenas de programas 

de rádio realizados por 

professores e 

estudantes que 

participaram do projeto 

e a analise qualitativa 

da continuidade das 

práticas 

educomunicativas de 
produção radiofônica 

nas escolas, nos dois 

anos subseqüentes ao 

projeto 

“educom.rádio”, em 

2005 e 2006.  

As ações 

educomunicativas 

podem melhorar os 

processos 

comunicativos nas 

escolas e ainda 

estimular o 

protagonismo infanto-

juvenil, 

potencializando a 

capacidade expressiva 
de crianças e jovens, 

tornando-os cidadãos 

mais críticos e 

criativos. 

OLIVEIRA, Ana Elisa 

de, 2009, “Rádio 

Escola: Uma Sintonia no 

Ar.” 

Universidade Federal do 
Paraná - Educação 

Compreensão do sentido 

da rádio escola para os 

alunos participantes e o 

impacto percebido por 

eles na aprendizagem 
escolar. 

Acompanhamento do 

processo de 

implantação de uma 

rádio escola no período 

de setembro a 
dezembro de 2007, 

especialmente as 

oficinas de capacitação 

para os alunos de uma 

escola pública da 

cidade de Curitiba. 

Analise do processo 

através de observação 

participante, aplicação 

de questionários, 

entrevistas, registro 

etnográfico e análise 
documental foi possível 

descrever as 

inquietudes, as 

negociações, os limites 

e alcances para a 

instalação da rádio, 

bem como os modos de 

produção radiofônica 

realizada pelos alunos 

sob a orientação de 

Constatou-se que a 

produção dos 

programas estimulou o 

trabalho em equipe, a 

autonomia, o respeito à 
diversidade cultural, 

potencializando o 

protagonismo 

adolescente e ressaltou 

a importância da 

educomunicação no 

ambiente escolar. 
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uma instituição 

parceira da escola. 

 

SILVA, Fernanda 

Coelho da, 2011, “Fala, 

Galera! Produção de 

fanzines com jovens da 

periferia de Juiz de Fora 

em processo de 

educomunicação para a 

cidadania”- 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora - 
Comunicação 

Apresentar por meio da 

produção de fanzines que 

os jovens da periferia 

também por suem 

opiniões e pensamentos a 

cerca da mídia. 

Pesquisa participante e 

questionários  Jovens 

da periferia de Juiz de 

Fora produziram duas 

edições do fanzine 

Fala, Galera, tendo a 

participação ativa na 

escolha dos temas e 

produção 

Como resultado 

comprou-se que a 

educomunicação tem 

grande potencial para 

estimular o exercício 

do direito à 

comunicação e, assim, 

ampliar a cidadania, a 

auto-estima e a 

criticidade das pessoas 
e valorizar e fortalecer 

sua identidade 

Descritor: Comunicação e Educação 

TOSCHI, Mirza 

Seabra, 1993, 

“Educação Escolar e 

Comunicação –Presença 

e Ausências do Jornal 

na Sala de Aula” - 

Universidade Federal de 

Goiás - Educação 

 

Analisar o processo 

didático como um 

processo comunicacional, 

buscando relações entre 

os professores e a 

comunicação, 

pretendendo identificar as 

ações comunicativas mais 

usuais no cotidiano das 

escolas públicas e os 
fatores interferentes no 

processo didático para 

ensino crítico. 

 Observação de 

aulas em duas 

escolas da rede 

pública estadual e 

entrevista com 05 

professores de 

disciplinas 

variadas da 

segunda fase do 

ensino de 1 grau 
que informaram 

utilizar o jornal 

como recurso 

didático em suas 

aulas. 

O estudo concluiu pela 

relevância  nos cursos de 

formação de professores para 

o estudo das relações entre 

comunicação e educação e 

específicamente.  Indicou as 

virtualidades do uso do 

jornal na sala de aula como 

aprimoramento do processo 

com unicacional frente a 
objetivos educacionais 

voltados para o ensino 

crítico. 

SILVA, Ludio da, 

2005, “O Uso das 

Informações dos Jornais 

e Revistas: 

Possibilidades de  

Formação para a 

Autonomia e 
Desenvolvimento de 

Habilidades da 

Disciplina Redação para 

o Aluno de Ensino 

Médio”. -  Universidade 

Católica Dom Bosco - 

Educação 

 

Investigar o que pensam 

os alunos do Ensino 

Médio juntamente com 

suas professoras de 

Redação acerca da 

utilização dos jornais e 

revistas como fonte de 
informação em apoio às 

aulas de redação e como 

contribuição para 

construir a cidadania e 

autonomia 

 Foram aplicados 

128 questionários 

para alunos das 

três séries do 

Ensino Médio, 

correspondendo a 

11,13% do total 
de matriculados, e 

duas entrevistas 

para as 

professoras que 

ministram a 

disciplina 

Redação para os 

alunos 

pesquisados. 

Os resultados da pesquisa  

influenciarão decisões 

pedagógicas por parte da 

escola, tanto no investimento 

na formação dos professores 

para o uso pedagógico das 

informações em suas aulas, 
como na sistematização da 

atividade, possibilitando uma 

aprendizagem mais 

duradoura e auxiliando na 

construção da cidadania e da 

autonomia do aluno. 

RATIER, Rodrigo 

Pelegrini, 2009, “A 

CENTRALIDADE DA 

Investigar a relação de 

jovens estudantes com a 

comunicação na 

Concepção e 

Aplicação de um 

programa de 

A esse respeito, a hipótese é 

que a escola pode atuar 

como mediadora qualificada 
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COMUNICAÇÃO NA 

SOCIALIZAÇÃO DE 

JOVENS: Um estudo 

sobre mediação 

escolar”, Universidade 

de São Paulo - Educação 

 

 

contemporaneidade. A 

hipótese é que esses 

jovens estudantes, 

imersos no consumo dos 

meios de comunicação de 

massa e ao mesmo tempo 

possuidores de um 

discurso crítico em 

relação a eles, encontram 

na mídia um importante 
referencial para a 

construção de suas 

identidades 

comunicação e 

educação 

(“Comunicar para 

Mudar o Mundo”, 

ligado à ONG 

Repórter Brasil), 

durante o 2º 

semestre de 2007, 

para alunos do 2º 

e 3º anos do 
Ensino Médio da 

E.E. Ministro 

Costa Manso, no 

município de São 

Paulo 

no sentido de formar jovens 

mais conhecedores, maduros, 

críticos, ativos, sociais e 

criativos em relação à 

comunicação. Argumento 

ainda que abordagem da 

comunicação em suas 

vertentes intrapessoal, 

interpessoal e midiática pode 

colaborar para que os jovens 
estabeleçam com a escola 

uma relação referenciada no 

saber 

Descritor: Mídia e Educação 

GOIDANICH , Maria 

Elisabeth, 2002 – 

“Consumo e Cidadania: 

A Publicidade e a  

Educação dos 

Adolescentes” -  

Universidade Federal de 
Santa Catarina - 

Educação 

Investigar o 

comportamento, as 

opiniões e a forma como 

adolescentes da cidade de 

Florianópolis se 

apropriam das mensagens 

publicitárias inseridas nas 
programações midiáticas 

e sua relação com o 

consumo, a cidadania e a 

política. Sendo este o 

ápice deste trabalho, uma 

vez que fomos a campo 

para esta investigação 

Identificar as 

mensagens 

publicitárias 

como objetos de 

estudos em sala 

de aula,  sua 

influência na 
sociedade e 

refletindo sobre o 

consumo  

posicionando – se 

para tomada de 

consciência  e a  

emancipação que 

permitirá aos 

jovens tomarem 

conta das próprias 

vidas.  

Maior participação juvenil 

das discussões e análise das 

mensagens publicitárias e 

sua influência na vida 

cotidiana. 

SOUSA, Daniela 
Rodrigues de, 2002, 

“Representações sobre a 

mídia na educação 

infantil”, Universidade 

de São Paulo - Educação 

 

 

A pesquisa investiga: 
quais as tecnologias da 

comunicação e da 

informação mais 

freqüentes no cotidiano 

infantil e como as 

crianças reagem a elas; 

quais as representações 

de pais e professores 

acerca dessas novas 

dimensões 

comunicacionais e 

informacionais presentes 
no cotidiano da criança; 

qual a postura da escola 

diante das mídias tal 

como aparece no discurso 

oficial e nas práticas 

docentes; como o 

conteúdo e a linguagem 

dos meios de 

comunicação são 

Pesquisa 
bibliográfica  e 

registros de 

observações dos 

trabalhos 

desenvolvidos 

com alunos da 

Educação Infantil 

Os dados são analisados 
retomou conceitos de 

discurso na sala de aula, a 

reprodução na escola, a 

linguagem autorizada, a 

violência simbólica e a 

censura: o que é considerado 

legítimo na escola, o 

controle das crianças a partir 

do controle do próprio 

discurso, e, finalmente, a 

importância do professor e 

da escola como espaço de 
desenvolvimento e 

autonomia, a partir de uma 

educação que leva em conta 

o imaginário e as diversas 

interações dos sujeitos (com 

a família, a escola, a 

comunidade, os meios de 

comunicação...) 
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trabalhados na escola; 

como o "discurso 

subterrâneo" (discurso 

não oficial escolar) está 

presente na sala de aula e 

como os professores 

lidam com ele; por que a 

criança silencia 

elementos do seu 

cotidiano no universo 
escolar. 

MATOS, Cleusa Maria 

Alves de, 2004, “O 

Movimento entre a 

Mídia e a  Escola no 

Processo Discursivo da 

Construção de 

Conhecimento” -

Universidade Estadual 

de Maringá - Letras 

 

 

Estudar  o movimento 

que a educação realiza 

com as informações 

midiáticas que perpassam 

o contexto escolar, sua 

repercussão na escola, 

como reprodução de 

informações ou como 

produção/construção de 

conhecimento 

Análise dos 

discursos 

produzidos na 

disciplina de 

Oficina de 

Pesquisa 

Geográfica nas 7ª 

e 8ª séries do 

Ensino 

Fundamental 

As análises nos apontaram 

para a ocorrência de 

estratégias de controle dos 

discursos em sala de aula, 

para a reprodução de práticas 

midiáticas no espaço escolar 

e para o deslocamento das 

práticas discursivas 

provocados pela professora 

responsável pela disciplina. 

Esses resultados indicam a 
urgência de reflexões sobre 

as formas de discursos com 

os quais somos, muitas 

vezes, passivamente 

constituídos. 

BORGES, Renata 

Barcellos, 2007, 

“Contribuição das 

mídias para a construção 

do conhecimento na 

educação infantil”  -

Universidade Estácio de 
Sá - Educação 

 

Analisar a contribuição 

das mídias na construção 

de conhecimento de 

crianças matriculadas na 

Educação Infantil da rede 

municipal de educação 

do Rio de Janeiro 

Observação 

participante de 

atividades 

desenvolvidas 

com as crianças e 

de entrevistas 

com a equipe 
pedagógica. Os 

dados das 

entrevistas foram 

submetidos à 

análise de 

conteúdo, 

buscando os 

temas recorrentes 

nas falas dos 

professores. 

Os resultados indicaram que, 

à ênfase nas interações 

sociais como responsáveis 

pela constituição do sujeito; 

ao reconhecimento das 

mídias como novas formas 

de leitura de mundo, o que 
exige o desenvolvimento de 

uma postura crítica e de 

capacidades comunicativas, 

expressivas e relacionais 

para avaliar o que está sendo 

oferecido por estas mídias; e 

ao papel dos professores 

como mediadores na 

construção do conhecimento, 

oferecendo às crianças 

momentos de criação, 

discussão e comparação das 
produções midiáticas 

SILVA, Charles da,  

2008, “O Amor em Cena 

- Um Estudo sobre o 

Consumo da Telenovela 

Malhação por Jovens 

Educandos das Redes de 

Ensino Pública e 

Privada”.  – 

Universidade Federal de 

Compreender como esses 

jovens consomem as 

imagens veiculadas na 

TV, especificamente 

cenas que mostram 

relações amorosas. 

Procurou-se, também, 

perceber o 

distanciamento/aproxima

Questionário, 

produção, por 

parte dos jovens 

pesquisados, de 

cenas escritas de 

uma telenovela 

hipotética e  

entrevista de um 

grupo focal em 

Ao consumir as cenas de 

Malhação, os sujeitos da 

pesquisa mostraram que 

produzem novos 

significados, posto que a 

tensão negociadora de aceitar 

e rejeitar, em todo ou em 

parte, as cenas românticas, 

implica em formular, 
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Santa Catarina - 

Educação 

ção dos adolescentes com 

os temas/problemas 

levantados pelas cenas 

selecionadas e analisar o 

consumo, apropriações e 

re-significações, por 

parte dos educandos, 

procurando identificar a 

produção de sentido 

cada escola. Os 

sujeitos da 

pesquisa foram 

estudantes da 

oitava série do 

ensino 

fundamental em 

ambas as escolas 

reformar, resgatar e 

acrescentar novos discursos 

e, consequentemente, novas 

práticas individuais e 

coletivas. Percebeu-se 

indícios de que os 

adolescentes pesquisados 

fazem uma mediação entre 

as relações amorosas das 

cenas mostradas em 
Malhação e as relações 

amorosas de suas vidas reais.  

 

CHAMPANGNATTE, 

Dostoiewski Mariat de 

Oliveira, 2009, 

“Possibilidades de usos 

e mediações das mídias 

audiovisuais em sala de 

aula” – Universidade 

Estácio de Sá - 

Educação 

 

O objetivo do presente 

estudo foi avaliar como 

as mídias audiovisuais 

estão sendo utilizadas em 

salas de aulas pelos 

professores de escolas 

públicas 

Questionário e 

entrevista com 

professores de 

três escolas 

municipais do 

Rio de Janeiro. 

Os resultados apontam para 

o fato de que a maioria dos 

professores considera 

importante o uso de mídias 

em sala de aula, tanto pela 

aproximação da realidade do 

aluno, como por ser uma 

nova linguagem em sala de 

aula. 

PERES, Fábio Lessa 

2009 – “Rodando o 

Engenho: Reflexões 

Teórico-Metodológicas 

sobre a Brincadeira de  

Fazer Vídeo na 

Perspectiva da Mídia 

Educação”. - 

Universidade Federal de 

Santa Catarina - 

Educação 

 

 

Refletir sobre novas 

possibilidades da 

utilização da ferramenta 

do vídeo com crianças, 

onde assuntos relativos à 

identidade sejam 

permeados por questões 

como a diversidade 

cultural. 

A pesquisa se 

desenvolveu 

através da 

construção 

coletiva de um 

audiovisual por 

um grupo de 

crianças da Vila 

Verde, situada na 

Costa da Lagoa, 

em Florianópolis, 
Santa Catarina. 

O processo envolveu uma 

montagem audiovisual 

permitindo observar como as 

crianças se apropriam da 

ferramenta de  forma lúdica, 

enquanto se permitem 

experimentar diferentes 

formas de captar o seu 

entorno.  

CÂMARA, Juliana 

Figueiredo Pereira 

2011, “A televisão e o 

vídeo na mediação 

pedagógica numa 

perspectiva crítica nos 

primeiros anos do 

ensino fundamental” - 

Universidade Estácio de 

Sá - Educação 

 

 

Investigar como ocorre a 

mediação pedagógica 

quando professores 

utilizam em suas aulas a 

televisão e o vídeo para 

fins educacionais 

Realizaram-se 

observações das 

aulas dos 

professores e 

especialmente 

como estes se 

apropriaram 

destas mídias 

Verificaram-se algumas 

condições necessárias para 

que a mediação pedagógica 

ocorra de forma eficaz na 

educação, numa perspectiva 

crítica. 

ONGARO, Viviane, 

2011, “Rádio Escola 

como prática de uma 

educação libertadora: 

estudo de c aso no 

centro de socioeducação 

de Curitiba”, 

Universidade Federal do 

Estabelecer uma conexão 

entre educação e 

comunicação na busca da 

construção da cidadania a 

partir do pressuposto 

básico do exercício do 

direito a expressão e o 

uso da palavra 

Produção de 

conteúdo de rádio 

com Meninos e 

meninas em 

privação de 

liberdade dos 

Centros de 

Socioeducação do 

O projeto com o uso do rádio 

como ferramenta pedagógica 

nas unidades de 

socioeducação, levou a busca 

e descoberta de novas 

perspectivas no que se refere 

a educação numa unidade 

prisional. 
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Paraná - Educação 

 

 

Paraná e análise 

por meios de 

observação dos 

resultados obtidos 

com a atividade 

 

 

 

 

          A Tabela 2, a seguir apresentada, sintetiza o conjunto de informações sobre as 

pesquisas selecionadas e descritas nos Quadros 1 e 2. 

   TABELA 2: Síntese dos dados das pesquisas selecionadas 

ÁREAS Nº INSTIT Nº TEMAS    Nº PROCED. METOD.          Nº  

Educação 18 UFSC 05 Programa Educom: 

jornal, rádio, blog 

fanzine e vídeo. 

08 Produção de áudio, 
rádio, jornal e blog 

11  

Comunicação 05 USP 04 Ed. Infantil-cinema e 

escola 

04 Observação 09  

Psicologia 01 UNIV 

MARINGÁ 
04 Jornal Escola e 

Revista 

04 Entrevistas e 

Depoimentos 
08  

Letras 01 UFPR 03 Rádio escolar 04  Questionários 05  

Ed. Científica 

Tecnológica 

01 UNESP-AR 01 Comunicação 

cidadania e Escola 

02 Estudo de Caso 03  

  UNB 01 Consumo de informação 

da TV 

02 Intervenção e 
Elaboração de Projetos 

03  

  UFBA 01 Juventude e Mídia 01 Oficina Colaborativa 03  

  UNIP 01 Publicidade e 

Cidadania 

01 Análise Documental 02  

  UFJF 01   Análise do discurso e 
conteúdo 

02  

  UFGO 01   Pesquisa     Quantitativa    01  

  UNIV DOM 
BOSCO 

01   Regis. Etnográfico 01  

  UFRJ 01   Pesquisa Participante 01  

  PUCRJ 01   Pesquisa Bibliográfica 01  

  UNIV 
ESTÁCIO DE 
SÁ 

01      

Total 26 Total 26    Total                      26              Total 48*  

*Obs: Este total não se refere ao número de resumos selecionados (26), mas ao número de vezes que cada 

procedimento metodológico foi mencionado. 

 

                 Os resumos dos trabalhos selecionados apresentaram a relação do ensino com as 

diferentes mídias (jornal, rádio, internet e TV), abordando sua conceituação e intervenção 

na educação, sempre sob a ótica da comunicação. Os pesquisadores autores desses 

trabalhos são oriundos de diferentes áreas de estudos como: Comunicação, Educação, 
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Direito, Educação Física. As pesquisas focalizam as diversas áreas nas quais a intervenção 

dos meios de comunicação na educação acontece: Gestão da Comunicação nas Instituições 

Educativas, Educação Ambiental, Ensino Técnico e a Distância, Linguística e Ensino 

Superior. A maior incidência dos estudos selecionados recai sobre a formação dos docentes 

para a aplicabilidade dos meios de comunicação e os programas de formação para os 

estudos midiáticos oferecidos pelos governos municipal, estadual e federal.                                                             

A leitura dos dados dos Quadros 1 e 2 e da Tabela 2 permite constatar que os 

trabalhos produzidos no período apontado (1998-2011) concentram-se na área da 

Educação, seguida pela área da comunicação, justamente por estes dois campos fornecerem 

os principais referenciais teóricos. Têm como principal foco de pesquisa e interesse 

acadêmico a relação da Comunicação e Educação, com a preocupação central voltada para 

a inserção da mídia no contexto de sala de aula. Ou seja, as informações extraídas dos 

resumos revelam que são pesquisas cujos temas relacionam-se com as relações entre mídia, 

escola, aluno e processo ensino-aprendizagem.      

Nas pesquisas selecionadas dentro do descritor “Educomunicação” vê-se que a 

abordagem dos temas volta-se para a melhoria das relações sociais nos ambientes formais, 

bem como para a implantação dos programas desenvolvidos pelas políticas. Os autores 

mencionados nos resumos das teses e dissertações têm seus principais autores os estudiosos 

da comunicação como: Mario Kaplún, Jésus Martín-Barbero, Guilherme Orozco, Nestor 

Garcia Canclini e Ismar de Oliveira Soares. Tem-se uma análise comunicacional dos 

projetos inseridos dentro da escola, articulando seus estudos com a pedagogia.  

Em relação ao descritor “Mídia-educação” verifica-se com a leitura dos resumos, 

maior quantidade de trabalhos que pensam na inserção da mídia na escola, abordando 

conceitos pedagógicos. Observa-se maior quantidade de autores que fazem um estudo 

crítico da mídia através da educação e como esta pode contribuir para a mudança de 

comportamento dos sujeitos observados nos trabalhos. Os teóricos que subsidiaram os 

estudos de mediações centralizaram-se nas referências de Martín-Barbero, Orozco Gomes, 

Maria Luiza Belloni, Monica Fantin, Maria Isabel Orofino, Nelson Pretto, José Manoel 

Moran, Manuel Castells e José Armando Valente. 

Os trabalhos com o descritor “Comunicação e Educação” consideram as relações 

entre educação e comunicação, enfocando como o processo comunicacional entre as 
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pessoas, dentro do espaço formal de ensino, pode contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem. As pesquisas investigaram as relações entre comunicação versus educação e  

privilegiaram análises sobre os usos das mídias nas escolas e sobre o que é veiculado em 

diversos tipos de mídias, de acordo com os conhecimentos trabalhados pelos projetos 

escolares. 

Os resumos indicam que as pesquisas tiveram como metodologia mais abordada a 

produção de áudios, jornais, blogs, fanzines, nos quais o autor é parte integrante do 

processo, uma vez que estes eram monitores e/ou coordenadores dos programas analisados.  

Há ainda trabalhos cuja metodologia de investigação foi à observação participante 

durante todo o processo de coleta de dados com os sujeitos, observando a atuação, 

desenvolvimento e progresso das atividades. Também verifica-se a presença da 

metodologia de pesquisa quantitativa, levada a efeito por meio de questionários e 

entrevistas, juntamente com a presença do investigador no processo de desenvolvimento 

das práticas educomunicativas. 

Como resultados os resumos indicam que os projetos que tomam a leitura crítica dos 

meios de comunicação como princípio fundamental para o trabalho pedagógico, 

desenvolvem nos sujeitos analisados melhor compreensão do entorno social, ao mesmo 

tempo em que criam novas perspectivas de trabalho educacional nos ambientes escolares. 

Cabe ainda destacar que, dentre os 26 resumos analisados foram selecionadas para 

leitura integral: 09 dissertações e 01 tese, justamente por apresentarem relação mais direta 

com o foco abordado no Projeto de Pesquisa aqui apresentado, ou seja: 

 em que condições ocorre a proposta de educomunicação em escola pública, no ensino 

fundamental; 
 

 inserção dos meios de comunicação de massa na educação e interferência na interação 

entre professores e alunos e nos modos de ensinar e aprender; 

 mobilização do saber através da educomunicação.  

 

Estas pesquisas, apresentadas mais detalhadamente a seguir, mostram ainda como a 

educomunicação se relaciona e contribui para o desenvolvimento global do aluno, não se 

restringindo somente aos aspectos da comunicação.  São elas: 
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OLIVEIRA, Ana Elisa (2009). “Rádio Escolar: Uma Sintonia no Ar” – Dissertação. 

 O trabalho produzido por Oliveira (2009) procurou, através de pesquisa qualitativa 

compreender o sentido da rádio-escola para os alunos e o impacto percebido na 

aprendizagem escolar. A autora apoia-se nos estudos da interface comunicação e educação, 

história do rádio educativo e linguagem radiofônica. Realiza acompanhamento do processo 

de implantação de uma rádio-escola no período de setembro a dezembro de 2007, 

especialmente as oficinas de capacitação para os alunos de uma escola pública da cidade de 

Curitiba. Através de observação participante, aplicação de questionários, entrevistas, 

registro etnográfico e análise documental foi possível descrever  os limites e alcances para a 

instalação da rádio, bem como os modos de produção radiofônica pelos alunos sob a 

orientação de uma instituição parceira da escola. Constatou-se que a produção dos 

programas estimula o trabalho em equipe, a autonomia, o respeito à diversidade cultural, 

potencializando o protagonismo adolescente e ressaltando a importância da 

educomunicação no ambiente escolar. 

 

TEIXEIRA, Ana Paula de Moraes (2001). “Educação, Comunicação e Cidadania: 

interfaces para elaboração do jornal escolar” – Dissertação.  

Nesta pesquisa verifica-se que a análise volta-se para a criação de um projeto 

diferenciado de jornal para a educação, estimulado a partir de duas temáticas relevantes 

para a constituição de um novo perfil de educando: 1) a formação da cidadania no contexto 

educacional brasileiro e 2) a comunicação e a educação convergindo-se para uma nova área 

de formação do indivíduo e construção de saberes: a educomunicação. A pesquisadora 

parte do pressuposto de que a educomunicação pode contribuir com os atuais desafios 

postos à cidadania e a dissertação relaciona essas três faces, no intuito de criar uma 

proposta transversal de gestão e pela qual possa auxiliar a escola na construção de uma 

educação contínua, que faça frente às constantes transformações do mundo moderno. 

 

SANTOS, Elvis Wanderley (2006). “Rádio Educativo: Um estudo de caso nas escolas 

municipais da cidade de São Paulo” – Dissertação. 

O objetivo central deste trabalho é abordar a inserção do meio de comunicação 

“rádio” na escola, tendo como foco o projeto EDUCOM.RÁDIO e a proposta de utilização 

do rádio como ferramenta de mediação tecnológica da produção de conhecimento no 

ambiente escolar, segundo a perspectiva da educomunicação. Como metodologia de 
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investigação o autor optou pela observação e análise de registros em documentos e material 

pedagógico disponível no Núcleo de Comunicação e Educação/USP, entidade executora do 

projeto. Têm-se ainda como dados para a pesquisa, depoimentos de atores envolvidos na 

concepção, planejamento e execução do projeto, além de agentes atuantes na fase atual, em 

uma das escolas da rede pública municipal da cidade de São Paulo. A pesquisa põe à prova, 

por meio dessa observação parcial do objeto, a hipótese de que a inserção do rádio na 

escola, como instrumento de mediação tecnológica e de acordo com os parâmetros de 

orientação do projeto EDUCOM.RÁDIO, proporciona: a) um aumento do coeficiente 

comunicativo das ações educativas; b) uma ressignificação do papel das tecnologias da 

comunicação na escola; c) a incorporação, à pauta de discussão do plano político-

pedagógico da escola, de um planejamento do uso dos recursos de comunicação e 

informação nas práticas curriculares e extra-curriculares; d) 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); e) a instauração de um processo de consolidação da 

educomunicação como uma política pública que institucionaliza, em larga escala, uma 

proposta de atuação comprometida com uma concepção estratégica da relação entre 

comunicação e educação no município de São Paulo. Para testar a validade dessas 

assertivas, leva-se em consideração os depoimentos de agentes envolvidos, seja nas 

atividades do curso propriamente dito, seja nos desdobramentos do projeto de rádio, 

desenvolvido na Escola alvo da pesquisa. Os depoimentos foram recolhidos na forma de 

entrevistas, com atores que desempenharam diferentes funções na execução do projeto 

EDUCOM.RÁDIO. A pesquisa privilegiou o depoimento de entrevistados que 

representavam diferentes segmentos e, portanto, que proporcionassem diferentes visões do 

processo de implementação e desenvolvimento do projeto. 

 

RAMOS, Marcílio Rocha (2005). “Educomunicação & Mídia Radical: Uma pedagogia 

revolucionária com as tecnologias de informação e comunicação” – Dissertação.  

Este trabalho teve como objeto a análise qualitativa dos processos de aprendizagem 

com a realização de produtos de mídia dentro da escola: jornal, rádio e blog. Para 

transformar o acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) e a 

construção do conhecimento, tomou-se como ponto de partida o aprender-fazendo e o 
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método da pesquisa-ação. Foram planejados e realizados informativos, programas de rádio 

e um processo de interação com blog, através do qual todos agiam nestes canais como 

emissor e receptor, numa horizontalidade na qual o pesquisador assumia as funções de 

orientador das atividades – e também aprendiz com os próprios alunos, dada a quantidade 

de informações e técnicas. Através da exploração do potencial da produção das mídias 

impressas e eletrônicas, a Dissertação buscou três objetivos: constatar a riqueza da sua 

produção na escola para uma prática de ensino e aprendizagem; a interdisciplinaridade 

proveniente destas práticas e a formação de protagonistas para a realização de mídia a partir 

das práxis com estas tecnologias. Todos os canais que foram planejados e realizados, 

através de ações coletivas e individuais, sempre com pesquisa, compartilhamento e 

utilização da Internet como fonte de apoio à autoria. As dificuldades que se apresentaram 

foram vencidas pela própria mobilização dos agentes implicados, mesmo sob os dramas das 

exclusões sociais e tecnológicas a que eles (e também suas escolas) estão sujeitos. Os 

saberes se socializaram, as técnicas se familiarizaram, houve o desenvolvimento de um 

modo de fazer, um habitus que tornaram seus agentes referências dentro da própria escola 

para os colegas e professores. Diante do potencial oferecido pelas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação para a aprendizagem, conscientização e mobilização social, 

a pesquisa conlui com a recomendação de que a escola realize canais interativos e produtos 

multimídias como métodos pedagógicos, conduzindo as relações entre professores e alunos 

para uma horizontalidade e, estrategicamente, passe a atuar com a comunidade através da 

produção de informação e comunicação, criando uma rede de ação para o conhecimento e a 

emancipação – o que denomina uma “pedagogia revolucionária com as mídias”. 

 

BATISTA, Roseli Araújo (2004). “Mídia & Educação: relações entre informação, 

conhecimento e cidadania” – Dissertação.  

A pesquisa pressupõe a existência de uma relação dialética entre conhecimento, 

informação e cidadania na interface entre os campos da Comunicação e da Educação. A 

partir de uma oficina colaborativa com professores de uma escola da rede pública de ensino 

do Distrito Federal traça-se um perfil caracterizado por quatro categorias, que vão desde um 

perfil acrítico e sem habilidade para inovar nos processos de ensino-aprendizagem até o 

perfil do Educomunicador, aquele que é crítico, tem habilidade para trabalhar com os 

recursos midiáticos e está preparado para inovar. Dois níveis intermediários são mapeados 
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entre os sujeitos apresentados: o educador que faz uma leitura crítica desses meios, porém 

não tem habilidade para utilizá-los de maneira estruturada; e o professor que utiliza os 

meios criticamente, tem certa habilidade para lidar com as tecnologias midiáticas, mas não 

apresenta habilidade para inovar. O referencial teórico focaliza a recepção do sujeito, a 

funcionalidade da notícia jornalística, a notícia como conhecimento e as suas diferenças, a 

educomunicação, a leitura do mundo, a complexidade do conhecimento, a cidadania e o 

acesso à informação, o multiculturalismo e a formação continuada dos professores. 

 

GAIA, Rossana Viana (2000). “O Jornal Impresso na Escola: possíveis caminhos para a 

cidadania” – Dissertação.  

O objetivo desta pesquisa, que envolve as Ciências da Educação e da Comunicação, 

situadas no campo comum denominado educomunicação é verificar se a leitura crítica 

regular e sistemática de informações da mídia, principalmente do jornal impresso, 

proporciona uma maior reflexão sobre cidadania no ambiente escolar. A investigação 

priorizou o ponto de vista dos alunos, numa pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso, complementada com pesquisa bibliográfica. Autores como Freire, Melo, 

Moran, Dimenstein, Faria e Herr deram sustentação a uma proposta educomunicativa. Os 

resultados indicam que os alunos se sentem mais motivados a entender os contextos dos 

fatos lidos após leitura dos jornais, bem como estimulados a ler e observar as notícias de 

modo mais crítico. Os jornais impressos, quando usados pedagogicamente, podem 

colaborar na construção de futuros leitores críticos, bem como facilitar o entendimento de 

que a informação e um bem público. 

 

RATIER, Rodrigo Pelegrini (2009). “A Centralidade da Comunicação na Socialização de 

Jovens: Um estudo sobre mediação escolar” – Dissertação.  

O trabalho investigou a relação de jovens estudantes com a comunicação na 

contemporaneidade. A hipótese, segundo Ratier (2009) é que esses jovens estudantes, 

imersos no consumo dos meios de comunicação de massa e, ao mesmo tempo, possuidores 

de um discurso crítico em relação a eles, encontrem na mídia um importante referencial 

para a construção de suas identidades. Nesse contexto, a mídia partilha com outras 

instituições socializadoras (família, escola e religião), a função de formação de ideias, 

valores e modelos de conduta, contribuindo para a produção de disposições / habitus. Para 
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examinar a hipótese proposta, o autor concebeu e ministrou um programa de comunicação e 

educação (“Comunicar para Mudar o Mundo”, ligado à ONG Repórter Brasil), durante o 

2º semestre de 2007, para alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio de uma escola pública do 

município de São Paulo. No decorrer do curso foram produzidos os materiais/dados 

quantitativos e qualitativos que sustentam os resultados apresentados: questionários de 

práticas culturais, questionários de competências em relação à comunicação, diários de 

classe e produções escritas dos alunos. Também por meio do curso foi possível investigar a 

influência da escola como mediadora da relação entre os jovens e a mídia. A esse respeito, 

a hipótese encontrada por Ratier (2009) é que a escola pode atuar como mediadora 

qualificada no sentido de formar jovens mais conhecedores, maduros, críticos, ativos, 

sociais e criativos em relação à comunicação. A conclusão do trabalho propõe que a 

abordagem da comunicação em suas vertentes intrapessoal, interpessoal e midiática pode 

colaborar para que os jovens estabeleçam com a escola uma relação referenciada no saber. 

 

MATOS, Cleuza Maria Alves de (2004). “O Movimento entre a Mídia e a Escola no 

Processo Discursivo da Construção de Conhecimento” – Dissertação.  

O estudo apresentado por Matos (2004) analisa o movimento que a educação faz 

com as informações midiáticas que passam pelo contexto escolar, sua repercussão na 

escola, como reprodução de informações ou como produção/construção de conhecimento. 

Analisa os discursos produzidos na disciplina de Oficina de Pesquisa Geográfica nas 7ª e 8ª 

séries do Ensino Fundamental baseando-se nas concepções da Análise do Discurso. No 

trabalho Matos (2004) estuda diferentes pontos de vista sobre a informação, o 

conhecimento e a mídia, enquanto organizadora de discursos e divulgadora das 

informações, e sobre a escola, enquanto organizadora do conhecimento e receptora dos 

discursos midiáticos. Com base em metodologia qualitativo-interpretativa as análises 

apontaram para a ocorrência de estratégias de controle dos discursos em sala de aula, para 

a reprodução de práticas midiáticas no espaço escolar e para o deslocamento das práticas 

discursivas provocados pela professora responsável pela disciplina Oficina de Pesquisa 

Geográfica. Esses resultados indicam, segundo o autor, “(...) a urgência de reflexões sobre 

as formas de discursos com os quais somos, muitas vezes, passivamente constituídos”. 
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GOIDANICH, Maria Elisabeth (2002). “Consumo e Cidadania: A Publicidade e a 

Educação dos Adolescentes” – Dissertação.  

A proposta deste trabalho foi identificar razões que dêem suporte para uma 

educação que tome a publicidade e suas mensagens, sejam comerciais ou políticas, como 

objetos de estudo em sala de aula, considerando que esta pode ser a chave que abre as 

portas da reflexão sobre o significado do consumo na sociedade e na vida de cada 

indivíduo, fazendo as articulações necessárias a uma tomada de consciência e à 

emancipação que permitirá aos jovens tomarem conta das próprias vidas. A pesquisadora 

considera que a educação para as mídias, ou mídia-educação, é uma missão urgente da 

sociedade, principalmente da escola, neste momento em que a globalização descontrolada e 

todos os seus desdobramentos geram conseqüências sérias sobre os seres humanos, 

incluídos ou excluídos do mercado de consumo. Para atingir os objetivos construiu-se 

trabalho com base em autores que discutem as influências da evolução da comunicação, 

incluída na publicidade, sobre a globalização da cultura (Mattelart, Belloni, Canclini) e 

sobre a construção das identidades (Giddens, Hall), passando pelos teóricos da Escola de 

Frankfurt, que discutem as complexas relações que se estabelecem entre indivíduos, 

sociedade e mídia. A autora buscou em autores que estudam a recepção e as mediações na 

atualidade e que traçam uma relação dessas com a educação de crianças e jovens para a 

leitura crítica dos meios e de suas mensagens (como Orozco, Buckingham, Belloni e muitos 

outros) os subsídios para investigar o comportamento, as opiniões e a forma como 

adolescentes da cidade de Florianópolis se apropriam das mensagens publicitárias inseridas 

nas programações midiáticas e sua relação com o consumo, a cidadania e a política.  

 

KINJÔ, Marina Escobar (2000). “A comunicação, exercício de cidadania na educação” 

– Tese.  

A pesquisa trata das (im)possibilidades da interrelação comunicação e educação na 

escola – educação formal – e a sua importância para um processo ensino-aprendizagem 

significativo, em função da formação cidadã. A pesquisadora aponta para a criação de 

elementos que permitam, de alguma maneira, “(...) inventar o futuro como capacidade de 

liberar o presente”. Kinjô (2000) traz também um olhar pedagógico, propondo que o 

educador olhe o mundo de maneira positiva e complexa, objetivado pela maneira de 

ensinar. A autora sustenta que, ao pensarmos na atual estrutura educacional percebemos 

uma série de deficiências, rupturas e buscamos pistas para “reencantar o espaço da 
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educação” mediante uma outra leitura, isto é, em vez de “aqui termina a escola e começa a 

sociedade”, ou vice-versa, propõe: “aqui está o sujeito que vive na sociedade e faz parte da 

escola; aprende e conta com o professor também aprendiz e mediador do conhecimento, 

que tenta aguçar a sensibilidade; organiza as atividades escolares com parâmetros que 

correspondem às necessidades e desejos do mundo social, com o qual e para o qual 

trabalha, ou melhor, do qual recebe a sua tarefa, como delegação”. Assim, o professor 

identificado como cooperador, curioso e especialmente construtor de sentido. Também 

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

docente contribuem para a ruptura, separação e desencanto. A análise do trabalho é o 

exercício cidadão do professor-aluno, a sua atividade e receptividade no cenário “público” 

da sala de aula e a necessidade de uma atuação democrática nas relações desse espaço 

escolar.  Para Kinjô (2000) revitalizar o espaço escolar faz parte da tarefa cidadã e 

comunicacional e inclui dialogicidade, flexibilidade e humildade para permanecer 

aprendente. Essa revitalização exige, também, emprego da tecnologia, dos meios de 

comunicação e das linguagens comunicacionais na educação, o que dependerá da iniciativa, 

do empenho e da decisão do educador, ancorados no suporte real da instituição escolar. 

Esse processo da inter-relação das duas áreas em questão – comunicação e educação – num 

contexto cidadão poderá projetar uma situação desconfortável, isto é, revelar uma realidade 

diferente do estabelecido, seja por parte da família, da escola ou da estrutura social. Nesse 

sentido, a pesquisa propõe a criação de uma nova consciência educacional. Além do 

professor novo, também deverá surgir o aluno novo, sujeito social que vai à procura da sua 

formação. E o pacto escola-cidadão deverá passar por uma série de reformulações, segundo 

as quais, ele – o aluno – poderá ocupar outro lugar e exercer outros papéis; sentir-se co-

autor na aprendizagem, no comportamento e no rumo tomado pelo grupo do qual faz parte. 

A pesquisa de campo realizada, assim como o processo comunicativo e a sua coesão, em 

função do tripé escolhido como suporte, tentam delinear as formas como esse aluno novo, 

perante o também novo professor, requer várias interferências no processo de 

“restauração”: de ir atrás e permitir que o professor se coloque nessa co-autoria como 

pessoa que sabe das necessidades e quer intervir. Para a pesquisadora, o importante na ação 

restauradora não é diagnosticar nem classificar, mas descobrir o tipo de intervenção 

adequada por ser educativa e cidadã. Significa que as dificuldades de aprendizagem dos 
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alunos deverão ser formuladas como problemas para os quais se devem encontrar soluções. 

As inter-relações da sala de aula, estimuladas de maneira dinâmica pela performance, as 

linguagens, os vínculos, as motivações e as aprendizagens significativas, ajudarão nos 

desafios do instrumental científico, tecnológico e criativo. 

 

2.2. Outras fontes consultadas      

O levantamento bibliográfico realizado permitiu constatar que a Educomunicação é 

realizada em todo o mundo como meio de transformação social. No Brasil, por exemplo, 

tais processos de educomunicação são difundidos por instituições de ensino e pesquisa, 

iniciativas da sociedade civil, órgãos governamentais e empresas da área de comunicação.  

Projetos como o Educom Rádio, do Núcleo de Comunicação e Educação da 

ECA/USP, o Lata Net, da Organização Não Governamental Oficina de Imagens, de Belo 

Horizonte (MG), e o Comunicação e Cultura, de Fortaleza (CE) – são exemplos de como a 

mídia pode ser usada nos processos de educação e mobilização social.  

No site do Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes 

da USP – http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao – são encontradas referências sobre 

esses estudos e projetos voltados para Educomunicação – e auxiliaram o Projeto de 

Pesquisa aqui apresentado. Há, por exemplo, informações específicas sobre a existência de 

sites de Organizações Não Governamentais e de Instituições latino-americanas que 

oferecem subsídios teórico-práticos, notícias e atividades sobre essa temática (Ver relação 

desses sites no Anexo I), bem como há referências a experiências em diferentes estados 

brasileiros com a utilização da comunicação como ferramenta de educação (ver relação 

dessas experiências no Anexo II).   

Finalmente, vale ressaltar aqui o número expressivo de publicações sobre essa 

temática, entre os anos de 1978 a 2012, encontradas e registradas também pelo Núcleo de 

Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes da USP: são 325 artigos de 

livros publicados – como revela o Gráfico 1, a seguir, disponível no site desse Núcleo de 

Estudos. Todas as publicações se referem à influência da mídia na sociedade capitalista, 

bem como à sua inserção em ambientes formais como a escola.  

 

 

 

http://www.usp.br/educomradio/
http://www.latanet.org.br/
http://www.comcultura.org.br/
http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/
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GRÁFICO 1: Publicações do Núcleo de Comunicação e Educação – ECA/USP –1978 a 2012. 

 
Fonte: Núcleo de Comunicação e Educação – ECA/USP – http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao. 

 

O Gráfico 1 organizado pelo NCE/ECA/USP demonstra ainda a evolução e aumento 

de publicações nessa área – o que levou à contextualização desta Pesquisa e à busca de 

informações sobre a história dessa interrelação entre mídia e educação – objetivo do 

Capítulo I, que traz as leituras realizadas nessa direção e que permitiram a seguinte 

percepção da contribuição da pesquisa aqui relatada em face desse conjunto de estudos já 

realizados sobre a temática. 

Em todos os trabalhos selecionados e analisados verifica-se que seu foco volta-se 

para projetos educomunicativos no ambiente escolar. Muitos apresentam de forma clara as 

análises de seus próprios trabalhos com formação de alunos e docentes, e outros dizem 

respeito à implantação de projetos, voltando-se mais para o campo da comunicação. Esta 

pesquisa, porém, contribui para o campo acadêmico ao propor uma análise das 

contribuições das atividades educomunicativas para o aprendizado do aluno, com base na 

percepção dos principais envolvidos no processo: alunos, professores, orientadores e pais 

de alunos. Citando CHARLOT, 2001 (Pg. 34) “(...) não basta inserir, simplesmente, um 

projeto de mídia na escola; é necessário que se estude, analise e forme professores e alunos 

para esse novo mundo tecnológico” 

http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/
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3. Problema e questões de pesquisa 

 

Esta pesquisa toma o conceito da educomunicação como eixo para considerar a  

necessidade de se repensar as práticas educativas, tanto em seu componente estrutural – o 

currículo, quanto em seu componente pedagógico – as relações professor-aluno, o processo 

ensino-aprendizagem, os conteúdos, os recursos utilizados e as relações com os meios de 

comunicação em geral. 

 A pesquisa busca, parafraseando Libâneo (2006, p.25), 

 

(...) um olhar pedagógico sobre certas características que estão se 

acentuando na juventude brasileira em sua relação com a 

aprendizagem escolar, destacando a relação de professores e alunos 

com a mídia e seu impacto no dia-a-dia da escola e salas de aula e 

nos modos de aprender. Trata-se de repensar as tarefas da escola e 

dos professores no mundo de hoje, marcado pela pluralidade de 

linguagens, práticas culturais e formas de comunicação.  

 

A questão central de pesquisa passou a ser, então: De que forma professores e 

alunos de ensino fundamental II, de uma escola pública municipal da periferia da cidade de 

São Paulo percebem as práticas educomunicativas na escola e seus efeitos nas relações 

sociais intra e extraescolares, no trabalho de ensinar dos professores e no aprendizado dos 

alunos? 

 Esta questão central se desdobra nas seguintes questões secundárias: 

 

1) Como acontece na escola alvo da pesquisa, por meio do Projeto “Nas Ondas do 

Rádio”, a educação através dos meios de comunicação? 

2) Como professores e alunos envolvidos no Projeto “Nas Ondas do Rádio” percebem a 

interferência das atividades desse programa no currículo da escola, no processo de 

ensino e de aprendizagem em sala de aula, na recepção dos conteúdos escolares pelos 

alunos e na cultura, consciência crítica e percepção da sociedade pelos alunos? 

3) De que maneira os professores envolvidos nesse Projeto afirmam repensar seus 

objetivos e práticas de ensino, em face do desenvolvimento das atividades do 

programa? 

4) Como professores e alunos se relacionam e se apropriam dos meios de comunicação a 

partir desse programa na escola? 

5) Como os professores percebem mudanças no aprendizado dos alunos? 
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6) Como os alunos percebem tais interferências na vida escolar e em sala de aula? 

 

 

4. Objetivos: Geral e Específicos 

Geral: 

Investigar, com base nas percepções expressas por alunos e professores, as condições em 

que ocorrem as práticas de educomunicação em uma escola pública municipal de ensino 

fundamental II da periferia da cidade de São Paulo e sua interferência na interação entre 

alunos e professores, nos modos de ensinar e de aprender e nas relações com o saber. 

Específicos:  

- Descrever como o Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio” se integra às práticas 

pedagógicas desenvolvidas na escola e nas salas de aulas; 

- Identificar como alunos e professores percebem a influência das práticas educomunicativas 

no ensino e na aprendizagem; 

- Investigar como as práticas educomunicativas promovidas na escola por meio do Projeto 

Nas Ondas do Rádio se relacionam com as experiências sociais dos alunos e com os 

conteúdos escolares; 

- Verificar por meio das práticas educomunicativas promovidas pelo Projeto “Nas Ondas do 

Rádio / Educom.Rádio”, como professores e alunos percebem a interação da escola com os 

meios de comunicação;     

- Analisar, por meio da percepção desses professores e alunos, como as práticas 

educomunicativas podem redefinir o papel da escola e favorecer a leitura crítica do mundo, da 

sociedade e da relação com a mídia. 

5.  Hipóteses 

Trata-se, portanto, de buscar elementos para perceber como os meios de 

comunicação de massa se inserem na educação escolar e se transformam em novas formas 

de mediação educacional e comunicacional na escola e sala de aula. A esse respeito, as 

hipóteses a serem investigadas são: 

 

- A “educomunicação” através da inserção dos meios de comunicação na escola cria um 

espaço de participação democrático num ambiente em geral autoritário, tornando os alunos 

mais participativos, criativos e críticos, diante das informações contidas na mídia; 
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- A prática educomunicativa ajuda alunos e professores a transformarem a informação em 

conhecimento, integrando a leitura crítica dos meios de comunicação ao conhecimento 

formal oferecido pela escola; 

- O Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio” traz melhorias na comunicação e 

integração entre os agentes da comunidade escolar alvo do estudo.  

 

6. Tipo de pesquisa realizada
1
 

  

    Trata-se de pesquisa qualitativa do tipo analítico-descritiva, para entender a visão 

que professores e alunos envolvidos no projeto “Nas ondas do Rádio” expressaram sobre as 

condições em que ocorreram as práticas de educomunicação em uma escola pública 

municipal de ensino fundamental II da periferia da cidade de São Paulo e sua interferência 

na interação entre alunos e professores, nos modos de ensinar e de aprender e nas relações 

com o saber. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de 

dados a partir do “contato direto do pesquisador com a situação estudada”. A pesquisa 

qualitativa supõe, segundo esses autores, além desse contato do pesquisador com o 

ambiente de investigação: 

 o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como principal 

instrumento; 

 os dados coletados de natureza predominantemente descritiva; 

 a preocupação com o processo; 

 o  “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida como focos de atenção 

especial pelo pesquisador; 

 a  tendência da análise dos dados a seguir um processo indutivo. 

 

                                                             
1 A pesquisa desenvolvida obedeceu às disposições do Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em vigor desde 1997. Com base neste regimento, a 
pesquisadora comprometeu-se a salvaguardar os direitos, dignidade e anonimato dos sujeitos e escola 

pesquisada, mantendo sob sigilo quaisquer informações que possam contrariar tais disposições.  
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Para Triviños (1987) e Selltiz e outros (1965) na pesquisa descritiva os dados 

coletados visam descrever pessoas, situações, ambientes e acontecimentos sob estudo, 

podendo incluir depoimentos, entrevistas, observações, análise de documentos, materiais, 

práticas e rotinas. Para esses autores, as pesquisas descritivas visam, especificamente, 

maior aproximação, caracterização e descrição de objetos de pesquisa ainda pouco 

conhecidos. 

 

7. Procedimentos metodológicos  

 

 Autores como Selltiz e outros (1965), LÜDKE e ANDRÉ (1986), Triviños (1987), 

Bogdan e Biklen (1994) e Giovanni (1998 a, 1998b e 2009), bem como os autores cujos 

conceitos forneceram os apoios teóricos para o estudo – constituíram o referencial 

norteador para a definição dos procedimentos de pesquisa, descritos a seguir. 

7.1. A escola investigada: critérios de seleção e contexto 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de ensino fundamental da região 

periférica de São Paulo. A instituição pertence à Diretoria Regional de Ensino de Pirituba, 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com 1317 alunos matriculados na 

modalidade de Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos.   

A seleção dessa escola para a pesquisa atende aos seguintes critérios: a) a escola 

mantém em funcionamento o Projeto “Nas Ondas do Rádio/Educom.Rádio” e b) a escola – 

direção, professores e alunos – concordam em participar da pesquisa. 

 Em seu Projeto Político Pedagógico a escola se propõe a “(...) oferecer subsídios 

para que os alunos possam desenvolver-se criticamente, posicionando-se criticamente 

perante a sociedade da informação”, possibilitando:  

 (...) a construção de conhecimentos que os permitam 

expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir 

produções culturais, atendendo a diferentes intenções e 

situações de comunicação, utilizando-se das linguagens 

representativas, diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos, buscando uma educação de maior qualidade. 

Assim, o trabalho pedagógico na escola. (Projeto Político 

Pedagógico da EMEF, 2012, p.23).  
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Na análise do Projeto Pedagógico da EMEF constatou-se a reflexão sobre a 

importância da escola para a comunidade local, tendo em vista o histórico de lutas das 

primeiras famílias da região em busca por melhores condições de vida. Essas famílias 

assentaram-se no local para a construção do bairro, assegurando, desde o início da 

ocupação, um espaço destinado à construção de uma escola. Neste sentido, a comunidade 

revela valorizar o ensino e a instituição escolar, fazendo-se presente em diversos momentos 

da história dessa escola. Essa característica mostra que a escola é o principal ponto de 

referência para a comunidade, desenvolvendo ações que vão além das questões escolares. 

Assim, o Projeto político pedagógico da escola propõe: 

(...) que as ações pedagógicas desenvolvidas na escola 

possibilitem, não só a aquisição de conhecimentos que 

permitam a compreensão do meio e da cultura em que vivem, 

visando a transformação das condições de vida dos alunos, 

como também a valorização da afetividade, do respeito, do 

reconhecimento das qualidades e diferenças do outro, da 

tolerância e da cooperação de modo a fortalecer os vínculos e 

a relação de confiança (Projeto Político Pedagógico da 

EMEF, 2012, p.24). 
 

Da mesma forma que na maioria dos bairros periféricos da cidade de São Paulo, a 

clientela da EMEF é formada, em sua maioria, por migrantes provenientes da região 

nordeste do país e interior do Estado de São Paulo.  São pessoas de baixa renda, com pouca 

escolaridade e que, de modo geral, exercem funções da economia informal ou serviços 

autônomos, tais como: pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, comerciários, 

domésticas, atendentes, etc.         

 Consultando o Projeto Político Pedagógico da escola pode-se levantar a 

caracterização da comunidade escolar através da própria construção do bairro. De acordo 

com o documento, a história desse conjunto habitacional é dividida em duas etapas: a 

primeira, em 1991, quando, através de programas habitacionais patrocinados pela Prefeitura 

ocorreram os primeiros assentamentos; e a segunda etapa, que se refere à ocupação de 

terras, iniciada em 1995, realizada de forma pouco organizada, com ruas irregulares e sem 

saneamento básico. Em 1987 foi fundado um movimento desse grupo de moradores, que 

contava com 180 pessoas, com o objetivo de lutarem para a construção de casas populares. 

No mesmo período, eles se uniram a outro movimento da cidade, a fim de dar peso e 
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continuidade a sua luta. O Governo Municipal da época desapropriou, então, a vasta área 

que hoje ocupam. Estas desapropriações relatam as Associações, vieram acompanhadas de 

infraestrutura como: esgoto, água, luz e asfalto.      

 Esse movimento dos moradores sorteou os lotes para a construção em regime de 

mutirão das casas, porém um novo prefeito havia sido eleito e o mesmo não quis aceitar a 

construção das moradias. Os moradores, então, em sinal de resistência e luta, ocuparam a 

área e construíram as suas casas em regime de mutirão com recursos próprios.   

 A construção da escola aconteceu pelo esforço da comunidade que, dando 

continuidade à luta por melhores condições de vida, reservou um espaço no terreno cedido, 

para que outras pessoas não se apossassem dele e fosse possível, assim, a instalação de uma 

escola. Este histórico permite compreender a valorização da escola pela comunidade e 

também a inserção da comunidade local na EMEF. A escola, para a comunidade, representa 

a esperança por melhorias no lugar onde vivem e, neste sentido, esta comunidade cuida da 

instituição e se faz presente em muitos momentos (solicitações da direção e/ou professores, 

eventos extracurriculares, finais de semana, festas, etc). 

O projeto político pedagógico (p.37), através de questionário aplicado para as 

famílias em 2012, para elaboração das diretrizes pedagógicas internas e análise da situação 

social da clientela, qualifica seus alunos como sendo, a maioria, “(...) de classe social 

menos favorecida, com dificuldades financeiras e sem acesso a espaços de cultura e lazer, a 

não ser os equipamentos do CEU e um Parque Municipal ecológico existente na região, 

inaugurado em 2002”.  

Verifica-se ainda, pelo documento, que os alunos são “(...) participativos, com bom 

grau de sociabilidade, motivados a participar de atividades esportivas, culturais e de lazer” 

(p.32). Seus estudos são limitados exclusivamente à instituição, cabendo a escola o papel de 

orientar o aluno solucionando todos os problemas relativos à aprendizagem. A disciplina na 

escola, segundo informações encontradas no projeto político pedagógico (p.41), “(...) é boa 

e os poucos casos de agressividade com colegas são encaminhados à direção para 

orientação e encaminhamento”. 

A partir que do ano de 2002 a EMEF, com o objetivo maior de integrar alunos, pais, 

professores e gestores no exercício da autonomia, melhorar as relações sociais e diminuir o 

índice de violência, passou a integrar em sua proposta pedagógica o Projeto “Nas ondas do 
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radio / Educom.Rádio”. O trabalho visava inserir no processo de ensino-aprendizagem os 

recursos da mídia, partindo do conceito de educomunicação com o princípio “educar para 

comunicar” e “comunicar para educar”.   Esta iniciativa propõe: 

 (...) o desenvolvimento de práticas pedagógicas solidárias e 

colaborativas que permitiam à comunidade escolar dar 

respostas construtivas aos problemas da convivência diária, 

além de propiciar uma melhora na compreensão e na 

aprendizagem das várias linguagens próprias da sociedade da 

informação, conforme recomendam à nova LDB e os 

parâmetros curriculares para o ensino fundamental (Projeto 

Político Pedagógico da EMEF, 2012, p.32). 

A seguir, são apresentados na Tabela 3, alguns dados gerais (relativos ao ano de 

2013) caracterizadores da EMEF  investigada.  

 

TABELA 3: Dados gerais da EMEF alvo da pesquisa  

Servidores por Área de Atuação Total 

Agente escolar  015 

Assistente de Diretor de escola  002 

Auxiliar Tecnico de Educacao 007 

Coordenador Pedagógico  001 

Diretor de escola  001 

Prof.1.grau nível II*  001 

Prof.ed.inf.e ens.fund.I 030 

Prof.ens.fund.II e med.- Ciências  008 

Prof.ens.fund. II e med.- Ed. Artística 006 

Prof.ens.fund. II e med.- Ed.Fisica 004 

Prof.ens.fund. II e med.- Geografia 007 

Prof.ens.fund. II e med.- História 007 

Prof.ens.fund. II e med.- Inglês 005 

Prof.ens.fund. II e med.- Matemática 010 

Prof.ens.fund. II e med.- Português 006 

Prof. Orientador de Informática 

Prof. Orientador da Sala de Leitura 

001 

001 

Secretario de escola   001 

Total de Servidores 113 

Total de alunos da EMEF 1358 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico da EMEF (2014) e site oficial da escola (Data de acesso: 25/10/2013).  

* A nomenclatura Prof.1grau nível II refere-se ao professor readaptado que possui apenas a licentura 

curta, conforme informações da equipe gestora. 
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7.2. Seleção dos sujeitos da pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa foram selecionados os seguintes sujeitos que se 

encontram participando do Projeto “Nas ondas do radio / Educom.Rádio” (e que 

concordaram em participar da pesquisa): 

- Professor Orientador de Informática: 01 

- Coordenador Pedagógico: 01 

- Professores de Ensino Fundamental II: 04 

- Alunos: 07 

- Pais de Alunos: 04 

  

7.3. A coleta dos dados 
   

 A coleta dos dados foi realizada por meio de: 
 

a) Análise de documentos: legislação específica sobre educomunicação no ensino 

municipal de São Paulo, documentos produzidos na e/ou para a escola relativos 

ao Projeto “Nas ondas do radio / Educom.Rádio”;  
 

b) Entrevistas: com os principais agentes envolvidos com o Projeto “Nas ondas do 

radio / Educom.Rádio” (professores, alunos e pais de alunos); e 
 

c) Observação: realizada com professores e alunos para descrição da rotina do 

Projeto “Nas ondas do radio / Educom.Rádio” na escola alvo da pesquisa. 

 

Para tanto, foram construídos e testados roteiros específicos para a coleta dos dados, 

a saber: 

- Roteiro para análise de documentos (ver Apêndice 1) 

- Roteiro para observação da rotina do Projeto (ver Apêndice 2) 

- Roteiro para entrevista com alunos (ver Apêndice 3) 

- Roteiro para entrevista com professores (ver Apêndice 4) 

- Roteiro para entrevista com o Professor Orientador de Informática (ver Apêndice 4) 

- Roteiro para entrevista com o  Coordenador Pedagógico (ver Apêndice 5) 

- Roteiro para Análise de Material produzido pelos aluno (ver Apêndice 6) 

- Roteiro de entrevista com os pais de alunos (ver Apêndice 7) 

 

A construção dos instrumentos para coleta dos dados foi realizada com base nas 

questões, objetivos e hipóteses e nos principais conceitos norteadores da pesquisa, 

conforme  o Quadro 3, apresentado a seguir: 
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QUADRO 3: Elementos norteadores da pesquisa 

CONCEITOS NORTEADORES QUESTÔES / OBJETIVOS / HIPÓTESE INSTRUMENTOS 

1 – MARTIN-BARBERO, Jesus (2009 e 

2011): 

-  Desenvolvimento tecnológico e as 

mudanças econômicas e sociais: são 
produtores de novos padrões culturais; 
- papel da escola: preparar as pessoas para a 
inserção crítica na sociedade; 
- relação professor-aluno vertical e 
autoritária promove um aprendizado linear 
e sequencial; 
-  conhecimento e a informação são eixos 

para o inserção social de alunos e 
professores; 
- nova experiência cultural estabelecendo 
novas maneiras de se localizar e agir 
socialmente a partir dos meios 
tecnológicos.  

 

2 – SOARES, Ismar de O. (2000, 2002 e 

2011) 
- Educomunicação: interrelação educação 
x comunicação; 
- Leitura crítica dos meios de 
comunicação; 
- conjunto de ações que produzem efeitos 
de articulação entre os sujeitos sociais; 
- renovação das práticas sociais que 

objetivam aumentar as condições de 
expressão e comunicação de todos os 
segmentos humanos; 
- engajamento social obtendo uma atuação 
crítica diante dos novos modelos de 
comunicação de massa; 
- debate político vinculado à cidadania, 
liberdade de expressão e interculturalidade; 
- Educação e ação comunicativa: 

transmissão de sentidos e intercâmbio de 
ideias; 
- relações comunicacionais entre pessoas e 
grupos com a função de qualificar essas 
interações, tomando como conceitos 
fundamentais: democracia, dialogicidade e 
expressão comunicativa. 

 

3 – CHARLOT, Bernard (2001 e 2005) 
- indivíduo é um ser inacabado e está em 
construção e transformação permanente  
-  contextualizar o individuo com suas 
experiências sociais e escolar; 
- aprendizagem escolar é fundamental na 
construção do sujeito social e único; 
- a relação do sujeito com o saber está 

intrinsecamente ligada com seus desejos e 
valores individuais; 
- o individuo aprende a se relacionar com o 
aprendizado através do seu desejo por 
aprender; 
- a educação escolar deve proporcionar 
atividades que dêem condições ao sujeito 

QUESTÕES: 
De que forma professores e alunos de ensino fundamental II, de uma 
escola pública municipal da periferia da cidade de São Paulo 
percebem as práticas educomunicativas na escola e seus efeitos nas 
relações sociais intra e extraescolares, no trabalho de ensinar dos 

professores e no aprendizado dos alunos? 

Como acontece na escola alvo da pesquisa, por meio do Projeto “Nas 
Ondas do Rádio”, a educação através dos meios de comunicação? 

Como professores e alunos envolvidos no Projeto “Nas Ondas do 
Rádio” percebem a interferência das atividades desse programa no 
currículo da escola, no processo de ensino e de aprendizagem em sala 
de aula, na recepção dos conteúdos escolares pelos alunos e na 
cultura, consciência crítica e percepção da sociedade pelos alunos? 

De que maneira os professores envolvidos nesse Projeto afirmam 

repensar seus objetivos e práticas de ensino, em face do 
desenvolvimento das atividades do programa? 

Como professores e alunos se relacionam e se apropriam dos meios de 
comunicação a partir desse programa na escola? 

Como os professores percebem mudanças no aprendizado dos alunos? 

Como os alunos percebem tais interferências na vida escolar e em sala 
de aula? 

OBJETIVOS 

Investigar, com base nas percepções expressas por alunos e 
professores, as condições em que ocorrem as práticas de 
educomunicação em uma escola pública municipal de ensino 
fundamental II da periferia da cidade de São Paulo e sua interferência 
na interação entre alunos e professores, nos modos de ensinar e de 
aprender e nas relações com o saber. 
Descrever como o Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio” se 
integra às práticas pedagógicas desenvolvidas na escola e nas salas de 

aulas; 

Identificar como alunos e professores percebem a influência das práticas 
educomunicativas no ensino e na aprendizagem; 

Investigar como as práticas educomunicativas promovidas na escola por 
meio do Projeto Nas Ondas do Rádio se relacionam com as experiências 
sociais dos alunos e com os conteúdos escolares; 

Verificar por meio das práticas educomunicativas promovidas pelo 
Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio”, como professores e 

alunos percebem a interação da escola com os meios de comunicação;     

Analisar, por meio da percepção desses professores e alunos, como as 
práticas educomunicativas podem redefinir o papel da escola e favorecer a 
leitura crítica do mundo, da sociedade e da relação com a mídia. 

HIPÓTESES 
A “educomunicação” através da inserção dos meios de comunicação 
na escola cria um espaço de participação democrático num ambiente 
em geral autoritário, tornando os alunos mais participativos, criativos 
e críticos, diante das informações contidas na mídia; 

A prática educomunicativa ajuda alunos e professores a 
transformarem a informação em conhecimento, integrando a leitura 
crítica dos meios de comunicação ao conhecimento formal oferecido 
pela escola; 

Análise de 

documentos: 
- legislação 

específica 
- documentos 
produzidos para e 
na escola relativos 
ao projeto 
- Projeto Político-
pedagógico da 
escola 

- outros 
 

 
Entrevistas com: - 
- alunos 
- professores  
- Prof orient Inform 
- Prof Coord Pedag. 

Partic    ipantes do 
Projeto “Nas Ondas 
do Rádio” 
 
 

Observação da 
rotina  do Projeto: 
- atividades 

- participação de 
cada agente 
- relações entre 
professores e alunos 
- integração c/ as 
disciplinas 
escolares e com o 
desempenho dos 
alunos nas salas de 

aula. 
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de fazer relações entre sua experiência 
social e o conhecimento escolar; 

- inserção da mídia na escola: elaboração 
de um novo modelo pedagógico e 
redefinição de como tratar a diversidade de 
meios de comunicação e ferramentas 
tecnológicas no ambiente escolar. 

O Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio”  traz melhorias na 
comunicação e integração entre os agentes da comunidade escolar 

alvo do estudo.  

 

 

Os testes dos roteiros incluíram:  

a) exame e avaliação dos instrumentos por 02 pesquisadores experientes na área; 

b) entrevistas-testes com professores e alunos não constantes da amostra (para verificação  

    da adequação  e compreensão das perguntas e treinamento da própria  pesquisadora em  

    situação de entrevista); 

c) análise-teste de um documento similar aos que foram alvos da pesquisa. 

 

A coleta dos dados incluiu: 

- estabelecimento de contatos e agendamento das entrevistas com os sujeitos selecionados 

(data, hora e local); 

- realização das entrevistas a serem gravadas em áudio, (com anuência do entrevistado); 

- transcrição literal das entrevistas; 

- localização, leitura e registro das informações dos documentos nos próprios Roteiros: 

legislação específica, Projeto “Nas Ondas do Rádio”, Projeto pedagógico, históricos, Planos 

de ensino, materiais produzidos por professores e alunos. 

 

Tendo em vista os estudos sobre a inserção do conceito de educomunicação e a sua 

relação com o aprendizado do aluno este trabalho mapeou, através de dados colhidos por 

meio das entrevistas, como ocorre o planejamento e a execução do programa Nas Ondas 

Do Rádio na escola, sendo estas entrevistas direcionadas para três públicos distintos: 

professores, alunos e gestores da escola. As informações coletadas mostram como cada 

segmento analisa e contribui para a disseminação das atividades do “Programa nas Ondas 

do Rádio” e como cada profissional faz a relação entre educação e meios de comunicação 

em seu trabalho pedagógico.   

No momento da coleta dos dados sobre o projeto, os alunos, bem como os 

professores responsáveis foram entrevistados. Estiveram presentes e participaram da roda 

de conversa: 07 alunos e 04 professores.  

A coleta dos dados se desenvolveu em 03 etapas, a saber: 
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Etapa 1: Entrevistas com professores de aulas regulares e participantes do “Programa 

Nas Ondas do Rádio” 

Para que a pesquisa pudesse contribuir para os estudos sobre a “educomunicação e a 

relação com o saber” foi preciso dividir a entrevista com professores em três focos 

principais. O primeiro identifica o perfil dos profissionais que atuam em sala de aula e 

mostra como estão engajados no “Programa Nas Ondas do Rádio”. Neste tópico são 

apresentados os seguintes dados: idade, formação e tempo de magistério, início do trabalho 

com mídias, cursos na área e a contribuição para a sua formação.  O objetivo é o de delinear 

o perfil desse professor e caracterizá-lo, verificando quais as suas concepções sobre a 

educação e o trabalho com educomunicação.  

O segundo foco caracteriza a percepção dos professores sobre o “Programa nas 

Ondas do Rádio”. Neste estão contidas, na visão dos entrevistados, informações sobre os 

objetivos do programa, o conceito de educomunicação, conhecimento de cursos na área e 

impressões sobre o apoio pedagógico da Secretaria Municipal de Educação quanto à 

formação e desenvolvimento das atividades. 

O terceiro bloco de perguntas faz um levantamento da percepção dos professores 

sobre o funcionamento do “Programa Nas Ondas Do Rádio” na escola. Para isto, os 

docentes foram perguntados a respeito do funcionamento e organização dos trabalhos, 

número de alunos que freqüentam e as formas de seleção e mudanças no aprendizado de 

cada participante.  

Finalmente, a última etapa da entrevista estabelece como os professores fazem a 

relação do projeto com as aulas regulares, principal objetivo desta investigação. Os 

professores abordados foram convidados e escolhidos pela gestora da escola por fazerem 

parte do processo de implantação do projeto desde 2005, quando oficialmente a instituição 

aderiu ao programa. Os entrevistados escolhidos são dois professores do sexo feminino e 

dois masculinos, justamente para que a pesquisa pudesse delinear as diferentes visões e 

concepções sobre o ensino. 

 

Etapa 2: Entrevistas realizadas com alunos do Programa Nas Ondas do Rádio 

As entrevistas foram realizadas com um grupo de 07 alunos e identificaram quais 

experiências estabeleceram, na visão desses alunos, a relação entre as práticas 
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educomunicativas e o aprendizado dos conteúdos estabelecidos pelo currículo oficial da 

Secretaria Municipal de São Paulo.  

As entrevistas com os alunos têm por objetivo verificar se as atividades 

educomunicativas interferiram na interação entre os alunos e professores e se ocorre o 

princípio estabelecido pela Lei EDUCOM nº 13.941, de 28-12-2004, que propõe no artigo 

2º, parágrafo 3º a “(...) incorporação, na prática pedagógica, da relação da comunicação 

com os eixos temáticos previstos nos parâmetros curriculares e currículo oficial.” 

      A escolha desses alunos para participarem da entrevista deu-se por convite a 

uma das 03 turmas participantes do Programa Nas Ondas Do Rádio, também conhecido 

como EDUCOM.Rádio, sendo que para cada uma há 20 educandos em média. Na data da 

entrevista compareceram 07 alunos, que empolgados com a pesquisa, voluntariamente e 

com o consentimento de seus pais ou responsáveis, deixaram seus depoimentos.  

 A entrevista buscou reconhecer como são esses jovens inseridos em uma 

comunidade da região periférica de São Paulo, identificando seus gostos, costumes, sonhos 

e acesso aos recursos de mídia. Este ponto é de fundamental importância para avaliar o 

comportamento discente dentro de uma sociedade permeada por informações e recursos 

tecnológicos. Tais dados estabelecem a identificação dos alunos com a escola, abordando: a 

visão da escola pelos alunos, o que mais e menos gostam na escola, suas opiniões sobre a 

infraestrutura e equipamentos, visões sobre as aulas com mídia e percepções sobre as 

possibilidades de liberdade de expressão na escola. 

 São ainda analisadas as relações desses jovens com os meios de comunicação 

procurando identificar: os programas prediletos, opiniões sobre a mídia e como identificam 

a sua influência sobre os hábitos e costumes da sociedade.  

 Além disso, com essas entrevistas são obtidos os dados sobre como os alunos 

vêem o “Programa nas ondas do Rádio” identificando: as aprendizagens adquiridas, 

contribuições para as aulas regulares e os motivos que os levaram a freqüentarem o grupo. 

  Finalizando a entrevista, os alunos avaliam o programa apresentando o que 

mais e menos gostam nesse programa, experiências bem sucedidas e se identificam 

diferenças entre os alunos que participam e aqueles que não participam do programa.  
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Etapa 3: Entrevistas realizadas com os pais dos alunos do Programa Nas Ondas do 

Rádio 

 Enriquecendo ainda mais este trabalho foram realizadas entrevistas com os pais 

ou responsáveis pelos alunos, cuja participação ocorreu de forma espontânea. Na data 

prevista a rede municipal encontrava-se em greve e para que a conversa ocorresse, a gestão 

da escola comunicou a alguns pais sobre o encontro, que decidiram acompanhar os filhos 

até a instituição. Sentindo-se como parte integrante do processo de desenvolvimento das 

atividades educomunicativas os pais de alguns alunos deram seu depoimento sobre a 

importância do projeto. 

  

Etapa 4: Observação dos encontros no “Programa Nas Ondas do Rádio” 

 Tendo como uma das hipóteses de pesquisa a afirmativa de que a prática 

educomunicativa ajuda alunos e professores a transformarem a informação em 

conhecimento, integrando a leitura crítica dos meios de comunicação ao conhecimento 

formal oferecido pela escola, o trabalho investigou através da observação o 

desenvolvimento dos trabalhos no “Programa Nas Ondas do Rádio”. Este ponto buscou 

analisar de acordo com Jesús Martín-Barbero (2000): 

 

(...) como o processo educativo permite aos alunos apropriarem-se 

criativamente dos meios de comunicação; integrar a voz dos estudantes ao 
Ecossistema Comunicativo da escola e, em última instância melhorar a 

gestão do ambiente escolar com a participação dos educandos” (p.46) 

 
 

 Por meio do roteiro de observação pode-se verificar como a escola organiza, 

planeja, executa e avalia as atividades do programa, relacionando-as e integrando-as aos 

conteúdos de sala de aula. Este acompanhamento ocorreu em três encontros apenas, devido 

ao fato da escola estar retornando da greve dos funcionários e professores, e também pela 

proximidade do recesso escolar.  

 Neste acompanhamento foram analisadas as condições de infraestrutura da escola, 

no que se refere a equipamentos e materiais para uso dos integrantes; organização do grupo 

e de que maneira debatem e praticam o trabalho com mídias; comportamentos da turma 

frente ao levantamento dos assuntos, etc. Este processo pode subsidiar a pesquisa, 

favorecendo a  análise de um panorama de como o projeto acontece na prática. 
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7.4  Procedimentos para organização e análise dos dados 

 

Nesta etapa da pesquisa foram previstos os seguintes procedimentos: a) 

mapeamento dos dados coletados com as entrevistas, a observação da rotina do Projeto e as 

leituras dos documentos; b) organização dos mesmos em quadros-sínteses; c) definição de 

chaves de análise (considerando os elementos norteadores da pesquisa – Quadro 3 – e 

também a configuração dos dados nos quadros-sínteses); d) apresentação e análise dos 

resultados com tabelas, gráficos e exemplos de depoimentos, quando necessário; e, 

finalmente, e) redação de Relatório da Pesquisa e, após o Exame de Qualificação, da 

Dissertação. 

Finalmente, resta acrescentar a esta Introdução, que a Dissertação está organizada 

em 03 Capítulos além desta Introdução e das Considerações Finais.  No primeiro capítulo a 

pesquisa contribui para algumas reflexões sobre a Comunicação Humana. O texto 

fundamenta a comunicação como espaços de diálogos, interações sociais e partilha de 

ideias. A Comunicação desde os primatas se fez necessária também para o crescimento das 

sociedades e ao mesmo tempo cresce junto com a própria evolução dos homens. São 

apresentadas as leituras de autores que permitiram contextualizar a mídia na educação em 

geral, no Brasil e no Município de São Paulo. O segundo capítulo traz os apoios teóricos 

que definem e embasam toda discussão elaborada nesta dissertação. Entre os autores a 

pesquisa voltou-se para Jesús Martín Barbero que discute sobre o desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças econômicas e sociais são produtores de novos padrões culturais 

e o papel da escola é preparar as pessoas para a inserção crítica na sociedade. Em Bernard 

Charlot este trabalho fundamentou-se para discutir a relação do saber integrando escola x 

aluno x mídia e repensar que valores a escola possui para estes meninos oriundos da classe 

popular. E por fim Ismar de Oliveira Soares que discuti os conceitos de Educomunicação 

desenvolvido no Programa Nas Ondas do Rádio. No terceiro capítulo são apresentados os 

dados coletados junto a professores, alunos, pais e gestor da escola. Esta parte é o que dará 

a pesquisa a vivência real das atividades do Programa, podendo nossas primeiras 

impressões ser reafirmadas ou não. Por fim, encerram esta Dissertação: as Considerações 

Finais, retomando os principais achados da pesquisa, as Referências Bibliográficas, os 

Anexos e os Apêndices. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZANDO A MÍDIA NA EDUCAÇÃO 

 

1.1. A Comunicação Humana e suas interfaces 

 

A Comunicação é uma necessidade do ser humano. Desde os tempos primórdios o 

homem buscou formas diferentes de se comunicar, seja através de desenhos rústicos que 

transmitiam mensagens até as linguagens escritas e verbais. O homem sempre buscou 

desenvolver várias formas de transmissão de pensamento que buscasse uma harmonia em 

suas relações no grupo social. Para Cherry (1986, p. 22) comunicação significa 

"compartilhar elementos de comportamento ou modos de vida, pela existência de um 

conjunto de regras”. Essa forma de organizar pensamentos pode ser considerada uma 

ponte, pois é através dela que se mostra a própria existência, os pensamentos, as 

competências, a inteligência, os sentimentos, opiniões, informações e até experiências com 

os outros.            

 A palavra comunicação vem do latim communis (comum) e fornece a idéia de 

comunidade e significa participação, troca de informações, que tornam-se comuns as outras 

idéias Cherry (1986, p. 23).  Para entendermos esse longo caminho da comunicação tem-se 

que levar em conta todo o processo de evolução e seus diferentes conceitos: biológicos, 

epistemológico e social. Nos tempos pré-históricos os homens transmitiam suas mensagens 

através de gestos e grunhidos. Com o desenvolvimento da humanidade as formas se 

comunicação se ampliaram e surge a linguagem e a escrita como fontes principais de 

transmissão de pensamentos 

O desenvolvimento da linguagem se reflete de volta no 

pensamento, pois, com a linguagem os pensamentos se 

organizam e novos podem surgir. (CHERRY,1986, p. 23) 
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 A linguagem e a escrita fizeram com que o homem tornasse um ser consciente de si 

e com responsabilidade social, na medida em que elabora pensamentos organizados e torna 

o “processo comunicativo a maneira de fazer participar um indivíduo, um grupo de 

indivíduos ou um organismo, situados numa dada época e lugar, nas experiências de outro, 

utilizando elementos comuns" (CHERRY, 1986, p. 24). Também, pode-se afirmar que a 

comunicação através da fala e da escrita tornou a vida social viável a todos do grupo, pois 

comunicação “significa organização”. Estas novas formas de comunicação falada e escrita 

possibilitou a ampliação das interações humanas e a troca entre os grupos de cultura, 

informações, regras e condutas típicas de determinada época ou unidade social. Para Cherry 

(1986) 

O desenvolvimento da linguagem humana constituiu um 

enorme avanço evolutivo; seu poder de organizar os 

pensamentos e a resultante proliferação de organizações 

sociais deu ao homem um potencial de sobrevivência 

grandemente aumentado. (p. 25) 

 

 O homem tem necessidade permanente de relacionar-se com o mundo e os meios e 

as formas de comunicação são instrumentos para esta interação social. E todo o processo 

comunicacional é uma maneira de transmitir significados que são absorvidos pelo grupo 

social. Outro conceito de Comunicação diz respeito à partilha. Cherry (1986) afirma que, à 

medida que duas pessoas estão se comunicando, elas se tornam uma só, não tanto em 

termos de uma união, mas como uma unidade. Há trocas, compreensão e acordos, ou seja, o 

grau de comunicação, a partilha e a conformidade, constituem uma medida de comunidade 

de idéias. O autor complementa: “aquilo que partilhamos não o podemos ter como nossa 

posse individual, e nenhum indivíduo jamais nasce e é criado neste mundo em total 

isolamento” (p.24).  

 Para especificar a comunicação pode-se dizer que esta possui uma função social. 

Todo comportamento que envolve a comunicação é repleto de intenções, seja emocional, 

racional ou produzir uma reação no outro, compartilhando os modos de vida determinado 

por um conjunto de regras.  Assim, a Comunicação Humana 

(...) tem alguma fonte, uma pessoa ou um grupo de pessoas 

com um objetivo, uma razão para empenhar-se em 
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Comunicação. Estabelecida uma fonte, com idéias, 

necessidades, intenções, informações e um objetivo a 

comunicar tornam-se necessário um segundo critério: o 

objetivo da fonte tem de ser expresso em forma de mensagem, 

a partir de um conjunto sistemático de símbolos. A fonte é 

traduzida em código (linguagem), com base em um 

codificador, o qual transforma as idéias em códigos, 

exprimindo o objetivo da fonte em forma de mensagem. Esta 

função codificadora é realizada tanto por habilidades 

biológicas (sistema nervoso, gestos), como também por 

símbolos e ícones produzidos e originados pelo meio (placas, 

rastros). Dando continuidade ao processo, o canal é o 

intermediário, o condutor da mensagem. Este transporta a 

informação para o receptor, o alvo da comunicação. No 

entanto, o receptor necessita traduzir a mensagem que lhe foi 

enviada, para pô-la de maneira a ser entendida. Assim, o 

decodificador faz parte do processo de Comunicação, com o 

objetivo de traduzir a mensagem da fonte. (CHERRY, 1986, 

p. 43)  

 Mais do que apenas tratar a comunicação como um elemento de transmissão de 

mensagens, esta também repassa as culturas de geração a geração, formando a bagagem 

histórica do indivíduo. É a partir do século XX e pelo avanço da globalização que a 

comunicação, posteriormente denominada como “comunicação de massa”, domina todas as 

sociedades. Mais do que nunca, as interações humanas através dos meios passam a ter 

amplitudes e formas de manipulação cada vez maiores.  A velocidade das informações e o 

avanço tecnológico trazem para a comunicação um excelente meio de alcançar maiores 

indivíduos em tempos menores.          

 E a escola não ficou isenta desse processo. Considerada como o melhor ambiente 

dessas interações, a comunicação mobiliza todo o conhecimento e participação dos alunos 

em seu grupo pedagógico. Neste ambiente educacional a comunicação tem por principal 

objetivo a troca de experiências na comunidade escolar favorecendo o convívio e a 

aprendizagem entre as diferentes gerações. Entre estas pessoas há uma enorme troca de 

vivências modificando e enriquecendo a bagagem cultural que por ela passam.   

 Tomando a comunicação como uma forma de interação humana, a ação 

comunicativa na escola vem permeada de significados lingüísticos “mobilizando os 

sistemas de comunicação já existentes para se compreenderem mutuamente: linguagem 

natural, gestos corporais, referências culturais e normas comuns” (TARDIF & LESSARD, 
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2007, p. 249). Para que a comunicação interativa e dialógica ocorra na escola é importante 

que esta mensagem tenha significados para o receptor. Isso acontece quando os atores do 

processo dialógico procuram agir interpretando a atividade significativa dos outros. Todo 

ato comunicativo não é por si só um ação individual, esta é partilha pelos agentes e a 

interpretam conforme sua vivência e bagagem cultural 

 

A significação de uma ação não se reduz ao sentido subjetivo 

que lhe dá um ator. Porque ela é interpretada e partilhada por 

diferentes atores e se refere a um contexto comum, 

mobilizando recursos simbólicos e lingüísticos coletivos, 

sendo a significação social. Num contexto social de 

comunicação, pode-se falar da significação das interações. 

(TARDIF & LESSARD, 2007, p. 249) 

 

 A comunicação em sala de aula é repleta de interpretações das ações grupais tendo 

como pano de fundo as interações produzidas pelos participantes. Neste movimento o papel 

do professor como mediador e interprete se torna fundamental para a ampliação do 

conhecimento. Estes docentes precisam estar atentos ao que ocorre durante a interação dos 

alunos. Ensinar, portanto, é interpretar a atividade em andamento em função de imagens 

mentais ou de significações que permitam dar um sentido ao que ocorre. Um professor é 

um leitor de situações. (TARDIF & LESSARD, 2007, p. 249)    

 Neste processo comunicacional escolar pode-se verificar a influência da 

personalidade do professor que influência e marca toda ação pedagógica. Assim, essa 

natureza comunicacional docente torna-se um instrumento de trabalho e um meio de 

socialização das mensagens, na medida em que em sua interação com o grupo impõe suas 

‘verdades’, tornando a sua própria cultura como valores principais do ensino. Mas, não se 

pode esquecer que o saber escolar não é passado como um objeto puramente cognitivo, 

mas, também, se constrói como um objeto para transmissão a outras pessoas. (TARDIF & 

LESSARD, 2007, p. 253). Este recurso segue o modelo tradicional de comunicação e 

ensino prevalecendo um esquema linear, onde o emissor transmite uma mensagem ao 

receptor através de um meio. Entretanto, a comunicação não é unilateral e acontece entre 

todos que estão envolvidos na ação dialógica 
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A palavra e o discurso em geral não são mais os únicos meios 

de comunicação utilizados em sala de aula; é preciso 

acrescentar-lhes também aos gestos, os olhares, as mímicas, 

os movimentos do professor, os silêncios e etc. (TARDIF & 

LESSARD, 2007, p. 254) 

 

 Pode-se, enfim, concluir que a comunicação na escola é fundamentalmente um 

processo de interações humanas, onde cada sujeito é emissor e receptor de informações 

tendo o trabalho docente como a principal forma de mediar todo processo. Assim, a 

atividade comunicacional 

(...) envolve a interação entre, ao menos, dois sujeitos capazes 

de falar e agir e que iniciam uma relação interpessoal (seja 

por meios verbais ou não verbais). Os agentes buscam um 

entendimento sobre uma determinada situação, para 

estabelecer consensualmente seus planos de ação e, 

consequentemente, suas ações. O conceito central de 

interpretação diz, respeito, antes de tudo, à negociação de 

definições para as situações suscetíveis de um consenso. 

Nesse modelo de ação, a comunicação humana ocupa lugar 

proeminente. (HABERMAS apud TARDIF & LESSARD 

2007, p. 33) 

 

1.2. História da educação para a mídia: algumas leituras  

Dois textos constituiram fontes específicas de informações para elaboração deste item: 

o texto produzido pela UNESCO sobre a International Conference  Educating for the Media 

and Digital Age realizada em Viena, em 1999 (UNESCO, 1999) e a  síntese do Encontro 

Internacional de Paris, em 2007 – De Grünwald à Paris: Por Educação ou mídia? – 

produzida por Jacquinot (2007). Alem desses, foram ainda consultados: Bévort & Belloni 

(2009), Soares (2011, 2002 e 2000) e Citelli (2011). 

  A discussão sobre a relação e influência da mídia na educação vem sendo pensada 

há décadas, desde que constatada a sua influência no comportamento e formação do sujeito 

contemporâneo. São encontrados estudos a partir de 1940, quando a sociedade passava por 

uma nova ordem industrial. O rápido crescimento tecnológico no mundo globalizado 
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contribuiu para maior acesso e uso das mídias, fundamentalmente na evolução da estrutura 

do rádio, jornal e TV. Enquanto a sociedade se desenvolvia economicamente, à escola cabia 

o papel da formação dos cidadãos objetivando a transmissão do conhecimento histórico e 

da cultura entre as gerações.  No artigo “Mídia-Educação: Conceitos, História e 

Perspectivas” as autoras Eveline Bévort e Maria Luiza Belloni apresentam um panorama 

histórico sobre a inserção da mídia na educação.  

Segundo as autoras é partir de 1960 que os termos “educação para mídias” ou 

“mídia-educação” surge com o propósito de alfabetizar as populações em larga escala 

através da educação a distância, ao mesmo tempo em que apresentava a preocupação de 

educadores e intelectuais para a influência desses meios, pensando também na manipulação 

política, comercial e publicitária (BÉVORT & BELLONI, 2009, p. 1086).  

Neste aspecto, as autoras indicam que a UNESCO é o principal órgão que inicia o 

processo de discussão dessa definição: 

 

(...) Por mídia-educação convém entender o estudo, o ensino e a 
aprendizagem dos meios modernos de comunicação e expressão, 

considerados como parte de um campo específico e autônomo de 

conhecimentos, na teoria e na prática pedagógica, o que é diferente 
de sua utilização como auxiliar para o ensino e a aprendizagem em 

outros campos do conhecimento. (UNESCO, 1984, apud BÉVORT 

& BELLONI, 2009, p. 1086) 

 

Nos Estados Unidos e na América Latina o conceito de mídia-educação absorve a 

leitura crítica dos meios de comunicação, envolvendo a tecnologia educacional como 

ferramenta de planejamento educacional preocupada com a qualidade educacional dos 

países de terceiro mundo (BÉVORT & BELLONI, 2009, p. 1086). É a partir desse 

momento que a leitura crítica dos meios começa a formar as novas gerações, fazendo uma 

análise crítica das mensagens veiculadas, proporcionando maior entendimento e um novo 

posicionamento dos sujeitos diante da indústria cultural. Partindo desse pressuposto um 

novo conceito de mídia-educação é proposto pela UNESCO: 

 (...) Todas as maneiras de estudar, aprender e ensinar em todos os 

níveis e em todas as circunstâncias, a história, a criação, a utilização 
e a avaliação das mídias enquanto artes práticas e técnicas, bem 

como o  lugar que elas ocupam na sociedade, seu impacto social, as 
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implicações da comunicação midiatizada, a participação, a 

modificação do modo de percepção que elas engrenam, o papel do 

trabalho criativo e o acesso às mídias. (UNESCO, 1984, in: 
BÉVORT & BELLONI, 2009, p. 1086) 

 

Em 1982 representantes de 19 países se reúnem em Grunwald (Alemanha 

Ocidental) para discutirem novos caminhos para o trabalho com as mídias na educação. 

Este encontro resultou em uma declaração tem por objetivo obrigar os sistemas 

educacionais a desenvolverem nos educandos uma maior compreensão dos conteúdos 

midiáticos. O documento reconhece a importância das mídias na sociedade, apresentando 

seu poder de persuasão. Considera sua importância na promoção da cultura e sua função na 

promoção da participação do cidadão ativo, enfatizando a responsabilidade dos sistemas 

nacionais de promoverem nos indivíduos uma compreensão crítica dos fenômenos de 

comunicação (BÉVORT & BELLONI, 2009, p. 1087). Toda proposta apresentada pela 

Declaração de Grundwald resulta na apresentação das mídias na sociedade e principalmente 

a sua influencia para as novas gerações, necessitando de formação para o entendimento 

dessa mídia. Portanto, 

 (...) mídia-educação é definida como uma formação para a 
compreensão crítica das mídias, reconhecendo o papel potencial das 

mídias na promoção da expressão criativa e participativa dos 

indivíduos, pondo em evidencia as potencialidades democráticas 

dos dispositivos técnicos de mídia. (BÉVORT & BELLONI, 2009, 
p. 1087) 

 A partir desse momento têm-se duas definições de mídia, não só como meios de 

comunicação de massa, mas como meios de expressão de opinião e criatividade que deve 

ser apropriado por todas as pessoas da sociedade. Conforme o artigo de Bévort & Belloni 

(2009) a Declaração de Grunwald enfatiza a troca de idéias provenientes da ampliação dos 

conceitos de cultura locais integrando a sua diversidade. Neste aspecto, o objetivo do 

documento, segundo as autoras não é restringir a mídia em seu uso pedagógico ou didático, 

mas ampliar sua abordagem  valorizando as experiências dos jovens fora da escola, para a 

partir delas ensinar e engajar toda sociedade no sentido de promover a construção de uma 

consciência crítica mais aguda de ouvintes, espectadores e leitores (BÉVORT & 

BELLONI, 2009, p. 1088).       
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A participação do Brasil nas discussões sobre mídia-educação iniciou no Colóquio 

de Toulouse, em 1990, promovido pela UNESCO em Paris. Neste evento, segundo as 

mesmas autoras, diversas ações foram pensadas e discutidas para a efetivação do trabalho 

midiático, entre as atividades pode-se destacar: formação de professores, levantamento de 

experiências feitas por ONGs e associações. Também ocorre o aumento de pesquisas 

acadêmicas com ênfase no campo da comunicação e com relativa ausência do campo da 

educação. Bévort & Belloni (2009) citam que este Colóquio proporcionou pela primeira 

vez a participação efetiva de crianças e jovens nos programas de mídia-educação 

garantindo o direito na “Convenção Internacional dos Direitos da Criança e dos 

Adolescentes”.          

 Entretanto, é na Conferência Internacional “Educando para as Mídias e para Era 

Digital”, realizada também pela UNESCO, em 1999, na cidade de Viena-Aústria, que a 

reflexão sobre o trabalho para a mídia-educação avança e as repercussões socioculturais, 

cognitivas, lingüísticas e estéticas aparecem como objetivo central desse trabalho, 

garantindo os direitos à liberdade de expressão (artigo 13), à informação (artigo 17) e à 

participação em decisões sobre assuntos que dizem respeito aos agentes da educação (artigo 

12) (BÉVORT & BELLONI, 2009, p. 1090). 

Esta retrospectiva histórica apresenta uma evolução nas discussões sobre mídia-

educação afirmando sua reflexão crítica como um direito dos indivíduos de expressarem e 

obterem acesso à informação e à participação da vida cultural na sociedade.   

 

1.3 O conceito de educomunicação 

A “Educomunicação” surgiu a partir dos anos 1980 para designar um campo de 

intervenção social, onde os sujeitos não são considerados apenas como consumidores 

passivos de mídias, mas intervêm na receptividade desses conteúdos ressignificando-os e 

posicionando-se diante das informações.  O termo aparece a partir da relação entre os 

campos da educação e comunicação com objetivo de fazer a leitura crítica dos conteúdos 

midiáticos oferecendo outro formato para a comunicação de massa e propondo novas 

maneiras de inserir os meios na escola.       

 As pesquisas realizadas sobre o percurso da educomunicação no Brasil apontam, de 

acordo com Soares (2011, p.10), que o termo Educomunicação surgiu como sinônimo de 
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“media education”, definido pela UNESCO para estudar, através da educação, os efeitos 

das mensagens veiculadas nos meios de comunicação que influenciam crianças e 

adolescentes.  

É a partir de 1997 que o Núcleo de Comunicação e Educação da USP faz uma 

pesquisa com 176 especialistas em 12 países da América Latina sobre quais seriam as 

práticas que abordavam os meios na escola de forma mais abrangente. Assim, o NCE 

passou a redefinir o significado de “educomunicação” definindo-o como um “(...) conjunto 

de ações que produzem os efeitos para articular os sujeitos sociais no espaço da interface 

comunicação-educação, onde jovens e crianças fazem a leitura crítica e produção da mídia” 

(SOARES, 2011, p. 11). Ou seja,  o conceito de educomunicação apresenta-se como 

 (...) um amplo caminho para a renovação das práticas sociais que 
objetivam aumentar as condições de expressão e comunicação de 

todos os segmentos humanos, especialmente da infância e juventude 

(SOARES, 2011, p.15). 

Ao fazer a relação comunicação-educação a partir da educomunicação, os sujeitos 

sentem-se engajados socialmente, obtendo uma atuação crítica diante dos novos modelos de 

comunicação de massa, subvertendo a ordem sobre o entendimento da mídia como um 

aparato tecnológico de manipulação, o que pode gerar uma nova maneira de lidar com a 

inserção da mídia na escola, na qual 

 (...) as ações desenvolvidas no âmbito da Educomunicação 

configuram-se em um debate político vinculado à cidadania, 
liberdade de expressão e interculturalidade, que considera a 

educação para os meios de comunicação uma estratégia promotora 

da justiça social, baseada no diálogo (SOARES, 2011, p.17). 

 

Para ampliar o entendimento sobre a interrelação entre a educomunicação e o 

sistema de ensino, Soares (2011) apresenta dois pressupostos fundamentais: o primeiro 

afirma que a educação só é possível enquanto “ação comunicativa”, uma vez que a 

comunicação está presente na formação humana. Da mesma forma, toda comunicação, no 

sentido de transmissão de sentidos e intercâmbio de idéias é uma ação educativa (SOARES, 

2011, p. 17).  Nesta premissa, a comunicação participativa e dialógica, onde todos podem 

opinar e refletir favorece o desenvolvimento das práticas educativas, aumentando a 

motivação dos estudantes, o relacionamento e convívio entre alunos-professores, 
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potencializando possibilidades de aprendizagem, tomada de consciência e mobilização para 

ação. É este o principal foco da educomunicação: 

  
(...) o eixo das relações comunicacionais entre pessoas e grupos 

com a função de qualificar essas interações, tornando como 

conceitos fundamentais a democracia, dialogicidade, expressão 
comunicativa e gestão compartilhada das informações (SOARES, 

2011, p.19). 

Assim, educomunicação segundo Soares (2000, p. 03) define-se como um conjunto 

de ações destinadas a: 

1 – integrar às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas 

de comunicação (cumprir o que solicita os PCNs no que diz 
respeito a observar como os meios de comunicação agem na 

sociedade e buscar formas de colaborar com nossos alunos para 

conviverem com eles de forma positiva, sem se deixarem 
manipular.); 

2 – criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços 

educativos (o que significa criar e rever as relações de comunicação 
na escola, entre direção, professores e alunos, bem como da escola 

para com a comunidade, criando sempre ambientes abertos e 

democráticos);  

3 – melhorar o coeficiente expressivo e comunicativo das ações 
educativas (Para tanto, incluímos o rádio como recurso 

privilegiado, tanto como facilitador no processo de aprendizagem, 

quanto como recurso de expressão para alunos, professores e 
membros da comunidade). 

 

Por meio da educomunicação, segundo os estudos de Soares (2000, p.31), a escola 

se torna um espaço privilegiado de aprendizagem para aplicação do conceito, já que as 

práticas comunicativas se manifestam na socialização da vida em sociedade: família, 

escola, empresa e mídia. Para essas atividades o que importa não é a ferramenta 

disponibilizada, “(...) mas o tipo de mediação que elas podem favorecer para ampliar os 

diálogos sociais e educativos” (SOARES, 2002, p.18). 

 Citelli (2011, p.09), por sua vez, concebe a educomunicação como uma área que 

busca pensar, trabalhar, pesquisar a educação formal e informal dentro da comunicação, 

integrando as dinâmicas formativas, envolvendo projeto de aprendizagens que utilizem os 

recursos técnicos do rádio, TV, jornal etc. para análise das produções de mensagens e 

formação dos sujeitos para um posicionamento perante o mundo marcado pela indústria 

cultural. A  educomunicação  é uma  prática  que  objetiva  ampliar  as  condições  de  
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expressão  de todos  os  segmentos  humanos,  especialmente  da  infância  e  da  juventude,  

possibilitando um novo  entendimento  e leitura  de saberes. 

Soares (2002, p.35) ainda apresenta a idéia de que  a escola, por  ser  ao mesmo  tempo  

um meio  educativo,  social  e político,  é  um  dos  principais  agentes  da  educomunicação.  

Entretanto,  para cumprir  a  função  educomunicadora,  é  preciso  que  a  escola,  nos moldes  

tradicionais, passe  por  algumas  transformações  que  aproximem  o  ensino  formal,  da  

sociedade  em movimento,  ou  seja,  uma  sociedade  permeada  por  meios  de  comunicação,  

informações constantes  e  mutáveis.  

Ainda  segundo a autora, hoje,  muitas  vezes,  o  saber  da  escola  é  desassociado  do 

saber  midiático,  o  que  se  é  aprendido  fora  dela  é  desconsiderado. Porém,  é  necessário 

levar  em  conta  o  conhecimento  prévio  do  aluno  sobre  alguns  determinados  assuntos, 

conhecimento  este, adquirido  muitas  vezes  através  da mídia. A criança e o adolescente 

aprendem quando se vêem instigados e interessados pelo assunto e partem para a pesquisa, 

elaboração e produção próprias (SOARES, 2002, p.41).  

As pesquisas desenvolvidas por Soares mostram que os alunos desenvolvem 

habilidades que antes não tinham a oportunidade de desenvolver, devido ao ambiente 

escolar restrito à convencional sala de aula. 

 

 (...) As  novas  gerações,  quando  orientadas  por  adultos 

significativos para elas  (pais,  professores,  gestores  de  projetos  na  
área  da  mídia  e educação)  têm  optado  por  assumir  suas  

responsabilidades  na construção  de  um  mundo  mais  intensamente  

comunicado, contribuindo  para  que  os meios  de  informação  

estejam  a  serviço  da edificação  de  uma  sociedade  mais  humana,  
pacifica  e  solidaria (SOARES, 2002, p.15).  

 

De acordo com Citelli (2011), entre as práticas educomunicativas são produzidos 

fanzines e jornais, fotografias, vídeos, jornal-mural, rádio-escola, sites em processos 

educativos e muitos outros materiais em comunicação, ou seja, “(...) as crianças e jovens 

participam de um caminho pelo conhecimento muito mais completo e criativo” (CITELLI, 

2011, p. 52).  

A relação entre a comunicação e a educação, de acordo com Soares (2002, p.85) 

estimula crianças, adolescentes e educadores a utilizarem a mídia como instrumento de 

mobilização e crítica social. Os parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação n. 9394-96 (BRASIL, 1996a), também contribuem para a inserção das práticas 

educomunicativas na escola. Esta propõe uma modernização do ensino voltado para a 

formação do cidadão cultural e politicamente ativo, tendo como fim “a formação de 

cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade social” (art. 2º, II) e que 

tenham “desenvolvido sua capacidade de reflexão e criação” (art. 44, II e 47, III), 

“contribuindo para o desenvolvimento de critérios de leitura crítica dos meios de 

comunicação social”(art.36, V).  

Esse documento legal traz para o ensino não somente a estrutura curricular a ser 

trabalhada pela escola, como também garante o desenvolvimento de critérios de leitura 

crítica dos meios de comunicação e prevê uma “iniciação tecnológica no campo da 

comunicação”. Diante da meta estabelecida em lei de “(...) formar cidadãos com 

capacidade de discernimento, com critérios, em condições de fazer a leitura crítica do 

mundo e, em decorrência, que forme cidadãos capazes de intervir socialmente”, Soares 

(2000, p. 22) constata que o trabalho com as mídias exige uma nova forma de relação com 

o ensino. Para esse autor, não se pode mais pensar apenas no manuseio dos equipamentos, 

mas fundamentalmente na análise dos conteúdos veiculados e nos formatos 

comunicacionais veiculados e impostos para a sociedade. 

O artigo 36 da LDB estabelece que é a partir do aparato tecnológico que a leitura 

crítica desses meios deverá acontecer. Os conteúdos curriculares e os recursos didáticos 

devem explorar os instrumentos comunicacionais de rádio, jornal, vídeo, etc. como objetos 

de aprendizagens e não voltar-se apenas para o estudo de sua linguagem ou meramente um 

recurso tecnológico para favorecer o ensino dos alunos. Esta nova maneira de lidar com a 

mídia “(...) reconhece oficialmente que o ensino básico deve se preocupar com as 

mensagens produzidas pela indústria cultural estabelecendo novos diálogos dentro ensino-

aprendizagem” (SOARES, 2000, p.24). 
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1.4 A Educomunicação no Brasil 

 

Para fundamentar o conceito da educomunicação, abordado neste trabalho, 

procuramos descrever o panorama histórico da educomunicação desde as primeiras 

discussões que influenciaram os trabalhos realizados no Brasil e na América Latina. 

Na América Latina os estudos acerca dos efeitos da mídia sobre a sociedade iniciam 

nos anos 1960, com a análise das produções cinematográficas. Os estudos demonstraram 

que havia uma grande persuasão do emissor sobre o receptor que determinava 

comportamentos e consumo. Nesse sentido, no processo educativo “(...) era importante 

conhecer a natureza das mensagens para evitar que as pessoas, principalmente os mais 

jovens, tivessem acesso ao que fosse duvidoso” (SOARES, 2013, p.182).   

 Essa “leitura crítica” surge com o propósito de desenvolver a consciência crítica 

frente aos efeitos da “indústria cultural”, principalmente a invasão cultural determinada 

pela América do Norte: 

 

(...) os programas de educação para a recepção desenvolveram-se à 

margem dos sistemas educativos, originando-se nos bairros, 

subúrbios e instituições voltadas para a educação e a cultura 

popular. (SOARES, 2013, p.182) 

  

 

 Nessa década assiste-se a um forte movimento provocado por educadores e 

estudiosos da crítica aos conteúdos televisivos, que refletem sobre a forma e estrutura das 

mensagens veiculadas. Paralelamente, outro grupo estuda as estruturas econômicas e 

políticas que davam suporte aos meios de comunicação. A esse respeito, Soares (2013) 

afirma que “(...) acreditava-se que somente o estudo das condições de recepção e dos vários 

planos ideológicos que conviviam em um receptor garantiam o entendimento dessas 

estruturas midiáticas” (p.21).  

Ainda nessa época há um movimento em torno das discussões sobre o planejamento 

participativo, o que reconfigurava uma nova proposta de ação social: 
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A força do pensamento latino-americano no campo da comunicação 

para o desenvolvimento, com ênfase no planejamento participativo, 

exerceu profunda influência na construção do conceito da 
educomunicação. (SOARES, 2013, p.181)  

 

  No Brasil, nos anos entre 1970 e 1980, segundo esse mesmo autor, ocorrem as 

discussões sobre a comunicação alternativa e dialógica que estabelece novas maneiras 

de expressão e que ocorriam de maneira verticalizada nos espaços formais como a 

escola: 

Não se trata apenas de fazer a leitura crítica da mídia como um 
conteúdo disciplinar a mais, mas propor a comunicação como um 

eixo transversal a todo processo educativo. (SOARES, 2013, p.182) 

 

 Diversas entidades passam a oferecer formações e assessoria para escolas com 

objetivo de entender e modificar a relação comunicação-educação, fundamentada na 

participação. Observa-se que, a partir dessas experiências, os trabalhos do Núcleo de 

Comunicação e Educação da USP buscaram desenvolver experiências que permitiram que 

os envolvidos implementassem projetos de discussão compartilhados com a 

educomunicação. Com esta perspectiva a Educomunicação passa a ser entendida como uma 

nova área de intervenção social e como: 

 
(...) um conjunto de ações inerentes ao planejamento, implantação e 

avaliação de processos, programas e produtos destinados a 

fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos, 
melhorando o coeficiente comunicativo das ações educativas, 

incluindo as relacionadas ao uso de recursos de informação no 

processo de aprendizagem. (SOARES, 2013, p. 183)  

 

    Já na década de 1980, com objetivo de aproximar os campos da comunicação e da 

educação com as políticas, a UNESCO une-se aos pesquisadores para ampliar a crítica sobre 

a influência dos conteúdos na sociedade, principalmente em relação aos jovens. A UNESCO 

promove em 1981 um congresso em Quito para especificar a ações dos meios de 

comunicação nas escolas e promove a crítica às mensagens veiculadas. Nesse processo, 

aumentam os projetos para a discussão da manipulação da sociedade pela televisão e 

promove-se a educação para a leitura crítica da mídia.  

A década seguinte começa a sofrer a influência dos estudos culturais norte 

americanos e ingleses. De um lado, tem-se um grupo de pesquisadores vindos da educação 
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formal que estudam os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 

ensino e, de outro lado, vê-se estudos que se voltam para as práticas sociais e ações culturais 

de cada sociedade, impactadas pelos meios de comunicação. Não eram “(...) os meios que 

importavam, mas os processos comunicativos enquanto produção de cultura” (SOARES, 

2013, p. 180). Destacam-se aqui, em especial, os estudos de Raymond Willians, pelos quais 

os educadores para os meios aprenderam que a “cultura é um processo sócio-histórico que 

cria e assimila sentidos” (SOARES apud Willians, 1965, p.43) e os estudos de Stuart Hall, 

segundo os quais “a audiência define-se simultaneamente como receptora e fonte de 

mensagem” (SOARES apud  HALL, 1980, p.128). Assim é que,  

(...) foi possível passar de uma teoria centrada nos meios de 

comunicação, para uma reflexão articuladora das práticas de 

comunicação entendida como fluxos culturais, focada no espaço 

das crenças, costumes, sonhos e medos que configuram a cultura do 
cotidiano. (SOARES, 2013, p.182) 

            

  A partir de 2000 as pesquisas do Núcleo de Comunicação e Educação da 

USP propõem uma nova perspectiva sobre a influência dos meios de comunicação. Os 

estudos apresentam à academia um novo modelo de educação para a comunicação, que 

contraria os estudos já realizados no mundo. De acordo com Soares (2013, p.183) a 

proposta de “(...) estabelecimento de um novo paradigma surgido da interface 

comunicação e educação, que passava a ser assumido como um espaço de agir coletivo, 

voltado para a cidadania e para a lógica de mercado (...)” constitui-se em uma nova 

proposição de estudo e crítica dos meios, que permite o surgimento de uma nova 

metodologia de “(...) educação para a recepção, promovendo novas negociações de 

acesso aos meios, domínio das suas linguagens e gestão da produção, tendo como meta 

a prática da cidadania” (SOARES, 2013, p.183). E mais, para ess autor:  

       
O conceito de educomunicação passou a traduzir a desejada 

autonomia de uma prática, não exatamente à margem dos 

tradicionais campos da comunicação e educação, mas justamente a 
sua interface, às vezes com eles se confrontando e, em outras, 

colaborando. (SOARES, 2013, p.183) 
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1.5 Contextualizando o estudo: a educomunicação na Prefeitura de São Paulo 

 

Para conhecer um pouco mais sobre as atividades educomunicacionais 

implementadas na rede municipal de ensino da Prefeitura de São Paulo buscou-se 

informações, por meio de conversas com o Coordenador Geral do Projeto “Nas Ondas do 

Rádio / Educom.Rádio” – Prof. Carlos Lima – que contextualizou todo processo histórico 

dessas atividades, desde sua primeira iniciativa com professores, até a criação da Lei 

Educom – Lei Municipal n. 13.941/2004 – que legitima e fundamenta os trabalhos 

desenvolvidos.  

Segundo o Prof. Lima, o Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio” é uma 

proposta pedagógica que utiliza as linguagens midiáticas no processo ensino-aprendizagem. 

Esse Projeto utiliza os conceitos da Educomunicação, definida pelos princípios de educar 

através da comunicação ou comunicar para educar, tomados como base para os projetos 

na rede municipal de São Paulo.       

Dados extraídos do documento de implantação do projeto (SÃO PAULO, 2004) 

revelam que a proposta foi inicialmente implementada na rede municipal de ensino de São 

Paulo em 2001, através do projeto Educom.Rádio, desenvolvido em parceria com o Núcleo 

de Comunicação e Educação da USP. Em 2005 o Educom.Rádio tornou-se lei municipal e 

o projeto passa a ser chamado de Programa Nas Ondas do Rádio, que hoje atende alunos 

do Ensino Infantil, Fundamental e Médio, desenvolvendo nas escolas projetos atividades 

como Rádio Escolar, Jornal Mural e Comunitário, Agência de Notícias e Audiovisual, entre 

outros projetos que utilizam suportes midiáticos.  

O Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio”  tem como objetivos: 

 Promover o protagonismo infanto–juvenil através da comunicação e das tecnologias; 

 Auxiliar no aperfeiçoamento das competências leitoras, escritora e oral dos alunos; 

 Promover a cultura de paz no espaço escolar; 

 Possibilitar crianças e adolescentes espaços para expressão comunicativa e criativa. 

 

O Prof. Lima ainda informa que os projetos desenvolvidos procuraram utilizar as 

tecnologias da informação e comunicação – TICs, principalmente o computador, o software 

livre e a internet, para viabilizar produções desenvolvidas pelos alunos e publicá-las em 

http://www.usp.br/nce/
http://www.usp.br/nce/
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=29122004L%20139410000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_tipo=LEI
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blogs, sites e redes sociais.  O objetivo do Educom.rádio é o de resolver um problema 

específico: combater a violência e favorecer uma cultura de paz no ambiente escolar. O 

programa privilegia, neste contexto, o emprego da linguagem radiofônica através da 

introdução de um laboratório de rádio em cada escola. Assim, segundo o Prof. Lima, esse 

programa objetiva o desenvolvimento de práticas pedagógicas solidárias e colaborativas 

que permitam à comunidade escolar dar respostas construtivas aos problemas da 

convivência diária, além de propiciar uma melhoria na compreensão e na aprendizagem das 

várias linguagens próprias da sociedade da informação, conforme recomendam a nova LDB 

(BRASIL, 1996a) e os Parâmetros Curriculares para o ensino fundamental (BRASIL, 

1996b). 

Na estrutura do projeto, em 2001, a meta era “reduzir a violência nas escolas e 

implantar uma cultura da paz”. Diversas ONGs que desenvolviam projetos combatendo a 

violência escolar buscavam uma solução para o problema, que envolvesse a cultura e o uso 

dos recursos midiáticos. Na elaboração desse programa, esse docente da ECA/USP – 

Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – contou, ao longo de três 

anos e meio, com a colaboração de outros professores da ECA/USP e de uma equipe de 

mais de 1.100 especialistas coordenados. Ao final, 455 EMEFs foram atendidas, entre 2001 

e 2004, tendo sido capacitados, aproximadamente, 11 mil pessoas, entre professores, 

estudantes e membros da comunidade, cuja missão era a de planejar a introdução da 

educomunicação nas escolas, mediante o uso da linguagem radiofônica.    

No dia 28 de dezembro de 2004, o poder público municipal transformou o projeto 

Educom.Rádio em lei municipal, sob o número 13.941 (SÃO PAULO, 2004). De acordo 

com a Lei, cabe ao poder municipal criar programas para: “(...) desenvolver e articular 

práticas de educomunicação, incluindo a radiodifusão restrita, a radiodifusão 

comunitária, bem como toda forma de veiculação midiática, de acordo com a legislação 

vigente, no âmbito da administração municipal” (Lei Educom.Rádio n. 13.941, 2004, 

Art.2º, Párag. I), além de “(...) incentivar atividades de rádio e televisão comunitária em 

equipamentos públicos” (Lei Educom.Rádio n. 13.941, 2004, Art.2º, Párag. II). De acordo 

com essa Lei, o governo municipal deverá, ainda, “(...) capacitar, em atividades de 

educomunicação, os dirigentes e coordenadores de escolas e equipamentos de cultura do 

Município” (Lei Educom.Rádio, 2004, Art.2º, Párag. III).   
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A Lei Educom, como ficou denominada, foi regulamentada em 15 de agosto de 

2004. Tanto o projeto de lei, quanto seu projeto de regulamentação contou com a assessoria 

do Núcleo de Comunicação e Educação da ECA/USP – que foi responsável pela 

implantação do Educom.rádio em 455 escolas de ensino fundamental da prefeitura. 

 Em 15 de dezembro de 2009, o Secretário da Educação editou a Portaria n. 

5.792/2009, definindo normas complementares e procedimentos para a aplicação da Lei 

Educom, através do  “Projeto nas Ondas do Rádio”, a ser desenvolvido nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil – EMEIs; nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

I e II – EMEFs; nos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs; nas 

Escolas Municipais de Educação Especial – EMEEs e nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental e Médio – EMEFMs. 
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CAPÍTULO II 

 

QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

A busca de apoios teóricos para a pesquisa levou-me à leitura dos seguintes 

autores, encontrados em muitas das pesquisas aqui mencionadas: 

Jesús Martín-Barbero (2009 e 2011) – por seus estudos para compreensão das relações entre 

os jovens, a educação escolar e os processos midiáticos na sociedade latino-americana atual; 

Charlot (2000, 2001, 2005 e 2013) – por seus estudos sobre o papel das escolas e dos 

professores em face da realidade dos alunos e sua mobilização em direção ao saber. 

 

2.1 As relações dos jovens com a educação escolar e os processos midiáticos na 

sociedade atual 

A interferência dos meios de comunicação social na vida e nas relações dos 

cidadãos, em particular das crianças vem provocando uma crescente preocupação social, no 

entanto os estudiosos constatam que, apesar disso, há pouca reflexão sobre esse tema por 

parte da instituição educacional.  

Apoiando-se nos estudos teóricos de Jesús Martín-Barbero (2009. P. 121), essa 

constatação pode ser entendida como uma reação frente à deslegitimação e a deslocalização 

das formas contínuas do saber promovidas pela escola que tem no texto escrito o centro de 

um modelo linear tradicional de ensino. Neste sentido o saber midiático quebra não só o 

modelo escolar que se dá linearmente e por etapas, mas principalmente a autoridade do 

professor e as relações entre pais e filhos, ao ter, estes últimos, acesso, por sua própria conta, 

ao mundo que antes lhe estava vedado: o dos adultos. Ou seja, nas palavras do autor: 

 

 

(...) esta perspectiva do problema apresenta a necessidade de que 

partindo do sistema educacional ou mais propriamente da escola, se 

articule algum tipo de resposta pedagógica que permita reinterpretar o 

papel dos meios nas sociedades contemporâneas, e que dote os 
cidadãos das capacidades que lhes facilitem uma relação crítica com 

a proposta mediática a que estão expostos (MARTIN-BARBERO, 

2009, p.120) 
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A aproximação comunicação-educação exige um novo pensar que reelabore 

modelos pedagógicos e novas estratégias de intervenção na sociedade que, por sua vez, 

consigam responder aos processos midiáticos e educacionais atuais: 

(...) esta exigência se coloca na medida em que, tanto o 

desenvolvimento tecnológico quanto as mudanças econômicas e 
sociais são produtores de novos padrões culturais e têm colocado em 

pauta, para a escola, um reposicionamento diante do que dela exige: 

encaminhamentos intencionais que preparam as pessoas para a 
inserção crítica na sociedade (MARTIN-BARBERO, 2009, p.120). 

 

Martín-Barbero (2009, p.123) afirma que estamos diante de um “processo 

comunicativo-reflexivo”, conformado não pelas máquinas ou meios, mas por linguagens, 

saberes e escritas, pelo  poder da linguagem midiática. Diante de suas reflexões percebemos 

que o modelo da relação professor-aluno é vertical e autoritário, que promove um 

aprendizado linear e sequencial. Para Martín-Barbero (2011,p.123) ao relacionar esse modo 

educacional com as tecnologias propõe um novo olhar sobre o ensino, que por sua vez, 

reforça os obstáculos na relação sociedade e educação. Para que a escola possa interagir 

com o novo modelo de sociedade é preciso, de acordo com Martin-Barbero (2011, p.123), 

que se crie novos modos de se relacionar com o meios de comunicação e não simplesmente 

que se utilize a mídia como recurso pedagógico, enfatizando seu caráter tecnicista. Ou seja, 

para o autor: 

(...) enquanto permanecer a verticalidade na relação docente e a 

sequencialidade no modelo pedagógico, não haverá tecnologia 

capaz de tirar a escola do autismo em que vive. Por isso, é 
indispensável partir dos problemas de comunicação antes de falar 

dos meios (MARTÍN-BARBERO, 2011, p.123). 

 

 Isso significa que, ao se refletir sobre comunicação deve-se reconhecer que estamos 

diante de uma sociedade que evidencia o papel do conhecimento e da informação para os 

processos de desenvolvimento econômico, político e social. O conhecimento e a 

informação são o eixo central para o desenvolvimento social, principalmente para os países 

de Terceiro Mundo, nos quais os processos de industrialização não impedem que a 
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sociedade dependa do conhecimento e informação, mais do que das máquinas, isto é,  não 

impedem que a sociedade dependa “mais da inteligência do que da força”. Dessa forma, 

 

(...) da relação entre a força, a mão de obra e a energia produzidas 
pelas máquinas, estamos passando a um novo tipo de relação, 

mediada, cada vez mais, pela informação e pela automatização dos 

processos (MARTÍN-BARBERO, 2011, p.124).      

 

Martín-Barbero (2011, p.124) afirma que o ponto de partida para pensar nas 

relações entre a educação e comunicação deve ter como ponto central a influência que o 

conhecimento e a informação têm na estrutura social dos países, aumentando as diferenças 

entre países pobres e ricos e afetando também como estes adquirem e possuem acesso aos 

bens materiais e simbólicos. O autor ainda constata, que há uma grande diferença entre as 

pessoas que podem estar se beneficiando de grande quantidade de informações, 

experimentações, conhecimentos e experiências tecnológicas e uma imensa maioria 

excluída, desligada do mundo tecnológico (MARTÍN-BARBERO, 2011, p.125).   

 Essa influência tecnológica está mais perceptível entre os jovens que possuem novas 

maneiras de perceberem o mundo tecnológico e de interagir socialmente. Segundo Martín-

Barbero (2011, p.125) trata-se de uma nova experiência cultural, estabelecendo novas 

maneiras de se localizar e agir socialmente a partir dos meios tecnológicos. Este aspecto 

choca e rompe com o mundo dos adultos que, timidamente, está se associando à tecnologia. 

A maneira como os meios de comunicação dialogam com a sociedade estabelece outras 

formas de comunicar e persuadir, tanto na velocidade quanto na sonoridade das mensagens, 

trazendo para o mundo juvenil novas formas de articulação e novas experiências. 

 Toda essa inovação comunicacional e tecnológica influência na maneira como o 

jovem se relaciona com o saber educacional. O conhecimento que antes era restrito somente 

à escola e aos livros, agora nessa nova sociedade passa circular por outros meios e lugares. 

Assim, Martín-Barbero (2011, p.126) reconhece a importância da formação de um 

ambiente de informação e conhecimento mútiplo, não restrito ao sistema educativo, que 

ainda permanece com seus dois centros definidos: a escola e o livro. Assim,  
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(...) a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, 

pois existe uma multiplicidade de saberes que circulam por outros 

canais, difusos e descentralizados. Essa diversificação e difusão do 
saber, fora da escola, é um dos desafios mais fortes que o mundo da 

comunicação apresenta ao sistema educacional (MARTIN-

BARBERO, 2011, p.127). 

 

 Também estamos diante de um novo perfil de aluno. Estes estão imersos em um 

ambiente comunicacional transformado por outras linguagens, saberes e escritos 

proporcionando informações atualizadas sobre determinados conteúdos, e em muitos casos 

mais que seu professor. O autor afirma que diante de nova configuração a escola preconiza 

o fortalecimento do autoritarismo como reação à perda de autoridade do professor, e não 

uma abertura para esses novos saberes. 

(...) Em lugar de ser percebida como uma chamada a que se 
reformule o modelo pedagógico, a difusão descentralizada de 

saberes, possibilitada pela mediação comunicacional, resulta no 

endurecimento da disciplina do colégio para controlar esses jovens, 
cada vez mais frívolos e desrespeitosos com o sistema sagrado do 

saber escolar (MARTÍN-BARBERO, 2011, p. 127). 

 

 Para o autor, estamos diante de um novo modelo de sociedade mediada por 

tecnologia e mídia e a escola não pode aumentar as diferenças sociais, usando dessas 

ferramentas informacionais como ponto de aumento para essas diferenças. Um dos maiores 

desafios da relação educação e comunicação diante dessas transformações estão justamente 

em fazer com que a escola propicie a participação do cidadão em um novo ambiente 

comunicacional: 

(...) o cidadão de hoje pede ao sistema educativo que o capacite a 

ter acesso à multiplicidade de escritas, linguagens e discursos nos 
quais se produzem as decisões que o afetam, seja no campo de 

trabalho, seja no âmbito familiar, político e econômico. Isso 

significa que o cidadão deve saber distinguir os diferentes discursos 
produzidos pela mídia. Para tanto, necessitamos de uma escola na 

qual aprender a ler signifique aprender a distinguir, a tornar 

evidente, a ponderar e escolher onde e como se fortalecem os 

preconceitos ou se renovam as concepções que temos sobre 
política, família, cultura e sexualidade (MARTÍN-BARBERO, 2009 

p. 130). 
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 Diante dessas afirmações pode-se concluir que a escola precisa proporcionar aos 

alunos condições não apenas de ler e escrever como ponto de chegada, mas como ponto de 

partida para alfabetização em outras linguagens, capacitando a formar cidadãos que 

interpretem e leiam o mundo. 

 

2.2 O papel das escolas e dos professores em face da realidade dos alunos e sua 

mobilização em direção ao saber 

 

 

Além de atentar para as relações sociais estabelecidas na escola, o Projeto de 

Pesquisa aqui proposto visa verificar as relações com o saber que as práticas de  

educomunicação podem estabelecer na escola. Neste sentido prevê-se que as concepções 

de Bernard Charlot (2000 e 2005) sobre os sujeitos alunos e suas relações com o saber 

presente na escola e na sociedade permitam analisar os efeitos das práticas de 

educomunicação  nessas relações.  

A conceitualização de Bernard Charlot parte do estabelecimento de relações entre a 

origem social e sucesso ou fracasso escolar dos alunos. Charlot (2005) afirma que não se 

deve apenas tomar como referência a posição social, mas que é preciso considerar “(...) o 

sujeito na singularidade de sua história e das atividades que realiza” (p.15), uma vez que 

cada indivíduo pertence a um grupo, a um contexto sociocultural e interpreta singularmente 

sua relação com a escola e o saber, dando sentido ao mundo e a si mesmo. Durante sua 

trajetória o indivíduo vai construindo sentidos e significados sobre si e o mundo, forjando 

sua individualidade (CHARLOT, 2005, p.41). O autor também  busca “(...) compreender 

como o sujeito categoriza o mundo, como ele dá sentido a sua experiência e especialmente 

a sua experiência escolar, como sujeito que apreende o mundo e como se constrói e 

transforma a si próprio” (CHARLOT, 2005, p.41). 

As pesquisas de Charlot enfocam como o sujeito dá sentido principalmente às 

experiências que acontecem dentro da escola. No entanto, para o autor, a condição social 

do indivíduo, por si só, não explica suas relações com o saber no âmbito escolar 

(CHARLOT, 2005, p.40).  

Relacionando a condição social do indivíduo com o conhecimento, Charlot (2001) 

afirma que a aprendizagem escolar é fundamental na construção do sujeito e esta o torna 
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um sujeito social e único, um membro da comunidade escolar que constrói relações com o 

mundo a sua volta. Trata-se, segundo o autor, de: 

 
 (...) Aprender para viver com os outros homens com quem o 

mundo é compartilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de 

uma parte desse mundo, e para participar da construção de um 

mundo pré-existente. Aprender em uma história que é, ao mesmo 
tempo, profundamente minha, no que tem de única, mas que me 

escapa por toda parte. Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de 

relações e processos que constituem um sistema de sentido, onde se 
diz quem eu sou, quem é o mundo, quem são os outros 

(CHARLOT, 2001, p.53) 

  

Categorizando a diferença entre saber e aprender (CHARLOT, 2001, p. 63), esse 

autor afirma que o saber é uma forma de representação de uma atividade que, por sua vez, 

consiste numa das formas de relações dos sujeitos com o mundo. Isso leva o autor a 

considerar que a educação escolar deveria proporcionar atividades que estabelecessem 

condições do sujeito fazer relações de sua experiência social com o saber e não apenas 

acumular conteúdos. Também evidencia através de suas pesquisas que o ato de aprender 

encerra diferentes significados para alunos de diferentes classes sociais. Assim, aprender 

para os estudantes pode ser adquirir um saber ou cumprir as tarefas obrigatórias proposta 

pela escola. 

As relações com o saber, segundo Charlot (2001, p.62) não são apenas socialmente 

determinadas, ou seja: “(...) os jovens com as mesmas condições não estabelecem as 

mesmas relações com o saber, uma vez que o interesse por este saber se relaciona a sua 

identidade e à relação com o outro” (CHARLOT, 2001, p. 63). E acrescenta: 

 

(...) o que é aprendido só pode ser apropriado pelo sujeito se 
despertar nele certos ecos: se fizer sentido para ele. Porém o sujeito 

só pode aprender se entrar em certas atividades normatizadas, 

aquelas que permitem apropriar-se deste ou deste aprender 
(CHARLOT, 2001, p. 21) 

 

 Outro aspecto relevante nas pesquisas realizadas por Bernard Charlot sobre a 

relação com o saber entre os jovens estudantes tem a ver com o sentido que esses jovens 

atribuem aos estudos e à escola. Com a proposta da escola para todos muitos destes 
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adolescentes estão focados no estudo para a empregabilidade, isto é, muitos jovens vão 

para a escola apenas com propósito de passar de ano, uma vez que o conhecimento 

adquirido fora da instituição escolar é considerado o mais importante nesta cultura juvenil. 

Com o desenvolvimento econômico da sociedade o consumo é legitimado pelo desejo 

provocado pela indústria cultural e pela manipulação da mídia. Os alunos transferem esse 

comportamento para a escola e com isso, aos professores cabe a satisfação do desejo desses 

alunos através de elaboração de aulas mais interessantes, pois se as aulas forem 

consideradas “chatas”, os alunos não as acompanharão, quando muito, apenas memorizarão 

os conteúdos para se saírem bem nas provas. Para Charlot (2013, p.19) “(...) estas 

mudanças geram uma transformação na relação com o saber e na relação com o desejo: e 

ambas geram problemas para o professor”.     

Refletindo sobre a inserção da mídia e tecnologia na escola, o autor propõe a 

elaboração de um novo modelo pedagógico e uma nova redefinição de como tratar a 

diversidade de meios de comunicação e ferramentas tecnológicas no ambiente escolar. De 

acordo com Charlot (2013, p.20), não se trata apenas de equipar as escolas com tecnologia, 

mas de “(...) como tratar o acesso ao saber dos jovens que têm mais acesso à informação e 

que se comunicam de maneira mais imediata do que nas gerações anteriores”.  Entramos 

em uma sociedade da informação e do conhecimento científico e a juventude possui mais 

acesso a estas informações, porém, segundo o autor, estas informações não são saberes. 

Nessa nova configuração pedagógica, Charlot (2013, p.20) aponta que o papel do professor 

é de fundamental importância para transformar as informações em conhecimentos: 

  

(...) nenhum docente pode entrar em concorrência com a tecnologia. 
É necessário termos “professor de saber”, isto é, um professor que 

ensine como procurar, avaliar e reunir informações para entender o 

mundo e resolver problemas (CHARLOT, 2013, p.20). 

 

 A sociedade do século XXI não é apenas informativa. Ela precisa do trabalho em 

equipe, do sentido da responsabilidade e da solidariedade, de pessoas reflexivas e criativas, 

que atuem em rede e em grupos, o que não vai acontecer espontaneamente. (CHARLOT, 

2013, p.21).  

Portanto, o professor tem de ser menos professor de informação e mais professor de 

saber. Charlot (2013) também mostra que devemos ter cuidado com a informática, pois 



79 
 

nem todos os alunos têm computador em casa e nem todos são especialistas na internet e 

não a utilizam para aprender, mas a utilizam para jogar ou se comunicar. A questão central 

da informática na escola é o sentido que esta dá para o uso que se faz dos meios e como ela 

transforma as informações em conhecimento. Para isto, o aprendizado deve proporcionar 

um sentido significativo para o aluno. Nas palavras do autor: 

 

 (...) também não é possível esperar apenas a pergunta dos alunos, 
pois assim não vamos longe; é preciso fazer um trabalho de 

questionamento do mundo, inclusive para mudar a maneira do 

estudante utilizar a internet, para que ele tenha dúvidas e 

questionamentos a serem respondidos. A internet é um instrumento; 
o que importa, antes de tudo, é o caminho, trata-se de uma aula 

clássica ou on-line: despertar questionamentos, dar acesso a 

conhecimentos que são respostas e, assim, produzir sentido acerca 
do mundo e da vida (CHARLOT, 2013, p.20). 

 

 Assim, de acordo com as reflexões do autor, deve-se pensar a escola como um lugar 

de vida coletiva, onde os sujeitos participam como membro de uma sociedade democrática. 

A escola deve se preocupar em ensinar conteúdos que mobilizem os conhecimentos 

adquiridos fora da instituição e que sejam úteis para os jovens do século XXI (CHARLOT, 

2013, p.21). 
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CAPÍTULO III 

 

APRESENTANDO OS DADOS COLETADOS 

 

Os dados analisados neste capítulo procuram revelar como a educomunicação está 

inserida no projeto político e pedagógico da escola, bem como procuram trazer indícios 

sobre suas possibilidades de contribuição para a construção de um ambiente democrático de 

ensino e aprendizagem, favorecendo novos espaços de discussão e criação, ou ainda, para 

que “(...) as disciplinas curriculares ganhem outra dimensão quando abordadas em meio 

ao desafio da pesquisa, do trabalho coletivo e da produção de peças de comunicação, tão 

sedutoras na vida das crianças, adolescentes e jovens.” (SOARES, 2002, p. 115) 

 

3.1. Quem são e o que dizem os professores sobre o programa “Nas ondas do rádio” 

 

3.1.1. Delineando perfis 

Os dados apresentados no Quadro 4, a seguir, procuram traçar um perfil profissional 

dos professores entrevistados e, ao mesmo tempo, registrar como realizam o trabalho com 

mídias. Para isso foram questionados sobre: o tempo no magistério, formação, início do 

trabalho com mídias e cursos que participaram nesta área. As informações obtidas através 

de entrevista, previamente agendada, fornecem dados para estabelecer relações entre quais 

as concepções de educação que os professores têm e o desenvolvimento do conceito de 

educomunicação no trabalho desenvolvido dentro do Programa. Também observa-se que a 

formação docente está ligada a novas práticas e metodologias no trabalho com mídias, 

resgatando conhecimentos, valores e alguns elementos de sua própria trajetória de vida. 
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Quadro 4: Perfil profissional dos professores    

ASPECTOS PROFESSOR 1 

 L. Portuguesa 

PROFESSOR 2 

Matem. e 

Alfabetização 

PROFESSOR 3 

L. Portuguesa 

PROFESSOR 4 

História e 

Sala de leitura 

PROFESSOR 5 

Ciências e  

POIE 

 

Idade\sexo 

 

41 anos 

Masculino 

 

36 anos 

Feminino 

 

39 anos Feminino 

 

28 anos 

Masculino 

 

33 anos Masculino 

Formação Letras 

Linguística / 

Língua 
Portuguesa na 

FFLCH 

Matemática e 

Pedagogia 

 

Magistério, Letras 

e Pedagogia 

História, 

Mestrado em 

Ciências da 
Religião e 

doutorado na 

área de História. 

Ciências Biológicas e 

Pedagogia 

 

Tempo de 

magistério 

10 anos 19 anos 15 anos 09 anos 10 anos 

 

Disciplina 

que leciona 

Língua 

Portuguesa 

Matemática e 

Alfabetização 

Língua Portuguesa História Ciências 

Situação 

atual 

PEBII PEBII PEBII Orientador na 

Sala de Leitura 

 Prof. Orient de Inf. 

Quando 

iniciou o 

trabalho com 

mídias 

- 2007 como 

POIE 

- 2005, como 

Assistente 

Pedagógico no 

município de 

Francisco 

Morato.  

- 1998 para tornar 

as aulas mais 

atrativas e 

dinâmicas.   

-  2010 quando se 

tornou 

responsável  pelo 

projeto “Nas 

ondas do rádio”.  

 

-  2013 como POIE  

Cursos na 

área da 

educação 

 - Imprensa 

Jovem e Gestão 

de Projetos 

Educomunicativo

s.  Pelo MEC – 

E-Proinfo  

- Curso Mídias 

na Educação  
- Graduação de 

Licenciatura em 

Educomunicação 

da ECA USP. 

- Cursos de 

extensão como 

Uso do Jornal em 

Sala de Aula e 

Nas Ondas do 

Rádio,  

- Curso de 

extensão 
oferecido pelo 

MEC em 2004 

online chamado 

Mídias na 

educação. 

- Programa 

Educom. TV, 

- Especialização 

do EDUCOM 

Mídias da 

Universidade São 

Paulo. 

- Curso “Nas 

ondas do rádio: 

aprender e 

educar” oferecido 

pela SME. 

- Curso para POIES na 

Diretoria Regional de 

Educação  

Contribuições 

para a 

 Formação 

- Entender o novo 

campo de 

construção de 

sentidos e uso das 

tecnologias para 

promover a 

aprendizagem.. 

- Ampliação dos 

conhecimentos 

sobre como 

trabalhar as mídias 

em sala de aula de 

forma integradora 

e crítica.  
 

- Ampliação sobre 

mídia na escola. 

- Implantação de 

mídia na escola e 

proução de 

jornal, rádio e 

vídeos.  

 

- Como promover o 

protagonismo juvenil 
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   Com o exame das informações do Quadro 4 observa-se que os docentes 

entrevistados têm certa experiência na profissão, o tempo profissional está entre 10 e 20 

anos de exercício docente. Possuem formação em nível de graduação e pós-graduação e são 

provenientes de diferentes disciplinas. Entretanto, a área das Ciências Humanas é a que 

concentra um maior número de docentes dentro do projeto. Demonstram ter conhecimento 

sobre o trabalho e os cursos que realizaram sobre mídias na educação são originários da 

prefeitura de São Paulo. 

 As afirmações dos docentes também  mostram que o início do trabalho com mídias 

aconteceu não só através das atividades promovidas pelo “Programa nas Ondas do Rádio” 

como também em outros lugares: 

Ao começar a trabalhar com Informática Educativa, como 

POIE,em 2007, descobri que a escola possuía um equipamento de 

rádio que estava parado, mobilizei a escola para reativar este 
equipamento e comecei a trabalhar o uso de mídias, não apenas 

rádio, como também jornal mural, informativo impresso (que 

chamávamos de Folha Graciosa) e blog escolar (chamado de 

Rádio Graciosa de Perus). (Professor 01 – Língua Portuguesa) 
 

 

Iniciei esse trabalho no ano de 2005, quando atuei como Assistente 
Pedagógico no município de Francisco Morato, trabalhando com 

professores do município, incentivando-os a utilizar as mídias na 

sala de aula, como jornal, revistas, TV e internet. Esse trabalho 
continuou na Prefeitura de São Paulo, atuando como Professora de 

Educação de Jovens e Adultos, onde era feito diretamente com os 

alunos. Mais tarde, como Vice-Diretora, pude acompanhar o 

trabalho das POIES (Professor Orientador de Informática 
Educacional) com os alunos, onde eram feitas reportagens para 

jornal escolar e rádio. (Professor 02 – Matemática/ 

Alfabetização) 
 

 

Comecei em 1998 quando queria tornar as aulas mais atrativas e 
dinâmicas.  Nessa época ainda estava em uma escola do estado e a 

diretoria de ensino ofereceu um curso que se chamava “Teoria e 

prática” e então conheci o trabalho com jornal de Frenet e me 

encantei, desenvolvi o projeto jornal na sala de aula com os alunos 
e daí por diante comecei a estudar mais e participar de cursos que 

falavam sobre o uso do jornal em sala de aula. (Professor 03 – 

L.Portuguesa) 
 

Em 2010 recebi convite para compor a equipe de professores que 

seria responsável pelo projeto “Nas ondas do rádio” em minha 

escola. Como tinha experiência com o rádio (trabalhei em uma 



83 
 

rádio comunitária por alguns anos) aceitei prontamente. Assim, 

estive mais diretamente envolvido na fase de implantação do 

projeto na escola. (Professor 04 – História/ Sala de Leitura) 
 

 

“Em 2013,quando comecei como POIE iniciei um trabalho sobre 
fotojornalismo,animação e protagonismo Juvenil com jornal em 

sala de aula.  (Professor 05 – Ciências / POIE) 

 

 

 Entre as contribuições dos cursos para a formação desses professores destaca-se o 

conhecimento de novas metodologias para o ensino, além de perceberem a relação entre a 

mídia e a escola como a construção de um novo campo de conhecimento. Ressalta-se 

também que estas formações ofereceram, segundo os professores, “um maior dinamismo 

nas aulas” e uma nova forma sobre como manuseiam os meios, “ultrapassando o caráter 

tecnicista e instrumentalizado”: 

Um novo campo de construção de sentidos e uso das tecnologias 

para promover a aprendizagem. O uso dos recursos tecnológicos 

não devem ser instrumentais, no sentido de achar que basta ter 
bons equipamentos, muita informação e técnicas para usar isto. O 

consumo da informação e o uso das tecnologias deve ser refletido, 

crítico e relacionado com o coletivo. (Professor 01 – Língua 

Portuguesa) 
 

Contribuíram para ampliar meus conhecimentos sobre como 

trabalhar as mídias em sala de aula de forma integradora e crítica. 
Ao mesmo tempo pude entender que o uso desses recursos em sala 

de aula deve ir além da mera instrumentalização, temos que formar 

o aluno para ser um crítico de mídia. (Professor 02 – Matemática 

e Alfabetização) 

No início achava que para inserir a mídia na escola, bastava 

apenas dar o instrumento aos alunos para eles produzirem. Mas os 
cursos ampliaram a minha compreensão. Percebi para que de fato 

o projeto acontecesse era preciso criar uma nova postura com os 

alunos e propondo uma discussão real sobre o que eles pensavam 
sobre as informações da mídia, como recebiam essas informações e 

posteriormente produzir um conteúdo midiático com a visão das 

próprias crianças. Os cursos me ensinaram a levar os alunos a 

fazerem a leitura crítica da mídia, indo além da mera 
instrumentalização. (Professor 03 – Língua Portuguesa) 

 

O curso oferecido por SME foi de grande qualidade. As aulas 

abordaram todo o processo de implantação da rádio escolar, 
criação de jornal mural e utilização de mídias digitais como 
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ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares. Neste sentido, o curso contribuiu positivamente 

para a minha formação, apresentando uma forma dinâmica de 
relacionamento da educação com as tecnologias comunicacionais. 

(Professor 04 – História / Sala de Leitura) 

 

O curso ainda contribui para minha  formação pois a proposta da 

Secretaria Municipal de Educação foi a reformulação do currículo 

escolar com base no protagonismo Juvenil sobretudo no 9 ano do 

Ensino Fundamental onde eles terão que apresentar um Trabalho 

Colaborativo de Autoria (TCA) com intervenção social na 

comunidade onde estão inseridos . (Professor 05 – Ciências / 

POIE) 

 

 As propostas de formações fundamentadas pelo conceito de educomunicação 

propuseram, aos docentes, uma nova maneira de conceber e analisar as informações 

contidas nos meios de comunicação, integrando-as com as práticas de ensino. Assim, 

percebemos que a proposta educomunicativa, segundo Soares (2000, pg13) de formar 

“leitores críticos da mídia e ampliar as possibilidades de explorar temas atuais e estimular 

a produção de mídias por parte de professores e alunos, elaborando materiais que 

combinem sons, imagens e narrativas” é contemplado nas formações dos docentes 

Um novo campo de construção de sentidos e uso das tecnologias 

para promover a aprendizagem. O uso dos recursos tecnológicos 
não deve ser instrumental, no sentido de achar que basta ter bons 

equipamentos, muita informação e técnicas para usar isto. O 

consumo da informação e o uso das tecnologias devem ser 
refletidos, crítico e relacionado com o coletivo.(Professor 1 – L. 

Portuguesa) 

 Contribuíram para ampliar meus conhecimentos sobre como 

trabalhar as mídias em sala de aula de forma integradora e crítica. 

Ao mesmo tempo pude entender que o uso desses recursos em sala 

de aula deve ir além da mera instrumentalização, temos que formar 
o aluno para ser um crítico de mídia. (Professor 02 – Mat 

Alfabetização) 

 
No início achava que para inserir a mídia na escola, bastava apenas 

dar o instrumento aos alunos para eles produzirem. Mas os cursos 

ampliaram a minha compreensão. Percebi para que de fato o 

projeto acontecesse era preciso criar uma nova postura com os 
alunos e propondo uma discussão real sobre o que eles pensavam 

sobre as informações da mídia, como recebiam essas informações e 

posteriormente produzir um conteúdo midiático com a visão das 
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próprias crianças. Os cursos me ensinaram a levar os alunos a 

fazerem a leitura crítica da mídia, indo além da mera 

instrumentalização.  (Professor 03 – Língua Portuguesa) 

 

“ O curso oferecido por SME foi de grande qualidade. As aulas 
abordaram todo o processo de implantação da rádio escolar, 

criação de jornal mural e utilização de mídias digitais como 

ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares. Neste sentido, o curso contribuiu positivamente 
para a minha formação, apresentando uma forma dinâmica de 

relacionamento da educação com as tecnologias comunicacionais. 

(Professor 04 – História/Sala de Leitura)  

 

 

“ O curso ainda contribui para minha  formação pois a proposta 

da Secretaria Municipal de Educação foi a reformulação do 

currículo escolar com base no protagonismo Juvenil sobretudo no 

9 ano do Ensino Fundamental onde eles terão que apresentar um 

Trabalho Colaborativo de Autoria (TCA) com intervenção social 

na comunidade onde estão inseridos . (Professor 05 – Ciências / 

POIE) 

 

3.1.2. O programa Nas Ondas do Rádio na visão dos professores 

 No Quadro 5, apresentado a seguir, apresentam-se os dados referentes ao bloco da 

entrevista com os professores, cuja intenção foi a de identificar qual a percepção dos 

professores sobre o “Programa nas Ondas do Rádio”. Para tanto, os questionamentos 

promoveram a percepção da pesquisadora sobre como os docentes identificam os objetivos 

principais do projeto, como vêm o conceito de educomunicação, o apoio recebido da 

Secretaria Municipal de Educação e o conhecimento sobre outros cursos pelos docentes. 

 

QUADRO 5*: Percepções dos Professores sobre o “Programa nas Ondas do Rádio”   

 
ASPECTOS PROFESSOR 1 

 L. Portuguesa 

PROFESSOR 2 

Matem. e 

Alfabetização 

PROFESSOR 3 

L. Portuguesa 

PROFESSOR 4 

História/Sala de 

Leitura 

PROFESSOR 5 

Ciências/POIE 

Principais 

objetivos do 

programa 

- O Programa 
NOR estimula 
uma nova relação 

com as mídias e o 
protagonismo 
juvenil 

- Promover o 
protagonismo infanto-
juvenil por meio das 

tecnologias da 
informação e da 
comunicação;  
- Contribuir para o 
desenvolvimento da 
competência leitora e 

- Mudar as relações 
sociais dentro da escola, 
oferecendo um projeto ao 

qual os alunos possuem 
vez e voz sem serem 
discriminados ou 
excluídos das práticas 
pedagógicas.  

- Estimular o 
protagonismo 
juvenil, por 

intermédio das 
mídias, não apenas 
o rádio, já que o 
projeto envolve 
também a criação 
de jornais e o uso 

- Promover o 
protagonismo 
infanto-juvenil por 

meio das 
tecnologias da 
informação e da 

comunicação; 



86 
 

escritora e das expressões 
comunicativas dos 

alunos; 
- Possibilitar o 
desenvolvimento da 
expressão comunicativa; 
Contribuir para a 
integração entre 
professores, alunos e 
comunidade. 

 

de ferramentas 
digitais, como o 

blog.  
 

 

Conceito 

de 

educomuni-

cação 

- Trabalhado pela 
lei educom que 
legalização o 
projeto. 

- Aumentar a 
compreensão das pessoas 
e jovens para o uso de 
mídias 

-  Desenvolvimento de 
práticas pedagógicas 
solidárias e colaborativas 
que permitam à 
comunidade escolar dar 
respostas construtivas aos 
problemas da convivência 

diária; 
- Propiciar uma melhora 
na compreensão e na 
aprendizagem das várias 
linguagens próprias da 
sociedade da informação,  

A cãocomunicação 
é a base do projeto 
 

- O conceito de 

direitos de 
aprendizagem 

em mídias para 

integrar os 
alunos em sua 

comunidade  

 

Apoios da 

SME aos 

professores 

- Cursos na área; 
- Contratação de 

foirmadores para 
formação e 
acompanhamento 
do programa. 

- Formações para 
professores e gestores 

sobre o uso das mídias. 
- Acompanhamento e 
formação pelo DOT 
(departamento de 
orientação técnica). 

- Formação e 
acompanhamento do 

programa pelo DOT 
através de um núcleo 
chamado de 
educom.rádio coordenado 
pelo professor Carlos 
Lima que faz nas escolas, 
tanto para ver a 
infraestrutura (como os 

equipamentos estão sendo 
utilizados) como também 
as atividades 
desenvolvidas pelos 
alunos.  

- Formação pelo  
SME . 

 
Acompanhamento 
pela equipe 
responsável por 
visitar as escolas 
oferecendo apoio 
técnico. 
 

- Formações na 
DRE e alguns 

encontros nas 
emefs. 

 

Informação 

sobre outros 

cursos 

- Universidade 
Federal de 

Campina Grande, 
cursos livres feitos 
por instituições 
não 
governamentais 
como a Revista 
Viração e o 
Instituto GENS do 
Projeto Cala Boca 

Já Morreu. 

- Cursos de extensão 
oferecidos por jornais 

como A Folha de SP e o 
Jornal de Campinas, além 
de formação em nível 
superior de graduação e 
pós-graduação oferecidos 
pela USP. 

  -Instituições públicas 
como o FUNDHAS de 

São José dos Campos 
alguns veículos de 
comunicação como Folha 
de São Paulo e o Estadão 
em parceria com ação 
educativa também 
oferecem cursos nessa 
área 

- A ECA/USP 
oferece o 

graduação em 
Educomunicação, 
em convênio c/ 
Universidade 
Aberta no Brasil, a 
SME tem cursos 
de pós- e extensão 
na área de Mídias 
p/ Educação. 

- Parcerias com as 
Universidades 

através da 
Universidade 
Aberta do Brasil 
(UAB) onde são 
oferecidos cursos 
de Pós graduação 
Lato sensu e scricto 
sensu em mídias 
Sociais. 

 

Nesse bloco o objetivo das questões elaboradas foi o de identificar, por meio da 

percepção dos docentes, o grau de envolvimento e conhecimento teórico sobre o programa 

Nas Ondas do Rádio e como o conceito de educomunicação tem sido aplicado na prática. 
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Observa-se nos depoimentos, que os objetivos principais contidos na Lei EDUCOM 13.941 

e descritos no artigo 2º (ver Anexo 3) estão internalizados pelos docentes. 

 

Promover o protagonismo infanto-juvenil por meio das tecnologias da 

informação e da comunicação; Contribuir para o desenvolvimento da 
competência leitora e escritora e das expressões comunicativas dos 

alunos; Possibilitar o desenvolvimento da expressão comunicativa; 

Contribuir para a integração entre professores, alunos e comunidade. 

(Professor 02 – Matem / Alfabetização) 

 

Estimular o protagonismo juvenil, por intermédio das mídias, não 

apenas o rádio, já que o projeto envolve também a criação de jornais 
e o uso de ferramentas digitais, como o blog. (Professor 03 – L. 

Portuguesa) 

 

 

Verifica-se que o principal foco de trabalho com os meios de comunicação na sala 

de aula é a criação de um “(...) ambiente de diálogo, espaço para o conhecimento crítico e 

criativo, para a cidadania e a solidariedade entre os agentes educacionais” (SOARES, 2012, 

p.32). E isso, ao que parece, está servindo de fundamentação teórica para os docentes 

envolvidos nesse trabalho. Ao mesmo tempo, o que se nota é que os professores 

incorporaram a definição do conceito da educomunicação em suas atividades pedagógicas. 

As declarações nos apresentam que os professores têm claro que todo ato educacional é 

permeado pelo diálogo e que este só existe quando há uma comunicação horizontalizada, 

onde todos participam com suas visões e opiniões sobre o mundo.  

Esta comunicação desburocratizada permeia todas as relações intra e extraescolares 

favorecendo um ambiente democrático, no qual o principal sujeito é o aluno autônomo e 

crítico. Também percebem os professores que, por meio das práticas educomunicativas o 

mundo midiático pode ser desconstruído e analisado, favorecendo o processo de ensino-

aprendizagem e fortalecendo o protagonismo juvenil. É o que se constata nas manifestções 

tomadas como exemplos, a seguir: 

 

O principal objetivo do programa é mudar as relações sociais 
dentro da escola, oferecendo um projeto no qual os alunos possuem 

vez e voz sem serem discriminados ou excluídos das práticas 

pedagógicas. (Professor 03 - Língua Portuguesa) 
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A partir do momento que temos uma comunicação horizontalizada, 

onde o professor propõe um novo diálogo com os alunos, a 

aprendizagem se torna mais significativa para esse menino. 
Podemos resgatar auto-estima deles e fazer com que diminuam as 

diferenças nas salas de aulas, pois cada um é produtor de sua 

própria mensagem. (Professor 03 – Língua Portuguesa) 

 

O Programa NOR estimula uma nova relação com as mídias e o 

protagonismo juvenil (Professor 01 – Língua Portuguesa) 

 

 

Quando questionados sobre o conceito da educomunicação os docentes 

entrevistados mostram reconhecer que a “(...) educomunicação é uma aliança entre a 

educação e a comunicação, sendo que as mídias não são utilizadas apenas como apoio, mas 

como novas possibilidades para o pensar e o dialogar” (SOARES, 2012, p.34). Nas 

palavras de um dos professores: 

 
Tem como base o conceito de direitos de aprendizagem em mídias 

para integrar os alunos em sua comunidade e ampliar a visão dos 

alunos ‘nativos digitais’ quanto a responsabilidade que implica a 
utilização de ferramentas midiáticas para intervenção e 

modificação da sua realidade . A educomunicação é trabalhada 

como um conceito fundamental para essas intervenções sociais pois 
vai de encontro aos interesses dos jovens que fomentam por um 

ensino mais dinâmico e contextualizado onde as ferramentas 

midiáticas facilitam esse processo ao oferecer voz e vez para os 

educandos. (Professor 05 – Ciências/Poie) 

 

 

Outro ponto que se percebe nas entrevistas com os professores é a percepção que 

manifestam sobre a relação da “(...) educomunicação como processo de construção de 

conhecimento, o que possibilita um trabalho educativo diferente, que acontece de forma 

coletiva com a participação de todos os envolvidos e em qualquer ambiente” (SOARES, 

2012, p. 34) 

 

Com o aumento no número de pessoas utilizando computadores no 

dia-a-dia, a partir de 2005 o programa voltou-se para o uso da 

computação e como a informática poderia facilitar a produção de 
mídia. Com softwares de áudio e vídeo, foi possível ampliar a 

proposta do rádio na escola. Muitas unidades já fazem o projeto 

Nas Ondas do Rádio pela internet, seja com rádios virtuais ou 
blogs, disponibilizando todo o material na web. (Professor 02 – 

Mat/Alfabetização) 
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Objetiva o desenvolvimento de práticas pedagógicas solidárias e 

colaborativas que permitam à comunidade escolar dar respostas 
construtivas aos problemas da convivência diária, além de 

propiciar uma melhora na compreensão e na aprendizagem das 

várias linguagens próprias da sociedade da informação, conforme 
recomendam a nova LDB e os parâmetros curriculares para o 

ensino fundamental (Professor 03 – Língua Portuguesa) 

 

 Os entrevistados demonstram obter um grande prazer em falarem de suas atividades 

com os alunos no Programa Nas Ondas do Rádio e eles se referem a isso como sendo a 

descoberta de um novo mundo e uma maneira diferente de ensinar. Entretanto, ao serem 

questionados sobre a definição da educomunicação, ainda apresentam algumas dificuldades 

nessa definição, mesmo dialogando sobre as atividades do programa, como mostram os 

exemplos a seguir: 

O conceito é a base do projeto. Faz parte inclusive da 
fundamentação teórica básica da formação recebida em SME. 

(Professor 04 – Hist/Sl. de Leitura) 

 

 
Totalmente. Inclusive o projeto de lei que referenda o programa 

(13.941) se chama “Lei Educom”. Toda a organização de equipes 

de Imprensa Jovem os programas dos cursos disponibilizados pelos 
professores busca usar o conceito de educomunicação. (Professor 

01 – Língua Portuguesa) 

 

 

 Diante destes relatos observa-se que o programa trouxe para os professores uma 

nova metodologia de trabalho e, na mesma proporção, uma experiência ainda muito 

complexa não só no entendimento do conceito da educomunicação, como também na 

experimentação e manipulação dos materiais midiáticos. Em contrapartida, o trabalho com 

as mídias forneceu uma nova maneira para os docentes verem o mundo, a escola e os 

próprios alunos. Os conceitos de comunicação horizontalizada, o incentivo às relações 

dialógicas, o respeito ao outro e a solidariedade acabaram por ser incorporados ao trabalho 

docente. E isso vale, também para os alunos. 
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3.1.3. A relação dos alunos com o Programa na visão dos professores 

 Ainda para entender a percepção dos professores sobre o funcionamento do 

Programa, eles foram também questionados sobre a seleção, número de alunos participantes 

e se ocorrem mudanças no aprendizado dos alunos. O Quadro 6 mostra a visão desses 

professores sobre a implementação do programa, a integração e a coordenação das 

atividades implementadas, com base no conceito de educomunicação. Ao mesmo tempo, 

traz as percepções dos alunos entrevistados sobre as relações entre suas produções 

comunicacionais, a articulação com as disciplinas e a contribuição para aprendizagens mais 

significativas. 

QUADRO 6: Os alunos e o “Programa nas Ondas do Rádio” na visão dos professores 

ASPECTOS PROFESSOR 1 

 L. Portuguesa 

PROFESSOR 2 

Matem. e 

Alfabetização 

PROFESSOR 3 

L. Portuguesa 

PROFESSOR 4 

História / Sala de 

leitura 

PROFESSOR 5 

Ciências / POIE 

Como 

funciona 

- Prática de 
exercícios de 
convivência,  
seleção de temas, 
pesquisa para criar 
entrevistas, 

captação edição de 
áudio e vídeo. Os 
assuntos são 
discutidos em 
reuniões quinzenais 
com o grupo após o 
fechamento do 
trabalho anterior. 

 

- Capacitação aos 
professores de 
informática e 
integração das aulas. 

-Trabalho junto 
aos Professores 
orientadores de 
informática que 
fazem a ponte 
entre o Programa e 

a Sala de aula, 
junto com o 
docente da sala 
regular. 

- Seleção de temas, 
produzem materiais, 
editam matérias e 
também se 
deslocam para fazer 
a cobertura de 

eventos de interesse 
da escola.  
 

- Estímulo para o uso 
das mídias como o 
uso de celulares pelo 
aluno é um recurso 
de mídia que é 
utilizado de forma 

imprópria e 
inadequada pelos 
alunos, mas com as 
devidas orientações e 
planejamento, até 
esse recurso que 
causa tanto 
transtorno em sala de 

aula, poderia ser 
usado de forma a 
facilitar a 

aprendizagem. 
Número de 

alunos que 

participam e 

como são 

selecionados 

- Turmas de 20 
alunos. 
- Professor indica 
ou aluno se 
inscreve 

Entre 15 e 25 alunos 
por turma; 
- Inscrição de alunos 

-Participam de 15 
a 20 alunos por 
turma. 

- Aproximadamente 
20 alunos 
participam do 
programa na Escola.  

- Turmas de 20 a  
25 alunos 

Mudanças 

no 

aprendizado 

dos alunos 

 

- Comportamental 
visão críticos da 
mídia e mais ativos 
socialmente e 
maior interesse 
pelos estudos. 
 

- São mais dinâmicos 

e desinibidos, além 
de interessarem-se 
mais pelas atividades 
escolares, participam 
ativamente dos 
eventos realizados 
pela unidade escolar, 
auxiliando desde a 

montagem de 
equipamentos até a 
cobertura jornalística. 
 

_ Mudança no 

diálogo com os 
alunos e dinâmica 
de sala de aula. 
 
- Outra visão da 
escola como sendo 
um lugar de 
aprendizado, 

conhecimento e 
socialização.  

- Integração dos 

alunos nos projetos; 
- Desenvolvimento 
de um perfil 
colaborativo, 
disponibilizando-se 
para ajudar 
professores e outros 
alunos no 

desenvolvimento de 
tarefas. 
- Responsabilidade 
e autoestima 

- Sentimento de 

pertencimento; 

- Relação com outros 

professores 

- Profissionalização 

na comunicação 
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O Programa Nas Ondas do Rádio se consolidou na rede municipal de São Paulo a 

partir de 2001, quando um grupo de pesquisadores foi convidado pelo secretário de 

educação para desenvolver um projeto que objetivasse a diminuição da violência escolar e 

melhorasse a integração e socialização dos alunos nas escolas municipais. Após a 

implantação da Lei EDUCOM 13.941 de 2004, o programa Nas Ondas do Rádio passou a 

integrar as práticas educativas nas escolas municipais paulistanas, oferecendo uma nova 

maneira de produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, de transformar o processo de 

comunicação entre as pessoas neste espaço. Assim, foi através de equipamentos 

radiofônicos que os alunos passaram a discutir, analisar e produzir programas e a conhecer 

novas metodologias de práticas educacionais. 

 A Lei Educom, em conjunto com a Portaria 5.792 de 2009, garante a continuidade 

do programa nas atividades dos horários regulares das aulas, nas atividades das Salas de 

Leitura e de Informática e em atividades programadas pela própria unidade escolar. A 

portaria ainda garante que a escola interessada em trabalhar com o Programa Nas Ondas do 

Rádio pode elaborar um projeto educomunicativo  que amplie a permanência dos alunos na 

unidade.  

Estes projetos são encaminhados e analisados pelo supervisor de ensino para 

aprovação e ao coordenador do programa para o acompanhamento pedagógico. O professor 

responsável é remunerado com Jornada de Trabalho Excedente (JTEX) e recebe toda 

formação e suporte para o desenvolvimento das atividades educomunicativas na EMEF. 

 O Programa Nas Ondas do Rádio, a partir da Portaria 2705 de 2011, passou a 

integrar o programa Ampliar – que oferece aos alunos uma permanência de 07 (sete) horas 

diárias na escola. No “Ampliar” cada aluno possui como proposta pedagógica, um período 

com atividades nas disciplinas da base comum e outro tempo com uma programação que 

aborde principalmente práticas culturais, sociais e esportivas. Articuladamente ao Ampliar é 

que o Programa Nas Ondas do Rádio acontece, possuindo recursos próprios e a dedicação 

de um professor exclusivo. Os repasses financeiros para manutenção do programa e compra 

de equipamentos é feito através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do 

Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF) – ambos em âmbito federal. 

 Em 2011 a rede municipal também contou com o Programa Mais Educação, 

instituído pelo governo federal, que oferece oficina no contra turno das aulas regulares. 
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Neste projeto, uma das atividades também está relacionada ao uso de mídias na escola, 

tendo como fundamento teórico o conceito da Educomunicação. 

 Diante deste contexto, os entrevistados apresentaram conhecimento sobre todo 

processo de implantação e percurso do trabalho com mídias na rede municipal de São 

Paulo, sua estrutura, funcionamento e escolha dos alunos para participação. É o que 

indicam as manifestações a seguir selecionadas como exemplos: 

 

É trabalhado por professores que conhecem e se interessam pelo 

assunto, além de ser trabalhado pelas Professoras de Informática, 
que capacitam os alunos durante a aula e também em projetos fora 

do horário escolar (Programa Mais Educação São Paulo, antigo 

Programa Ampliar, que visa ampliar a permanência dos alunos na 
escola). Alguns colegas professores desenvolvem em suas próprias 

aulas. Junto com os alunos selecionamos os temas de interesse 

comum, dividimos em grupos e cada um fica responsável por uma 

parte do projeto (entrevista, pesquisa do tema, parte técnica etc.) 

(Professor 02 Mat/Alfabetização) 

 

 
Em média, participam de 15 a 20 alunos por turma, que na maioria 

das vezes vêm fora do horário, junto com a POIE, para gravar, 
filmar e editar seu material. Propomos o trabalho para todos mas 

não é obrigatório, então, eles se inscrevem. (Professor 03 – 

Língua Portuguesa) 

 

 Um dos focos principais do Programa Nas Ondas do Rádio não é somente a 

apreciação do produto final, mas todo percurso ao qual o aluno é submetido, em especial as 

atividades com caráter prático. O funcionamento do Programa é apresentado nas falas dos 

professores como uma produção da ação, do fazer e não só relacionada a conhecimentos e 

informações. Segundo os professores, a prática no Programa Nas Ondas do Rádio é 

marcada por uma atividade anterior que contextualiza toda ação educomunicativa: 

 

No projeto os alunos selecionam temas, produzem materiais, 

editam matérias e também se deslocam para fazer a cobertura de 

eventos de interesse da escola. (Professor 04- Hist/Sl de Leitura)  

 
Os requisitos para o projeto o aluno aprende na convivência e em 

exercícios práticos de seleção de temas, pesquisa para criar 

entrevistas, captação edição de áudio e vídeo. Os assuntos são 
discutidos em reuniões quinzenais com o grupo após o fechamento 

do trabalho anterior. (Professor 01 – Língua Portuguesa) 
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 No Programa Nas Ondas do Rádio o aluno é incentivado a participar de todas as 

etapas, desde a etapa do planejamento até a execução das produções. De acordo com as 

entrevistas, o importante no trabalho é o diálogo, a participação e a troca de experiências 

entre os participantes:  

Na escola estamos no processo de desmistificação do uso das 
mídias pelos professores que ainda acreditam que os recursos 

tecnológicos são muito complicados e sofisticados para a utilização 

corriqueira em seu plano de ensino. Como Poie estimulo o uso das 
mídias pelos professores com o argumento que o uso de celulares 

pelo aluno é um recurso de mídia que é utilizado de forma 

imprópria e inadequada pelos alunos mas com as devidas 

orientações e planejamento, até esse recurso que causa tanto 
transtorno em sala de aula, poderia ser usado de forma a facilitar 

a aprendizagem. (Professor 05 – Ciências/Poie) 

 

 

É trabalhado por professores que conhecem e se interessam pelo 

assunto, além de ser trabalhado pelas Professoras de Informática, 

que capacitam os alunos durante a aula e também em projetos fora 
do horário escolar (Programa Mais Educação São Paulo, antigo 

Programa Ampliar, que visa ampliar a permanência dos alunos na 

escola). Alguns colegas professores desenvolvem em suas próprias 
aulas. Junto com os alunos selecionamos os temas de interesse 

comum, dividimos em grupos e cada um fica responsável por uma 

parte do projeto (entrevista, pesquisa do tema, parte técnica etc.) 

(Professor 02 – Mat/Alfab.) 

 

 Partindo da afirmação de Soares (2012, p.25) em que a produção contemporânea é 

essencialmente simbólica e o convívio social requer o domínio das linguagens como 

instrumentos de comunicação e negociação de sentidos, as atividades do programa inserem 

os alunos em mundo letrado e globalizado, tendo como referência as práticas sociais e a 

inserção do aluno como cidadão ativo e crítico diante das informações transmitidas pelos 

meios de comunicação. Os professores se manifestam claramente em relação a isso: 

 

Percebo que os alunos que integram o projeto desenvolvem um 
perfil colaborativo, disponibilizando-se para ajudar professores e 

outros alunos no desenvolvimento de tarefas. Isto se reflete também 

na responsabilidade para com os estudos, bem como na autoestima 

(Professor 04 – Hist/Sl de Leitura) 

 

 Pode-se ainda identificar nas entrevistas que, mais do que disponibilizar os 

recursos tecnológicos aos alunos, o Programa Nas Ondas do Rádio, por meio do conceito 
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da Educomunicação, “(...) estimula a descentralização do poder, o diálogo, a interação e a 

abertura de espaço para diferentes experiências e vivências culturais” (SOARES, 2012, 

P.37). Os professores afirmam que ocorreu um aumento da qualidade das relações 

interpessoais com vistas à harmonia e ao equilíbrio em ambientes diferentes de convivência 

e com diferentes tecnologias e meios de expressão (SOARES, 2012, p.38). Na voz dos 

professores: 

 

O projeto muda nosso dialogo com o aluno e a dinâmica de sala de 

aula. Eles começam a ter outra visão da escola, sendo um lugar de 
aprendizado, conhecimento e socialização. Desde, quando iniciei 

esse trabalho, não tenho mais problema de indisciplina. São mais 

críticos e interessados em pesquisar um assunto X, para discutir 
nas reuniões de grupo no programa. Eles vão atrás de seus 

próprios conhecimentos e trazem diferentes informações que são 

compartilhadas com os colegas. Eles se interessam mais pelas 

aulas (Professor 03-Língua Portuguesa) 

 

 

A principal mudança é comportamental. Os alunos participantes do 
projeto ganham uma visão mais arguta sobre a mídia e tendem a 

serem mais ativos socialmente. Isso com certeza refletem num 

maior interesse pelo estudo. (Professor 01 – Língua Portuguesa) 

 

 

 Observa-se também que os professores perceberam melhorias no comportamento 

de seus alunos, aproximando a escola dos meios de comunicação de forma crítica e 

contextualizada. Mais do instrumentalizar a escola, essas práticas educomunicativas “(...) 

criaram a possibilidades desses jovens exercitarem a autonomia, a responsabilidade, a 

criticidade, a criatividade, a responsabilidade, a flexibilidade do pensamento, a capacidade 

de organizar informações, e de expressar-se, por meio de diferentes linguagens e suportes, 

estimulando o trabalho em grupo e a cooperação” (SOARES, 2012, p.36). 

 

Os alunos que participam do projeto, geralmente são mais 

dinâmicos e desinibidos, além de interessarem mais pelas 

atividades escolares, participam ativamente dos eventos realizados 
pela unidade escolar, auxiliando desde a montagem de 

equipamentos até a cobertura jornalística. (Professor 02- 

Mat/Alfabetização) 
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Nossos alunos hoje se sentem parte da escola e sua relação com os 

professores melhorou ao vê-los como parceiros e não alguém que 

apenas impõe disciplina. Muitos hoje sonham em trabalhar com 
mídias e comunicação. (Professor 05 – Ciências/Poie) 

 

 Os professores foram ainda perguntados sobre como percebem a relação das 

atividades do programa com as aulas regulares – principal objetivo da pesquisa.  

Diante dos estudos e informações coletadas por esta investigação, as mídias, de 

acordo com Soares (2000, p. 12) devem articular-se com o ensino dos conteúdos 

curriculares formais,  com o projeto político pedagógico da escola, exigindo ampla parceria 

entre educandos e professores, para tornarem-se produtores do conhecimento.  

Nesta perspectiva, as entrevistas trazem informações sobre como os professores se 

percebem nessas práticas, desempenhando um papel de facilitador e mediador do processo 

educomunicativo e como percebem que os alunos podem assumir papel de sujeitos de suas 

aprendizagens. É o que sintetizam os dados do Quadro 7 a seguir. 

QUADRO 7:  A relação do “Programa nas Ondas do Rádio” com as aulas regulares na visão dos 
professores 

ASPECTOS PROFESSOR 1 

 L. Portuguesa 

PROFESSOR 2 

Matem. e 

Alfabetização 

PROFESSOR 3 

L. Portuguesa 

PROFESSOR 4 

História/Sala de 

Leitura 

PROFESSOR 5 

Ciências/POIE 

 

Relação com 

as aulas 

regulares 

- Integração das 
atividades diárias 

a participação em 
eventos e feiras, 
com pesquisa 
prévias e 
contextualização; 

- Através de 
planejamento 

semanal, conforme 
conteúdos a serem 
trabalhados naquela 
semana ou mês.  

-Produção de jornal 
mural em história.  

- Elaboração de 
entrevistas, visitas a 

outros espaços, 
produção de materiais 
que tem referência ao 
conteúdo das aulas.  

- Elaboração de 
podcasts pelos 

alunos do 9 ano na 
disciplina de 
Português, a criação 
de uma minirrevista 
científica e a 
elaboração de fotos 
e vídeos sobre o 
entorno da 

escola,trabalhos que 
colhemos frutos até 
hoje. 

Relação com 

o planeja-

mento das 

aulas 

- Nas aulas de 
Língua 
Portuguesa  
através de leitura, 
escrita e produção 

digital 

-  Integrado no 
planejamento 
bimestral e anual, 
como ações no 
desenvolvimento de 

projetos e durante as 
aulas regulares 

-Faz relação entre as 
atividades do 
programa e o 
currículo, através do 
próprio conteúdo que 

tenho que desenvolver 
no ano letivo.  

- Integração de  
atividades de leitura a 
reflexão sobre o papel 
das mídias digitais.  

- No planejamento 
Bimestral,semanal 
e diário para 
diagnosticar o 
aprendizado das 

turmas para 
mudanças ou 
aperfeiçoamento do 
planejamento. 
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 Para verificar como os professores estabelecem relações entre o Programa Nas 

Ondas do Rádio e as atividades de sala de aula, as questões analisadas buscaram reconhecer 

total ou parcialmente a sua integração com o currículo e como os alunos absorvem estes 

conhecimentos, permitindo a professores e alunos avançarem no processo ensino-

aprendizagem.  

 Ao analisar as respostas dos professores podemos verificar que estes concordam 

com os benefícios do programa para a melhoria do aprendizado dos alunos e para as 

práticas educomunicativas se adaptarem às necessidades específicas da escola. Segundo os 

professores, o programa, além de desenvolver a capacidade crítica e a autonomia dos 

alunos, também favoreceu a integração dos conteúdos escolares aos temas propostos. Entre 

as afirmações analisadas percebe-se que os professores conseguiram incluir em suas aulas o 

uso das mídias de forma contextualizada, favorecendo que os educandos estabeleçam 

relações entre as informações aprendidas por meio do currículo formal e prática apreendida 

em seu cotidiano. 

Atualmente faço parte da equipe do projeto, e percebo o interesse 

dos professores em integrar as atividades do programa 

(entrevistas, visitas a outros espaços, produção de materiais) ao 

conteúdo das aulas. Cada nova atividade configura-se num vasto 

campo de possibilidades a serem exploradas em sala de aula. 

(Professor 04 – Hist/ Sl. de Leitura) 

 

O uso das mídias em sala de aula parece ter aproximado os alunos 

que tinham resistências á alguns professores que ministravam 

aulas apenas expositivas e consideradas cansativas por eles .Um 

bom exemplo foi a elaboração de podcasts pelos alunos do 9 ano 

na disciplina de Português, a criação de uma minirrevista 

científica e a elaboração de fotos e vídeos sobre o entorno da 

escola,trabalhos que colhemos frutos até hoje. (Professor 05 

Ciências/Poie) 

 

Outro ponto que podemos destacar nas entrevistas é o exercício da pesquisa, 

produção, avaliação e gravação dos programas educomunicativos que mobilizam não só os 

conhecimentos e interesses dos alunos, como também os dos próprios professores que 

trabalham em conjunto com docentes de outras disciplinas, promovendo a 

interdisciplinariedade. É o que diz, por exemplo, o Professor 3: 
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Eu sigo o programa oficial da Secretaria de Educação, os mesmos 

conteúdos e currículos. Durante a minha programação das aulas, 

já começo a verificar qual assunto poderia virar informação 
midiática. Uma vez, junto ao professor de história, desenvolvemos 

o Jornal Mural de época. Eu e o professor selecionamos uma época 

na história para a confecção do jornal. Selecionamos o 
descobrimento do Brasil. Em História, o professor trabalhou com 

toda periodização, hábitos e costumes do momento até chegar no 

descobrimento. Em Língua Portuguesa trabalhei a linguagem e os 

tipos de textos de um jornal. Foi então, que os alunos escreveram e 
produziram um jornal como se estivessem naquela época. Os 

alunos além de escreverem melhor também compreenderam mais o 

conteúdo de história. (Professor 03 – Língua Portuguesa) 

 

Os docentes também afirmaram que, além da capacidade de crítica e a melhoria da 

expressão comunicativa dos alunos em sala de aula, o Programa desenvolve a competência 

leitora e escritora dos alunos, uma vez que o princípio das atividades para a produção se 

relaciona com as aulas das disciplinas de humanidades: 

Nas minhas aulas de Língua Portuguesa sempre usei o uso de 

mídias como parte do currículo. Não via separação do trabalho 

com a linguagem com uso dos recursos digitais, sobretudo a 

internet. Quando fui POIE (orientador de informática educativa) 
também levei esta questão de trabalhar a linguagem e incorporar 

conteúdos de outras disciplinas nos trabalhos desenvolvidos no 

Laboratório de Informática. Tudo isso também esta presente, sem 
separação ou contradição, nas atividades do Programa Nas Ondas 

do Rádio. A proposta deste projeto é realmente transdisciplinar e 

ao trabalhar qualquer tema permite link com vários pontos do 
chamado currículo escolar. Não se limita ao trabalho com leitura, 

escrita e oralidade. Cada novo entrevistado ou cada local visitado 

permite puxar várias aprendizagens diferentes e essenciais na 

constituição de um cidadão participativo. (Professor 01 – Língua 

Portuguesa) 

 

 Os dados apresentados no Quadro 07 nos mostram também que, além de 

desenvolverem o aspecto lúdico das práticas educomunicativas do Programa Nas Ondas do 

Rádio, este também se apresenta de maneira transversal e interdisciplinar nas atividades de 

sala de aula. Para os professores, o programa já está incorporado ao seu planejamento seja 

bimestral, semanal ou diário, como também propícia o aprimoramento da oralidade, da 
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leitura e da escrita os alunos, juntamente com uma maior satisfação e motivação para novos 

processos de aprendizagens.  

Assim, o Programa Nas Ondas do Rádio vai ao encontro das afirmações de Bernard 

Charlot (2000, p.47) no que diz respeito ao processo de aprendizagem dos alunos:  

(...) o que faz com que um aluno aprenda é o seu próprio desejo de 

saber, que pode ser acionado quando a escola alcança o aluno, 

ajudando-o a ter um objetivo na vida, associando a vida cotidiana 
ao que se aprende na escola, fazendo nascerem questões que 

alimentem a curiosidade do aluno e o façam estudar para buscar as 

respostas. 
 

 Percebe-se também que, além da mera instrumentalização dos veículos midiáticos, 

os docentes os articulam com as diferentes atividades de sala de aula ou eventos 

extracurriculares promovidos pela escola. Por exemplo: 

Atualmente trabalho na Sala de Leitura da Escola, e, por conta 

disto, procuro destacar a pluralidade de meios que a comunicação 
pode assumir. Neste sentido, sempre que possível, procuro agregar 

às atividades de leitura a reflexão sobre o papel das mídias 

digitais. O universo literário também se transforma numa 
ferramenta importante para o incentivo do protagonismo juvenil, 

uma das bases do projeto. (Professor 04 – Hist/ Sl de Leitura) 

 
Nas minhas aulas de Língua Portuguesa sempre usei o uso de 

mídias como parte do currículo. Não via separação do trabalho 

com a linguagem com uso dos recursos digitais, sobretudo a 

internet. Quando fui POIE (orientador de informática educativa) 
também levei esta questão de trabalhar a linguagem e incorporar 

conteúdos de outras disciplinas nos trabalhos desenvolvidos no 

Laboratório de Informática. Tudo isso também esta presente, sem 
separação ou contradição, nas atividades do Programa Nas Ondas 

do Rádio. A proposta deste projeto é realmente transdisciplinar e 

ao trabalhar qualquer tema permite links com vários pontos do 

chamado currículo escolar. Não se limita ao trabalho com leitura, 
escrita e oralidade. Cada novo entrevistado ou cada local visitado 

permite puxar várias aprendizagens diferentes e essenciais na 

constituição de um cidadão participativo. (Professor 01 – Língua 

Portuguesa) 
 

 A análise das entrevistas apontou, também, algumas mudanças na maneira como os 

docentes conduzem suas aulas e como planejam as atividades educomunicativas em relação 

aos conteúdos escolares, avançando os limites do currículo formal e não restringindo suas 

aulas apenas ao programa, nem tratando as disciplinas como se fossem estanques. Como 

afirma Charlot (2000, p.43): 
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(...) os professores têm que aprender a criar perguntas que dêem 

sentido às buscas dos alunos, e não somente apresentar-lhes saberes 

científico. Penso que o trabalho com projetos seja uma alternativa 
para as perguntas a serem feitas na escola, com a presença de 

professores organizados em áreas e na função de tutores de ajudem 

os alunos na construção de seus projetos de vida e de pesquisas 
essenciais.  

 

 

 

3.2 Quem é e o que diz o Coordenador Pedagógico sobre o “Programa Nas Ondas do 

Rádio” 

 

 Os dados reunidos no Quadro 8, a seguir, sintetizam o perfil profissional e as 

impressões expressas pelo coordenador da escola sobre o “Programa Nas Ondas do Rádio” 

e sobre o seu funcionamento na escola alvo da pesquisa.  

 

QUADRO 8: O Coordenador Pedagógico e o “Programa Nas Ondas do Rádio” 

PERFIL 

Idade\sexo 40 anos Feminino 

Formação Pedagogia e Língua Portuguesa 

Tempo de  

Coordenação 

Pedagógica 

 Já estou há 5 anos na Coordenação Pedagógica 

Quando iniciou o 

trabalho com mídias 

Participei de alguns cursos oferecidos pela SME de Gestão de Processos 

Educomunicativos e oficinas de rádio e vídeo 

Cursos na área da 

educação 

Já fiz vários. Não só ligados ao educom, mas também em psicopedagogia. 

Contribuições para a 

Formação 

As formações me deram oportunidade de entender como o aluno aprende. E que muitas 

das dificuldades podem estar ligadas a um distúrbio. Então precisamos de outras 

metodologias e apoios para que aquele garoto aprenda 

SOBRE O PROGRAMA 

Principais objetivos 

 do programa 

Na minha concepção o programa visa além de promover o protagonismo juvenil e 

melhorar as relações sociais na escola, o que já está na lei, também oferecer uma nova 

metodologia para o aprendizado do aluno. Trabalhar os conteúdos na prática, 

envolvendo uma atividade lúdica através do rádio. 

Conceito  de 

educomunicação 

O conceito de educomunicação é integrar por meio da educação a leitura crítica dos 

meios de comunicação. Essa prática é destinada a melhorar o diálogo nas aulas e fazendo 

com que o aluno se torne mais crítico e participativo. Ele é trabalhado através das 

atividades do Programa Nas Ondas do Rádio junto as atividades de sala de aula. 

Incorporação no  

Projeto Político 

Pedagógico 

No inicio do ano letivo fazemos a reunião de planejamento com os professores. 

Apresentamos e avaliamos as atividades do programa realizadas no ano anterior e 

junto aos alunos, que participam nesse momento, tentamos planejar em quais projetos e 

atividades que vamos integrar o Programa Nas Ondas do Rádio. E quem vem trabalhar 

aqui sabe que o projeto vai ser trabalhado junto as outras ações. 
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Apoios da SME  e 

 Gestão Pedagógica  

aos professores 

Além das formações oferecidas pelo DOT também realizamos algumas discussões 

durante o ano sobre como estar atrelando as atividades do rádio com as ações que a 

escola está desenvolvendo 

Informação sobre  

outros cursos 

Conheço aqueles que são feitos pela SME, a pós graduação lato sensu da USP e agora 

me parece que há uma licenciatura em educomunicação. Também conheço a ONG 

Portalgens que oferece curso para alunos e professores sobre como vincular o vídeo, 

rádio, internet, fotografia ao contexto da escola. 

SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

Como funciona Os alunos vêm fora do horário regular e possuem autorização dos pais para participar. 

Alguns passam o dia todo na escola, o que evita que eles fiquem na rua expostos aos 

perigos do bairro. 

Número de alunos 

 que participam e  

como são selecionados 

Em média são de 15 a 20 alunos por turma.Mas o grupo é bem heterogêneo, temos 

desde o menino comportado até o garotinho com vários problemas. O grupo de 
professores decidiu atender aqueles que apresentam defasagem na aprendizagem e de 

relacionamento tanto com os outros amigos quanto com os professores 

Mudanças no  

aprendizado  

dos alunos 

Acredito que essas ações diferenciadas, quando atreladas ao conteúdo, são mais 

significativas. Os alunos ao pesquisarem sobre o assunto, escreverem, gravarem e 

mostrarem para os colegas, além de sentirem-se valorizados também conseguem 

atribuir sentido as aulas e aí vejo que a aprendizagem é muito maior. Ao invés de ficar 

copiando textos enormes da lousa o menino aprende na prática. É muito rico quando o 

trabalho sai legal, muda a dinâmica da escola, que se torna mais viva. Vemos alunos 

pesquisando, entrevistando e ensaiando em todos os lugares, até os pais acabam 

participando. Os garotos querem fazer programas de qualidade e não mais querem só 

transmitir musicas 

 

Facilidades e  

Dificuldades do 

 Programa Nas  

Ondas  

do Rádio 

Uma dificuldade que observo é a resistência de alguns professores quanto ao 

Programa. Alguns não participam por terem dificuldade no manejo de equipamentos, 

outros porque não conseguem integrar os conteúdos das aulas com o educom, acham 
que é mais um trabalho e ainda há aqueles que não desenvolvem por possuírem 

acumulo de cargo, uma vez que o programa acontece fora do horário de aulas. Outra 

dificuldade é quanto a manutenção dos equipamentos que as vezes o custo é  alto e a 

escola possui pouco recurso para isso.  Mas quando há o envolvimento do professor, ele 

passa a entender que seu papel é de mediar às ações do grupo de rádio, passando a ter 

outro tipo de relacionamento com os alunos. Isso favorece o diálogo entre as pessoas o 

que facilita a aprendizagem.  

Relação com o 

planejamento  

das aulas 

Os professores são orientados a incorporarem nas aulas as atividades do programa. 

Fazemos isso no início do ano e na medida em que surge alguma idéia ou projeto novo na 

escola voltamos a discutir a inserção do educom nas aulas regulares. Eles podem incorporar 

os conteúdos com radionovelas, programas de debates adaptação de textos literários e 

outros recursos. 

 

A entrevista com a coordenadora pedagógica da escola teve por objetivo traçar o seu 

perfil acadêmico e perceber sua atuação como articulador da ação pedagógica na unidade 

escolar, além de entender como é a sua participação no Programa Nas Ondas do Rádio. As 

questões voltaram-se para entendimento das condições pedagógicas em que acontece a 

discussão e a aplicação do conceito da educomunicação e a sua prática no cotidiano escolar.  

A entrevista com essa profissional teve a finalidade de identificar se o coordenador 

pedagógico compreende que sua participação dentro do processo educomunicativo é a de 
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“(...) orientar, articular práticas, sugerir novas posturas e interpretações, incentivando um 

posicionamento ativo e crítico dos alunos e professores”. (SOARES, 2001, p.56) 

Pelas respostas da coordenadora pode-se constatar que esta profissional é formada 

em áreas do conhecimento como Pedagogia, Letras e Psicopedagogia – o que lhe permite 

melhor entendimento sobre o processo de ensino e aprendizagem: 

 

As formações me deram oportunidade de entender como o aluno 
aprende. E que muitas das dificuldades podem estar ligadas a um 

distúrbio. Então precisamos de outras metodologias e apoios para 

que aquele garoto aprenda (Coordenadora Pedagógica) 

 

 Quanto às contribuições das formações realizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME) a coordenadora apresenta o que Charlot (2001, p.27) define por “saberes 

da prática” e “prática dos saberes” na formação docente e ainda apresenta-se na 

concepção da coordenadora que o aprendizado dos professores nessas formações contribuiu 

para articular a prática e a teoria nas atividades educomunicativas: 

As formações me deram oportunidade de entender como o aluno 

aprende. E que muitas das dificuldades podem estar ligadas a um 
distúrbio. Então precisamos de outras metodologias e apoios para 

que aquele garoto aprenda. (Coordenadora Pedagógica) 

 

 Para complementar estes estudos a coordenadora busca outras formações para 

entender e compreender o processo cognitivo da aprendizagem: 

 
Além das formações oferecidas pelo DOT também realizamos 

algumas discussões durante o ano sobre como estar atrelando (sic) 
as atividades do rádio com as ações que a escola está 

desenvolvendo. (Coordenadora Pedagógica) 

Nesta entrevista pode-se reconhecer, com o apoio de Charlot (2001, p.56) que: 

 
A prática do saber é, antes de tudo, uma prática que leva à resolução 

de problemas, à construção de conceitos, ou seja, a produzir efeitos 

de saber, construção de novos saberes a partir de saberes já 
adquiridos. Já o saber da prática, refere-se ao conjunto de saberes 

disponibilizados pela prática, ou pelas pesquisas feitas sobre as 

práticas. Pode auxiliar no processo, mas não é a base teórica para 

formação.  
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 Percebemos que a coordenadora consegue articular o processo educacional aos 

objetivos e atividades do projeto. Mais do que estimular o protagonismo juvenil, de acordo 

com a coordenadora, o aluno integrante também melhora a sua relação social não só no 

ambiente escolar, como também em sua vida cotidiana 

Na minha concepção o programa visa além de promover o 
protagonismo juvenil e melhorar as relações sociais na escola, o 

que já está na lei, também oferece uma nova metodologia para o 

aprendizado do aluno. Trabalhar os conteúdos na prática, 
envolvendo uma atividade lúdica através do rádio. (Coordenadora 

Pedagógica) 

 

 Atualmente o aluno é um ser midiático e tecnológico. Nasceu em uma geração que a 

rapidez das informações muda conforme as transformações de um mercado voltado para o 

consumo. Nessa sociedade informatizada os educandos tendem a serem mais 

questionadores para aprenderem e conhecerem mais os conceitos expostos. Nesse sentido, a 

função do professor é ser um “(...) formador social é ensinar e repassar a cultura humana 

construída até aqui para as futuras gerações, promover a formação intelectual e formar 

cidadãos através da mobilização dos saberes.” (CHARLOT, 2001, p.34). 

 O Planejamento inicial do trabalho educomunicativo, sob a perspectiva da 

profissional, aborda a gestão participativa das atividades, por meio da qual se tem a 

contribuição de todos os envolvidos no processo e se consegue praticar a horizontalidade 

da comunicação nesses grupos, dando voz a todos com respeito ao saber ouvir e falar. 

Neste momento, o planejamento das práticas no programa deixa de ser unicamente dos 

professores, o que acontecia em encontros anteriores, e passa a ser compartilhado por 

professores, alunos, gestores e outros que vierem a participar. Nas palavras da 

Coordenadora entrevistada: 

 

No inicio do ano letivo fazemos a reunião de planejamento com os 

professores. Apresentamos e avaliamos as atividades do programa 
realizadas no ano anterior e junto aos alunos, que participam nesse 

momento, tentamos planejar em quais projetos e atividades que 

vamos integrar o Programa Nas Ondas do Rádio. E quem vem 

trabalhar aqui sabe que o projeto vai ser trabalhado junto às 
outras ações. (Coordenadora Pedagógica) 
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 Na fala da coordenadora pode-se perceber que o conceito de educomunicação 

aparece claramente definido como leitura crítica dos meios de comunicação e espaço de 

diálogo, solidificado pelas ações a serem desenvolvidas durante o programa e em sala de 

aula: 

O conceito de educomunicação é integrar por meio da educação a 

leitura crítica dos meios de comunicação. Essa prática é destinada 

a melhorar o diálogo nas aulas e fazendo com os alunos se tornem 
mais críticos e participativos. Ele é trabalhado através das 

atividades do programa Nas Ondas do Rádio junto as atividades de 

sala de aula .(Coordenadora Pedagógica) 

 Quando questionada sobre a aprendizagem em sala de aula e articulação com o 

Programa, a coordenadora afirma que o programa contempla as práticas pedagógicas 

planejadas em grupo e tornam a ação educativa mais coesa e significativa para o aluno. O 

programa integrado ao Projeto Ampliar agrupa os/as meninos/as fora do seu horário 

regular, com autorização dos pais. Em média são 15 a 20 alunos/as por turma, oferecendo a 

eles novos tempos e formas de aprender: 

Os alunos vêm fora do horário regular e possuem autorização dos 
pais para participar. Alguns passam o dia todo na escola, o que 

evita que eles fiquem na rua expostos aos perigos do bairro. O 

grupo é bem heterogêneo, temos desde o menino comportado até o 
garotinho com vários problemas. O grupo de professores decidiu 

atender aqueles que apresentam defasagem na aprendizagem e de 

relacionamento tanto com os outros amigos quanto com os 
professores. (Coordenadora Pedagógica) 

A coordenadora afirma que os docentes são incentivados a integrar o conteúdo de 

sala de aula às produções educomunicativas, por meio de adaptações de textos literários, 

produção de radionovelas com temas específicos, debates, noticiários, etc., dinamizando o 

aprendizado dos alunos 

Acredito que essas ações diferenciadas, quando atreladas ao 

conteúdo, são mais significativas. Os alunos ao pesquisarem sobre 

o assunto, escreverem, gravarem e mostrarem para os colegas, 

além de sentirem-se valorizados também conseguem atribuir 
sentido as aulas e aí vejo que a aprendizagem é muito maior. Ao 

invés de ficar copiando textos enormes da lousa o menino aprende 

na prática. É muito rico quando o trabalho sai legal, muda a 
dinâmica da escola, que se torna mais viva. Vemos alunos 

pesquisando, entrevistando e ensaiando em todos os lugares, até os 

pais acabam participando. Os garotos querem fazer programas de 
qualidade e não mais querem só transmitir musicas. 

(Coordenadora Pedagógica) 



104 
 

 Os programas produzidos pelos alunos estão sempre atrelados a algum conteúdo 

ou assunto que os docentes estejam trabalhando. Essa situação transforma os professores 

em mediadores do trabalho educomunicativo. Entretanto, a coordenadora ainda admite 

existir resistência por parte de outros professores que não estão ligados ao programa, ou por 

falta de habilidade em manusear os equipamentos ou pela não compreensão dos conceitos 

desenvolvidos quanto à educomunicação, leitura crítica dos meios ou em criar e adaptar 

novas metodologias de trabalho pedagógico que integre a comunicação e a educação: 

 

Uma dificuldade que observo é a resistência de alguns professores 

quanto ao Programa. Alguns não participam por terem dificuldade 

no manejo de equipamentos, outros porque não conseguem 
integrar os conteúdos das aulas com o educom, acham que é mais 

um trabalho e ainda há aqueles que não desenvolvem por 

possuírem acumulo de cargo, uma vez que o programa acontece 
fora do horário de aulas. (Coordenadora Pedagógica) 

 

 Outro problema apontado pela coordenadora é quanto à manutenção dos 

equipamentos:  

Outra dificuldade é a manutenção dos equipamentos que, às vezes, 
o custo é alto e a escola possui pouco recurso para isso.  

(Coordenadora Pedagógica) 

 

 A coordenadora explica que o poder público poderia oferecer assistência externa, 

uma vez que a escola possui pouco recurso e muitas vezes a rádio fica parada por falta de 

manutenção. Todos os gastos com a infraestrutura são justificados em reuniões do 

Conselho de Escola.  

 Finalmente, a fala da coordenadora aborda o fato de que as atividades do programa 

devem estar integradas ao currículo formal, promovendo relações que tornem 

significativos significados não somente o programa, mas também as aprendizagens 

promovidas pelo Educom na sala de aula.  

 

Acredito que essas ações diferenciadas, quando atreladas ao 

conteúdo, são mais significativas. Os alunos ao pesquisarem sobre 

o assunto, escrevem, gravam e mostram para os colegas, além de 

sentirem-se valorizados também conseguem atribuir sentido as 
aulas e aí vejo que a aprendizagem é muito maior. Ao invés de ficar 
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copiando textos enormes da lousa o menino aprende na prática. É 

muito rico quando o trabalho sai legal, muda a dinâmica da escola, 

que se torna mais viva. Vemos alunos pesquisando, entrevistando e 
ensaiando em todos os lugares, até os pais acabam participando. 

Os garotos querem fazer programas de qualidade e não mais 

querem só transmitir musicas. (Coordenadora Pedagógica) 

 

 Assim esta entrevista deixa a afirmativa de que aprender no Programa Nas Ondas 

do Rádio é, conforme reitera Charlot (2001, p. 67):  

(...) estabelecer relações entre o sujeito e o objeto, uma atividade, 

uma situação, uma pessoa, uma obrigação, etc. É uma relação com 
a linguagem, com o tempo, com a atividade no mundo e sobre o 

mundo, relação com os outros e consigo mesmo, como mais ou 

menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação.  

 

Ainda em Charlot (2001, p. 57) é possível encontrar a afirmação de que os 

educandos bem-sucedidos na escola, quando chegam ao final do ensino fundamental II 

percebem que mudaram e irão continuar a mudar. Para esse autor, aprender é mudar. Ou 

seja, para Charlot (assim como para o Programa nas Ondas do Radio), para que o aluno se 

aproprie do saber, para que construa competências cognitivas, é preciso que estude, que se 

engaje numa atividade intelectual e se mobilize intelectualmente. 

 

3.3 Quem são e o que dizem os alunos sobre o programa “Nas ondas do rádio” 

 

3.3.1 Delineando perfis 

As informações contidas no Quadro 9, apresentado a seguir, procuram traçar um 

perfil dos alunos participantes do Programa Nas Ondas do Rádio. Para isso foram 

levantadas questões como: quem são, como vivem, o que pensam sobre si e quais recursos 

tecnológicos são mais utilizados por esse aluno que integra o Programa. Esta descrição 

inicial permitiu à pesquisadora estabelecer maior interação com estes jovens, procurando 

entender quais suas leituras de mundo e como elas são expressas no ambiente escolar.  
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QUADRO 9: Perfil dos alunos entrevistados 

ALUNO 1 

Impressão Da Pesquisadora 

- Garoto magro, corpo condizente com a idade de 13 anos, altura mediana, cerca de 1,60cm, olhos castanhos, 

cabelos escuros e curtos; 

- Usa boné, geralmente de calça jeans e camiseta branca, tênis; 

- Tem problema acentuado na visão, usa óculos especiais com lentes grossas; 

- Fala bastante; 

- Tem muitos amigos dentro da sala e nenhuma inimizade aparente, segundo sua fala; 
- Não esboça muitos sentimentos, demonstrando certa timidez. 

O que diz sobre si 

É uma pessoa que faz amizade rápido com as pessoas, gosta de sair com seus amigos 

Moradia e caminho para a escola  

Mora em Perus e sua casa fica um pouco distante da escola, tem que pegar condução 

A casa 
A casa possui três cômodos com quartos e cozinha. Os cômodos são grandes e tem tudo que uma casa tem 

“televisão, fogão, camas, etc.” Com ele moram dez pessoas, pois são duas casas no mesmo quintal. 

Recurso de mídia 

Utiliza diariamente TV, Rádio, DVD, PC entre outros.  

Rotina 
Antes de vir para a escola acorda, levanta, toma banho, escova os dentes, se troca, toma café e vem para a 
escola. Depois que sai da escola, vai para casa e ajuda a sua mãe com suas obrigações. Às vezes deita para 

descansar ou vai para a rua ficar com os colegas. 

ALUNA 2 

Impressão da pesquisadora 

Garota não tão magra, mas não tão gorda, muito alta, com cerca de 1,78cm, apesar da altura, o corpo ainda 

transita entre menina e mulher, tem cabelos longos, castanhos e usa sempre um acessório para prender no 

estilo ‘rabo de cavalo’; 

- Usa roupas confortáveis, geralmente uma calça de laycra e uma blusinha da moda, mas sem ser apertada; 

- Uma aluna que se diz dedicada aos estudos; 

- Tem bom comportamento, segundo ela, é gentil, tem voz suave e gosta de fazer amizades; 

- Está sempre preocupada em melhorar seu aprendizado, adora dançar, é especialista em dança do ventre e 

costuma se apresentar na escola; 

- Tem muitos amigos, nenhum inimigo, é pacífica e compreensiva; 

O que diz sobre si 

Gosta de dançar e praticar esportes, principalmente, futebol. 

Moradia e caminho para a escola 

O bairro não é perto da escola e leva aproximadamente 30 minutos de ônibus 

A casa 

Mora em uma casa comum, simples, como muitas por aí. Atualmente, moram na casa 5 pessoas: pai, mãe, ela 

e dois irmãos. 

Recursos de mídia 
Tem computador, DVD, TV, rádio e acha muito útil esse tipo de recurso no dia-a-dia. Passa o dia todo fora de 

casa, sai às 7h30 e volta às 23h30 depois da escola. Quase não tem tempo de utilizar todos os meios de 

comunicação que estão ao seu alcance, mas dentre todos utiliza o DVD para ver filmes, escuta rádio e usa o 
computador quase sempre, para se comunicar e fazer trabalhos escolares, como não fica muito em casa nos 

dias de semana, acaba não usando muito a TV, mas assiste sempre que dá, principalmente aos finais. 

Rotina 

Antes de vir para o projeto acorda, toma café, dá bom dia para os seus amigos através do celular e vem para a 

escola. Depois, às 12h, vai direto para o projeto na escola, lá almoça a comida que traz todos os dias (pois não 

há merenda) e entra para a aula às 13h30. Sai do programa às 17h55 e vai correndo para casa (que fica há uns 

35 minutos a pé, ou seja, é distante da escola), chega em casa por volta das 18h30 e dá tempo apenas para 

comer um pãozinho e já sai para ir à escola. Chega em casa, toma um banho e vai dormir, mas dorme depois 

do banho apenas quando não tem trabalhos para fazer, o que é um pouco raro, pois a Escola mais o projeto 

dão  muito trabalho. Seu dia se resume em correria, não dá tempo de fazer muita coisa e a semana toda segue 
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essa rotina. 

ALUNO 3 

Impressão da pesquisadora 

- Garoto magro, muito alto, com cerca de 1,80cm, branco, cabelos castanhos, curtos e lisos; 

- Usa roupas de marca, geralmente calça jeans e camiseta branca têm um brinco na orelha esquerda; 

- Tem a sexualidade aflorada, desde pequeno, costuma namorar muito, com várias meninas ao mesmo tempo; 

- Indisciplinado, não gosta de estudar, apesar de não ter dificuldades, segundo seus professores; 

- Suas notas baixas (segundo ele, devido à falta de interesse e a dedicação exclusiva às namoradas e à 

bagunça em sala); 

- É bem descontraído, sempre de bom humor, interagindo com todas as pessoas de seu círculo; 

- Tem muitos amigos e alguns inimigos, segundo ele; 
- Não é de briga, arruma poucas confusões, porém, de vez em quando, acaba brigando na escola, sempre por 

causa das namoradas; 

O que diz sobre si 

Tem 14 anos, gosta de conversar com os amigos e jogar bola e faz estágio de informática no período da 

manhã. Tem um irmão e mora com os pais. 

Moradia e caminho para a escola 

Mora no Recanto dos humildes e vai caminhando para a escola junto com algumas amigas. 

A casa 

A minha casa é de quatro cômodos com 2 banheiros, uma varanda, dois quartos e um quintal grande e uma 

escada dentro de casa e moram quatro pessoas. 

Recurso de mídia 

Em casa há TV PC e DVD. Usa mais a TV e DVD, pois quando não há nada para fazer usa os dois e fica  
assistindo filmes. 

Rotina 

Acorda, toma banho, escova os dentes, toma café, vem para a escola, sai  ao meio-dia e já fica para participar 

do encontro no programa “Nas Ondas do Rádio”. O meu dia-a-dia é assim quando eu chego em casa, troca de 

roupa e vai dormir. 

ALUNA 4 

Impressão da pesquisadora 

Uma garota magra, corpo de mulher, alta, cerca de 1,70cm, olhos verdes, cabelos loiros e longos, cacheados; 

- Sempre bem vestida, costuma usar calça jeans e blusinha de grife, sandália ou tênis; 

O que diz sobre si 

Possui poucas amigas por achar que muitas delas são rebeldes sem causa. As que têm conheceu no projeto. 

Acrescenta a seguinte frase sobre si mesma: 

- Totalmente estabanada em suas atitudes; 
- Fantasiosa ao ponto de criar uma realidade alternativa para os fatos em sua vida, cria sua versão para 

qualquer acontecimento em sua vida, segundo seus amigos e professores; 

- Não aceita argumentações e repreendidas; 

- Tem mania de perseguição; 

- É Indisciplinada; 

- Tem poucos amigos e muitos inimigos; 

- Briguenta, arruma confusão quase toda semana. 

Moradia e caminho para a escola 

Mora no Pouso Alegre (bairro em frente à escola), então vem a pé, não há necessidade de utilizar algum tipo 

de transporte. 

A casa 

Na casa há três cômodos. É uma casa pequena e não há sala somente dois quartos e cozinha (além do 
banheiro).  Com ela  moram três pessoas na casa. 

Recurso de mídia 

Em sua moradia há todos os meios de comunicação, exceto o computador. Utiliza freqüentemente o celular 

(devido à falta do computador e usa a internet móvel) e a televisão, pois as informações repassadas são mais 

interessantes que nos outros meios. 

Rotina 

Diariamente acorda às 6:30, toma banho e se arruma para ir à escola, após o período escolar retorna para casa 

e ajuda nas atividades domésticas; às 12:00 começa a se preparar para a ida ao curso; após as aulas retorna 
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novamente para casa, se arruma e dorme cedo (porém, o curso só acontece de segunda e quarta alterando a 

rotina nos outros dias). 

ALUNA 5 

Impressão da pesquisadora 

Garota altura mediana, com cerca de 1, 60cm, não magra, mas não gorda, em um corpo que está entre menina 

e mulher, cabelos lisos, loiros e compridos, sempre soltos; 

- Gosta de se arrumar, vem sempre bem vestida no estilo ‘patricinha’, com estilos variados, da mora, a 

característica principal é o esmalte bem vermelho e a maquiagem bem acentuada; 

- Nem tímida, nem atirada, fica no meio termo; 

- Muito inteligente e dedicada, seu foco é entrar na ETEC e por isso, estuda muito; 

- Tem muitas amigas e interage bastante com elas, em um comportamento exemplar é educada, gentil e 
paciente; 

- Totalmente pacífica, nunca arrumou confusões e resolve algum problema, quando aparece, no diálogo; 

- Tem opinião formada sobre vários assuntos e faz questão de manifestar sua posição sobre os temas 

propostos em sala e na vida; 

O que diz sobre si 

É uma pessoa extrovertida, gosta de falar e se comunicar com as pessoas 

Moradia e caminho para a escola 

Reside no Recanto dos Humildes e vem para a escola de transporte público. 

A casa 

A  casa tem 3 cômodos (Sala, Cozinha e Quarto) e 1 banheiro. Ao todo são 6 pessoas que moram consigo. 

Recurso de mídia 

O recurso mais utilizado é o celular pela facilidade do acesso a vários recursos móveis, como redes sociais, 
internet e etc. 

Rotina 

Ao iniciar o dia toma café, banho e vai para o colégio: “(...) Após a escola, levo minha irmã para a escola, 

almoço,  ajudo meus pais com as tarefas de casa e vou para o projeto em alguns dias da semana, em seguida 

passo a tarde em casa e vou a igreja”. 

ALUNO 6 

Impressão da pesquisadora 

Garoto de baixa estatura – cerca de 1,45cm, olhos castanhos, cabelos compridos, lisos e loiros; 

Usa roupas confortáveis, geralmente uma calça esportiva preta, com listras brancas, camiseta branca e a blusa 

do conjunto com a calça; 

Muito tímido, fala muito pouco, só o extremamente necessário; 

O que diz sobre si 

Tem 14 anos e cursa o 9° ano do ensino fundamental; gosta de vários estilos musicais, porém dois se 
destacam o Rock e o Rap.  

E acrescenta: 

- Não interage na sala com os outros integrantes; 

- Tem dificuldades no aprendizado, apesar de se concentrar muito nas aulas; 

- Em seu tempo livre, gosta de desenhar e desenha muito bem; 

- Pacífico e centrado em seu próprio mundo; 

- Não têm inimigos, nem amigos. 

Moradia e caminho para a escola 

Mora em Perus, mas a sua casa não é muito perto da escola por isso, utiliza o beneficio do bilhete único. 

A casa 

Ela tem tudo que uma casa precisa ter para ser confortável para uma família pequena, porém ela é muito 

espaçosa e aconchegante.  Ao todo são três pessoas que fazem parte de sua família. 

Recurso de mídia 

Na sua residência há TV, DVD, computador de mesa, celular. O Celular é o mais utilizado, pois o considera 

um auxiliar nas atividades do dia a dia e acaba virando um lazer também. 

Rotina 

Como acorda muito cedo lê jornal ou uma revista deixada pelo pai na cozinha. Após o horário regular das 

aulas, se prepara para ir ao projeto e fica antenada nos assuntos que estão rolando nas redes sociais. No curso 

comenta com os colegas e acabam por pesquisar mais sobre o assunto nos livros, jornais ou revistas. Volta 

para a casa e assim acaba o dia. 
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ALUNO 7 

Impressão da pesquisadora 

Garoto corpo franzino, altura mediana, cerca de 1,60cm, negro, cabelos negros curtos, não muito enrolados; 

Usa calça jeans e camiseta preta, desarrumados. 

O que diz sobre si 

É um garoto que pouco conversa, gosta de escrever poemas e ler romances. Seu sonho é montar uma revista 

voltada para o jovem falando sobre vários temas da adolescência. 

E acrescenta ainda: 

- Mora em um abrigo;  

- Fica de ‘cara amarrada’ o tempo todo; 

- É extremamente nervoso, perde o controle sobre seus próprios atos e toma remédio controlado para acalmar 
os nervos, mas nem sempre funciona; 

- Não tem muitos amigos; 

- Não gosta e não faz questão de fazer amizades, e nem de aprender, tem notas baixas e fala mal de todos os 

professores e colegas de sala; 

- Arruma briga sempre que pode e não respeita qualquer ordem ou regra da escola; 

- Tem 1 ano de defasagem escolar e nunca para por muito tempo em uma escola só; 

Moradia e caminho para a escola 

Mora em Perus. Como a casa fica distante vem de ônibus para a escola. 

A casa 

Sua casa (da família que o abriga) é grande com dois quartos, sala de estar, cozinha, varanda e garagem “uma 

casa de classe media”, com ele vivem 5 pessoas. 

Recurso de mídia 

Utiliza dos recursos da TV, rádio, DVD, tablet, celular etc. Usa mais o computador porque pode fazer 

pesquisas, trabalhos, baixar músicas e mexer nas redes sociais, etc. 

Rotina 

Antes de vir pra escola arruma a casa, leva a irmã para a creche. Chega na escola por volta das 7:30, um 

pouco atrasado e às 12:00 fica para o projeto. Ao término das atividades do programa, busca a irmã e vão para 

a casa. 

 

Diante dos dados apresentados pode-se verificar que todos possuem uma 

espontaneidade característica da fase da adolescência. São alunos provenientes de classe 

social com poucos recursos econômicos e culturais, mas que possuem recursos 

infraestrutura básica para a sua subsistência. Declaram-se como sendo pessoas com 

facilidade para fazerem amigos e extrovertidos. Jogam bola, praticam esportes, dançam e 

ouvem músicas dos mais variados estilos, diferenciando de acordo com a sua personalidade 

e “estado de espírito”. Verifica-se que as famílias são compostas em média por 05 membros 

(pai, mãe e irmãos), que apesar de viverem uma condição econômica e social menos 

favorecida possuem uma estrutura familiar equilibrada, favorecendo o acompanhamento 

dos pais nas atividades da escola e na vida social.  Pode-se perceber nas falas que o 

relacionamento familiar é amigável:  

Moro em uma casa comum, simples, como muitas por aí. 

Atualmente, moram na casa 5 pessoas. Meu pai, minha mãe e mais 

dois irmãos. (Aluna 02) 
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Em casa há três cômodos. É uma casa pequena e não há sala 

somente dois quartos e cozinha (além do banheiro). Comigo moram 
três pessoas na casa. (Aluna 04) 

 

A minha casa tem 3 cômodos (Sala, Cozinha e Quarto) e 1 
banheiro. Ao todo são 6 pessoas que moram na comigo” (Aluna 

05) 
 

Minha casa tem tudo que uma casa precisa ter para ser confortável 
para uma família pequena, porém ela é muito espaçosa e 

aconchegante.  Ao todo são três pessoas que fazem parte de sua 

família. (Aluno 06) 

Minha casa é grande com dois quartos, sala de estar, cozinha, 

varanda e garagem “uma casa de classe media”, com ela vivem 5 
pessoas. (Aluno 07) 

 

 As relações familiares, aparentemente, são baseadas em conversas e orientações 

sobre os mais diferentes assuntos. Outro dado que podemos destacar são os recursos de 

mídia adquiridos nos lares. Em todas as casas observa-se a presença de TV, rádio, DVD, 

tablet, celular e computador. O aparelho celular encontra-se entre os equipamentos mais 

utilizados pelo jovem na atualidade. 

Em minha moradia há todos os meios de comunicação, exceto o 

computador. Utiliza freqüentemente o celular (devido à falta do 
computador e usa a internet móvel) e a televisão, pois as 

informações repassadas são mais interessantes que nos outros 

meios. (Aluna 04) 

O recurso mais utilizado é o celular pela facilidade do acesso a 

vários recursos móveis, como redes sociais, internet e etc (Aluna 

05) 

Na minha residência há TV, DVD, computador de mesa, celular. O 

Celular é o mais utilizado, pois o considera um auxiliar nas 
atividades do dia a dia e acaba virando um lazer também. (Aluno 

06) 

Utilizo os recursos da TV, rádio, DVD, tablet, celular etc. Uso mais 
o computador porque pode fazer pesquisas, trabalhos, baixar 

músicas e mexer nas redes sociais. (Aluno 07) 

 

 O avanço tecnológico e a facilidade de aquisição do aparelho de celular se tornaram 

material essencial para o adolescente do mundo tecnológico. O aparelho telefônico com 
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todos os recursos é um grande facilitador para a comunicação nas redes sociais e acesso a 

internet, downloads de imagens, músicas e vídeos. Os aparelhos mais modernos, produto de 

maior consumo entre os adolescentes, gravam áudios, vídeos e editam em poucos segundos 

sendo, porém compartilhados nas redes sociais. Em alguns casos, verificou-se o uso do 

computador e da Tv para acesso as informações do cotidiano 

Utilizo diariamente da TV, Rádio, DVD, PC entre outros. (Aluno 

1) 
 

Tenho computador, DVD, TV, rádio e acho muito útil esse tipo de 

recurso no dia-a-dia. Passo o dia todo fora de casa, saio às 7h30 e 
volto às 23h30 depois da escola. Quase não tenho tempo de utilizar 

todos os meios de comunicação, mas dentre todos utiliza o DVD 

para ver filmes, escuto rádio e uso o computador quase sempre, 
para me comunicar com amigos e fazer trabalhos escolares, ..., 

como não fico muito em casa nos dias de semana, acabo não 

usando muito a TV, mas assisto sempre que dá, principalmente aos 
finais de semana.” ( Aluna 2) 

 

Em casa há TV PC e DVD. Uso mais a TV e DVD, pois quando não 
há nada para fazer uso os dois assistindo filmes. ( Aluno 3)  

 

Em minha moradia há todos os meios de comunicação, exceto o 

computador. Utilizo freqüentemente o celular (devido à falta do 
computador e uso a internet móvel) e a televisão, pois as 

informações repassadas são mais interessantes que nos outros 

meios. ( Aluna 04) 

 

Os alunos dessa escola municipal, localizada em Perus, região periférica de São 

Paulo, moram nos bairros próximos à escola. A grande maioria necessita de transporte, 

principalmente, ônibus, para se locomoverem até a instituição. Esta situação exige dos 

educando um maior esforço para chegarem à escola.      

 Possuem uma rotina diária agitada dividida entre a freqüência as aulas, as atividades 

do Programa (que acontece fora do horário regular) e as tarefas domésticas. Entretanto, 

todo esse agito é permeado pelos recursos tecnológicos, principalmente, o celular que ora 

serve para ouvir músicas, ora para informar-se ou falar com os amigos nas redes sociais    
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Antes de vir para o projeto acorda, toma café, dá bom dia para os 

seus amigos através do celular e vem para a escola. Depois, às 

12h, vai direto para o projeto na escola, lá almoça a comida que 
traz todos os dias (pois não há merenda) e entra para a aula às 

13h30. Sai do programa às 17h55 e vai correndo para  casa (que é 

uns 35 minutos, correndo), chega em casa  por volta das 18h30 e 
da tempo apenas de comer um pãozinho, pois sai para ir para 

escola. Chega em casa,  toma um banho e vai dormir, mas dorme 

depois do banho apenas quando não tem trabalhos para fazer, o 

que é um pouco raro, pois a Escola + projeto dá  MUITO trabalho. 
Seu dia se resume em correria, não dá tempo de fazer muita coisa e 

a semana toda segue essa rotina. ( Aluna 2) 

 
Acordo, tomo banho, escova os dentes, toma café, venho para a 

escola, saio ao meio-dia e já fico para participar do encontro no 

programa “Nas Ondas do Rádio”. O meu dia-a-dia é assim quando 
eu chego em casa, troco de roupa e vou dormir. ( Aluno 03) 

 

Como acordo muito cedo leio um jornal ou uma revista deixada 

pelo pai na cozinha. Após o horário regular das aulas, me preparo 
para ir ao projeto e fico antenado nos assuntos que estão rolando 

nas redes sociais. No curso comento com os colegas e que acabam 

por pesquisar mais sobre o assunto nos livros, jornais ou revistas. 
Volto para a casa e assim acaba o meu dia. ( Aluno 06) 

 

 

3.3.2. A relação dos alunos com a escola 

 Ao abordar a relação dos alunos com a escola, a pesquisa procurou evidenciar 

que este espaço é visto como um instrumento de produção do saber e principalmente como 

local para troca de experiências e interações socializadoras.  Também se procurou 

verificar até que ponto a instituição é percebida pelos alunos como um ambiente desafiador, 

capaz de transformar o aluno em protagonista de sua própria trajetória.    

 Tratada como um espaço de socialização, a escola, vista pelos alunos, se 

constitui em um local propício para a troca de experiências, cultura e aquisição do 

conhecimento. Procurou-se obter nas respostas dos alunos indícios de percepção da função 

essencial que é a construção do saber e se, para os alunos, este ambiente funciona como um 

meio de inserção social, favorecendo os laços de amizade e conhecimento. De acordo com 

José Carlos Libaneo, “(...) a escola tem por principal tarefa na nossa sociedade a 

democratização dos conhecimentos, garantindo uma cultua de base para todas as crianças e 

jovens” (LIBANEO, 2006, p. 32       ). É na escola que as aprendizagens e as interações 
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realizadas pelos alunos contribuem para a formação dos alunos como sujeitos históricos, 

participantes de um tempo e uma cultura específica. 

 O Quadro 10 a seguir reúne as informações obtidas a esse respeito, mostrando 

como os alunos percebem a escola, quais opiniões expressam sobre sua estrutura, as aulas e 

se e como percebem que a escola promove a liberdade de expressão entre os educandos. 

 

QUADRO 10: Visão dos alunos sobre a escola 

ALUNOS VISÃO DA 

ESCOLA 

PELOS 

ALUNOS 

O QUE MAIS E 

MENOS GOSTA 

OPINIÃO 

SOBRE INFRA  

E EQUIP 

VISÃO SOBRE 

AS AULAS COM 

MÍDIA 

A ESCOLA E 

A 

LIBERDADE 

DE 

EXPRESSÃO 

 

ALUNO 1 

-Vai por 
obrigação, mas 
pensa no futuro. 

-O que mais gosta é ver 
o esforço dos 
professores para  

ensinar. E o que menos 
gosto é da falsidade. 

-A escola precisa de 
muitas reformas 
porque embaixo da 

escola tem muita 
água parada. 

-Gosta dos 
professores de 
português e física 

que utiliza a 
informática com 
programas e jogos. 

-Através de 
trabalhos com 
seminários e 

discussão de 
notícias. 

 
 
 

ALUNO 2 

-A escola é sua 
segunda casa. 

-Gosta dos colegas 
porque  podem colocar 
os assuntos em dia . 

-A escola é boa, mas 
mudaria a 
informática. Gosta 
dos professores e o 

que  menos gosto é 
de vir pra escola na 
sexta feira. 

-Os professores usam 
a  sala de informática 
para produzir vídeos, 
fazer pesquisas ou 

consultar uma 
informação sobre a 
aula e tem outros que 
usam  jornais e 
revistas 

-Nas aulas há 
leitura de 
notícias e debates 

 
 

ALUNO 3 

-Escola é boa 
para 
conhecimento 

das pessoas, 
lidar com o 
público, adquirir 
conhecimento. 

- Gosta das pessoas  e o 
que menos gosta  é a 
falta de comunicação 

entre todos da escola. 

-Mudaria a 
informática, com 
melhor 

infraestrutura. 

 -Usam a sala de 
informática, passam 
vídeos na sala e 

outros nos fazem 
produzir um 
programa, fazer 
entrevistas. 

-Na escola 
utilizam muito os 
debates para 

expressarem  

 

 

ALUNO 4 

-Vem à escola 
porque acredita 
ser importante 

para o futuro 

-Admira o trabalho dos 
professores, mesmo 
com a falta de estrutura 

que a escola e o 
governo proporcionam 
tentam fazer o melhor. 

-Acha os materiais 
utilizados 
ultrapassados 

 -Há alguns 
professores que 
TENTAM utilizar as 

mídias mas há falta 
de equipamentos 

-Os professores 
os fazem  pensar 
sobre os assuntos 

polêmicos que 
estão no nosso 
dia-dia, através 
de leitura de uma 
notícia e 
principalmente 
sobre um assunto 
que foi postado 
no facebook. 

 
 

ALUNO 5 

-Para adquirir 
conhecimentos e 
ter um futuro 
melhor. 
-Aprender 

-Gosta dos seus amigos 
e de alguns dos 
professores. Menos 
gosta da indisciplina e 
do modo de ensinar de 
alguns deles. 

- Acredita que nas 
salas de aula, há 
falta de “Cortinas” 
nas Janelas, lousas 
mais equipadas e o 
Projetor de Vídeo. 
Mudaria colocando 

cortinas e projetor 

- Utilizam para 
relacionar com o 
conteúdo da aula e 
para fazerem um 
programa de rádio. 
Gosto principalmente 
quando o professor 

usa vídeos de 

-O  professor 
deixa exporem 
seu ponto de 
vista e tiram 
dúvidas com ele. 
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de vídeos. diferentes assuntos 

 

 

ALUNO 6 

-É necessário ter 

uma base para 
entrar na 
faculdade; 
-Útil pois instrui 
em tudo que  
acontece ou 
aconteceu na 
história, e 

prepara para o 
mercado de 
trabalho e  
molda para não 
ter dificuldades  

- Gosta de Aulas que 

despertam seu interesse 
e não das aulas que  
fazem sentir sono 

-Não gosta da 

infraestrutura 

-O professor de 

Português  utiliza  
data show e  
notebook  tornando a 
aula um pouco mais 
dinâmica 

 - Sempre há 

debates em sala 
de aulas na 
matéria de 
história sobre a 
atualidade. 

 

ALUNO 7 

-É essencial para 
entrar na ETEC 

e  ampliar seus 
conhecimentos . 

- Não respondeu. -Por enquanto nada  - Os professores 
levam os alunos para 

sala de vídeo ou de 
informática para 
algumas atividades 
com Jornal eletrônico 
e com TV.  

- Por conversas e 
discussões sobre 

assuntos que 
estão no jornal, 
rádio, etc. 

  

 As entrevistas realizadas com os alunos mostram que, mais do que um espaço 

de socialização, a escola é percebida por esses alunos como um meio para a 

profissionalização e como um local para encontrar os amigos. De acordo com os 

depoimentos, a real necessidade do educando é ir para escola para adquirir um diploma ou 

apenas passar de ano. De acordo com Charlot (2013, pg.32), este espaço educacional é uma 

obrigação imposta pelos adultos às crianças, adolescentes e jovens, para terem uma vida de 

sucessos. Essas visões aparecem nas declarações de vários dos entrevistados, entre eles: 

Eu gosto dos colegas porque nós podemos colocar os assuntos em 
dia. (Aluna 2) 

 

Escolhi essa escola pois, entre todas era a única que tinha um 

acesso mais fácil. A escola esta sendo útil para conhecer pessoas, 
aprender a lidar com o público, adquirir conhecimento para o 

mercado de trabalho e até mesmo aprender com os professores que 

usam a informática para dar aula. (Aluna 04) 

 

Por que é necessário ter uma base para o que você vai encarar na 

faculdade, e útil pois  ela te instrui em tudo que  acontece ou 
aconteceu na história,  ela te prepara para o mercado de trabalho 

e te molda para não ter dificuldades quando você sair da escola e 

ir para sociedade onde vivemos. (Aluno 06) 

 
A utilidade da escola pra mim é essencial , pois esse é meu último 

ano e quero prestar o vestibulinho da ETEC e também para 

ampliar meus conhecimento.(Aluno 07) 
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 Vale salientar, também segundo Charlot (2013), que o desenvolvimento 

econômico da sociedade estabeleceu novos parâmetros de vida social, sendo o consumo de 

bens materiais a base para o sucesso dos indivíduos. Para esse autor, “(...) a escola está 

intrinsecamente relacionada com o mercado de trabalho. Trata-se de uma época, em que é 

preciso estudar para ter o direito a viver, ter uma família e ser bem-sucedido” (p.30). No 

depoimento dos alunos a seguir vê-se, por exemplo, que a principal função da escola, na 

visão que expressam, é estar bem estabelecido socialmente e financeiramente.  

Vou à escola muitas vezes porque sou obrigado mais também 
penso em meu futuro mais pra frente por que tudo que você vai 

fazer nesse  mundo hoje precisa de estudo. (Aluno 01) 

 

 

 

A escola para mim é como se fosse a segunda casa, onde você 

pode conhecer novas pessoas e ter um aprendizado melhor. 

(Aluna 02) 

 

Venho à escola porque é o único ambiente educacional (básico) 
que fará com que eu tenha uma vida estabilizada no futuro devido 

ao conhecimento repassado pelos profissionais que aqui trabalham 

(principalmente os professores). (Aluna 04) 
 

Para adquirir conhecimentos e ter um futuro melhor. Aprender. 

(Aluna 05) 
 

 O que se constata é que a valorização da formação para o trabalho trouxe novos 

desafios para a escola, afetando a relação do educando com a relação do saber: “(...) a 

maioria dos jovens não está indo para a escola para aprender, mas para passar de ano e 

adquirir o diploma” (CHARLOT, 2013, p.30). 

 Um problema apontado pelos alunos entrevistados e que chama atenção nesta 

pesquisa é a falta de comunicação e interação entre os profissionais da escola. Este 

movimento, perceptível aos olhos dos alunos, demonstra que a escola pouco se afirma 

enquanto espaço democrático e que ainda predomina o discurso autoritário e verticalizado: 

Gosto muito das pessoas daqui, e o que menos gosto às vezes é a 
falta de comunicação entre todos da escola. (Aluno 03) 

 

Eu admiro o trabalho dos professores, mesmo com a falta de 
estrutura que a escola e o governo proporcionam, é admirável 

também a participação das pessoas que ocupam os cargos de 
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menor expressão, porém não menos importantes 

(faxineiras,cozinheiras, inspetoras,etc...) .Eu não apoio a forma de 

como os cargos maiores administram a escola (envolvendo 
coordenador(a), diretor(a) principalmente). Acredito que essas 

pessoas poderiam interagir mais com os alunos e também se 

preocupar mais com a opinião que eles têm a dar sobre a forma 
com que a escola está sendo organizada e administrada! (Aluna 

04) 

 

Gosto de Aulas que me fazem sentir interessada e não das aulas 
que me fazem sentir sono, porém depende muito do professor  e 

como ele aplica a matéria. (Aluno 06) 

 

 Para Charlot (2013) a escola precisa relacionar o saber com a vida cotidiana do 

aluno, pois o que se aprende fora da escola muitas vezes tem maior significado – então para 

a elaboração do conhecimento, a escola precisa ser, principalmente,  

(...) uma fonte de sentido para que cada jovem possa construir sua 
relação com o mundo, com a vida, com os outros e consigo mesmo. 

Ela deve ser fonte de um prazer específico, o prazer de entender a 

vida e de se sentir inteligente (CHARLOT, 2013, p.31)   

 

 Os conhecimentos repassados pela escola só têm sentido quando aplicados na 

prática. Assim, muitos dos docentes tentam, por meio dos recursos tecnológicos, fazer a 

interrelação entre os saberes ensinado e cotidiano. Observamos esta situação em 

depoimentos dos alunos, nos quais afirmam que, mesmo com a falta de infraestrutura da 

escola alguns docentes, das aulas regulares, incorporam as tecnologias às suas aulas:  

Tem alguns professores como o de português e física que utilizam a 

informática, com programas e jogos. E eu gosto porque é uma 

maneira diferente de termos aula. (Aluno 01) 

 

Não conheço todas as salas da escola, assim acabo não conhecendo 

todos os equipamentos. O que eu mudaria seria a sala de 

informática, por exemplo, que tem a porta como um grande 
problema. E mudaria as janelas de lá, colocaria uma cortina! Pois 

em dias frios aquilo fica congelante. (Aluno 03) 

 
Os materiais que usamos são ultrapassados dificultando o 

aprendizado rápido, porém acredito que a escola em si não pode 

mudar essa realidade por falta de auxílio do governo. Mudaria os 
equipamentos, trocando os atuais por materiais tecnologicamente 

mais avançados e mudaria o prédio em si,que em meu ponto de vista 

parece fazer parte de um sistema carcerário. (Aluno 04) 
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Vários professores usam a mídia. Utilizam para relacionar com o 

conteúdo da aula para que a gente discuta e faça um programa de 
rádio. Gosto principalmente quando o professor nos mostra com 

vídeos os assuntos que estamos aprendendo. Assim, entendo melhor 

as aulas. (Aluno 05) 
 

 A análise dos depoimentos permite perceber que a mera inserção da tecnologia 

nas aulas não transforma a informação em saber. Nesse modelo pedagógico a influência da 

mídia deve ultrapassar seu caráter meramente tecnicista. Segundo Charlot (2013): 

 (...) para essa nova configuração pedagógica, o papel do professor será 

fundamental. O “professor de informações” está historicamente morto. 

Nenhum docente pode entrar em concorrência com o Google, pois, quando 
o aluno digita qualquer palavra, ele recebe gráficos, imagens e textos como 

resposta. Por outro lado, nunca foi tão necessário um “professor de saber”, 

isto é, um professor que ensina como procurar, avaliar e reunir informações 
para entender o mundo e resolver problemas (p.31).  

 

 Para esta nova geração de alunos que possui muito acesso à informação é 

também preciso uma nova prática pedagógica. A sociedade da informação estabelecida a 

partir de 1990 transformou não só as relações sociais, mas também  as interações dentro da 

escola. Nesse sentido, a escola ainda com práticas desatualizadas e autoritárias, procurou de 

alguma forma estabelecer relações entre o mundo da informação e o conhecimento. 

Entretanto, para este aluno do século XXI “(...) as práticas pedagógicas têm que formar 

para o trabalho em equipe, para o sentido da responsabilidade e da solidariedade, formar 

pessoas reflexivas e criativas, que atuem em rede e em grupos, o que não vai acontecer 

espontaneamente” (CHARLOT, 2013, p.30).  

 A esse respeito os depoimentos dos alunos são contundentes: 

Os professores muitas vezes nos levam até a sala de informática 
para produzir vídeos, fazer pesquisas ou consultar uma informação 

sobre a aula e tem outros que usam outras mídias para realizar as 

aulas como o jornal, o rádio ou revista. Além de ficarmos 
informados sobre certos assuntos, também discutimos as 

informações com a matéria que estamos aprendendo. (Aluna 02) 

 

Usam a sala de informática, passam vídeos na sala e outros nos 
fazem produzir um programa, fazemos entrevistas... acaba 

deixando os alunos um pouco mais informados através de 
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pesquisas ‘’reais’’. Tudo na prática acaba ficando mais legal. 

(Aluno 03) 
 
Os professores nos levam a pensar sobre os assuntos polêmicos que 

estão no nosso dia-dia, através de leitura de uma notícia e 

principalmente sobre um assunto que foi postado no facebook. 

(Aluna 04) 

 

Vários professores usam a mídia. Utilizam para relacionar com o 

conteúdo da aula para que a gente discuta e faça um programa de 
rádio. Gosto principalmente quando o professor nos mostra com 

vídeos os assuntos que estamos aprendendo. Assim, entendo melhor 

as aulas. (Aluna 05) 

Ela nos deixa expressar o que sentimos, em aulas,em debates,  e as 

vezes artigos de opinião também  oferecido nas aulas. Sempre há 

debates em sala de aulas na matéria de história sobre a atualidade. 

(Aluno 06) 

 

3.3.3. A relação dos alunos com os meios de comunicação 

 Para identificar como os alunos se comportam frente aos meios de 

comunicação, as entrevistas neste item tentaram obter indícios sobre o que pensam e como 

se comportam os alunos em relação à mídia. Esta amostra de questões mapeia como os 

entrevistados, enquanto consumidores ativos de informação percebem os efeitos dos 

conteúdos repassados pela mídia na sociedade. Buscou-se conhecer um pouco sobre os 

alunos, sobre os meios de comunicação que mais utilizam, suas opiniões sobre as notícias, 

o que mais gostam e menos gostam na mídia e se conseguem perceber a manipulação das 

opiniões pela mídia.  

 

 O Quadro 11, a seguir, reúne essas informações. 

QUADRO 11: Visão dos alunos sobre os meios de comunicação 

 Meio de 

comunicação 

que mais utiliza 

Programa de tv 

predileto 

Opinião sobre as 

notícias 

O que mais gosta e o 

que menos gosta na 

mídia 

Manipulação das opiniões 

pela mídia 

 

ALUNO 1 

Usa mais a 
internet e a 
televisão. 

Pânico na band.  Acha tudo que 
passa na mídia 
ruim, pois não 

mostra a 
realidade e não 
traz informações 
importantes. 

O que mais gosta 
são as amizades 
que consegue fazer 

e o que menos 
gosta é da 
corrupção. 

As notícias são uma 
parte da verdade. Quem 
a produz faz  conforme 

a sua visão. 

 

ALUNO 2 

Internet.  Seu programa 
predileto é o 
pânico na band  

Vê a rede social 
como uma forma 
de se comunicar 

Gosta de ver vídeos 
baixar música, usar 
o facebook, fazer 

Porque às vezes a mídia 
fala algo que não 
aconteceu de verdade 
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rapidamente pesquisa de escola, 
e não gosta de usar 

o jornal e as 
revistas às vezes 
falam noticias do 
passado. 

só para ter os leitores 
mais próximos. 

 

ALUNO 3 

Internet. Programa de 
TV que adora 
são seriados e 
programas do 

ANIMAL 
PLANET. 

- Todos acabam 
vendo a mídia e 
em suas noticias. 

- Gosta de estar 
informada manter-
se dentro dos fatos 
mundiais e  não 

gosta das 
manipulações da 
mídia. 

- Tudo que a mídia fala, 
as pessoas acreditam 
sendo verdade ou não. 
Para combater isso, o 

mundo teria que 
entender que ter opinião 
própria é fundamental. 

 

ALUNO 4 

-  Internet. - CQC (custe o 
que custar)  

- As informações 
apresentadas na 
mídia geralmente 
são questões e/ou 

acontecimentos 
sociais, porém a 
mídia só expõe o 
ponto de vista 
que a interessa, 
não importando 
se são totalmente 
reais e completas  

- Acredita ser 
importante a 
utilização de 
imagens dos fatos 

ocorridos e esse 
talvez seja o único 
meio que encontre 
para elogiar as 
mídias atualmente.  

- Acredita na 
manipulação as 
informações e o único 
meio de combater isso é 

fazendo as informações 
serem passadas através 
de diálogos e não 
monólogos (como são 
transmitidas 
atualmente). 

ALUNO 5 - Celular. - Cidade Alerta, 
Bom dia Brasil, 
Encontro, 
Balanço Geral e 
etc.  

- Trazem 
informações que 
são necessárias e 
outras que não 
tem importância 

- Gosta de se 
comunicar com as 
pessoas. 

- Falta de opinião das 
pessoas. 

ALUNO 6 - Celular e 
mensagem 

por 
WhatsApps 

- Jornal, Só 
assiste isso por 

falta de tempo. 

- Não acredita na 
mídia por saber 

que esconde a 
verdade. 

- Veículo utilizado 
para ocultar os 

fatos reais 

- A internet tem tudo 
que precisa saber 

 

ALUNO 7 

- Internet . 
Porque é a 
melhor opção 

- Gosta de 
assistir filmes 

- Algumas 
noticias não são 
importantes. 

- Expressar as  
opiniões, e não 
criticar  e nem ser 
criticada, 

- Falta de clareza nas 
informações da mídia 

 

 Ao analisar as respostas dos entrevistados neste tópico, observa-se que, para se 

informarem sobre os acontecimentos diários, o principal recurso é a internet, justamente 

pela sua praticidade de acesso, sendo que é através do celular que captam essas notícias. 

Outro meio mais utilizado é a televisão, que é vista como um recurso para a sua hora de 

lazer. Percebe-se que na questão “Qual o seu programa de TV predileto” os alunos citaram 

Pânico na Band, Cidade Alerta, Encontro, Balanço Geral, CQC e Bom Dia Brasil – o que 

demonstra que grande parte dos alunos só tem acesso aos conteúdos dos canais abertos. Já 

os canais da TV a cabo só são utilizados por um aluno, que citou programas do canal 

Animal Planet. Estas informações reforçam a falta de acesso a fontes alternativas de 

informação, cultura e lazer, pelo baixo nível sócio-econômico dos alunos, já que as 
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informações mais educativas e culturais muitas vezes não são veiculadas nos canais 

abertos.             

 Outra questão que se pode levantar com base nos dados obtidos com as 

entrevistas é que, apesar dos alunos terem um maior acesso aos programas dos canais 

abertos percebe-se que estes jovens possuem uma posição crítica frente aos seus conteúdos, 

como mostram os depoimentos a seguir: 

Eu acho tudo isso que passa na mídia um lixo, porque além de não 

mostrar a realidade não traz informações importantes. (Aluno 01) 

 
Eu acho bom, porque todos estão muito ligados na mídia, e as 

notícias que são veiculadas todos acabam vendo (Aluna 2) 

 

As informações apresentadas na mídia geralmente são questões 
e/ou acontecimentos sociais, porém a mídia só expõe o ponto de 

vista que a interessa, não importando se são totalmente reais e 

completas para que nós possamos construir nossa própria opinião. 

(Aluna 04) 

 

 Mesmo com pouco acesso a outro tipo de programação, estes alunos não são 

meros consumidores de mídia. Eles se comportam como receptores ativos e críticos, ao 

mesmo tempo em que conseguem perceber que toda produção midiática veicula opiniões, 

valores e pontos de vista próprios de quem a produziu. Ponto este que descaracteriza a ideia 

discutida na sociedade atual que todos somos consumidores passivos das informações. 

 Em outra questão apresentada aos alunos na entrevista os dados revelam que 

apesar dos jovens estarem conectados a todo tipo de informação pela mídia, seja através da 

internet, seja por meio da televisão, eles possuem a visão de que estes meios manipulam, 

enganam e distorcem os fatos apresentados. Observe-se, por exemplo, a afirmação do 

Aluno 03: 

Gosto do fato deles nos informarem muito bem, nos manter por 

dentro dos acontecimentos mundiais, mas não gosto das 
‘manipulações’ que ela causa. (Aluno 3)  

 

 Outra ideia recorrente é a de que os meios de comunicação são um recurso 

poderoso e presente na vida dos jovens, mas ao mesmo tempo constituem influência 

negativa e pouco confiável: 

O que eu mais gosto são as amizades que consigo fazer através das 

redes sociais e o que menos gosto e da corrupção. (Aluno 01) 
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Ela pode ser um veiculo utilizado para ocultar muitas coisas 

erradas  que acontece na política do Brasil. (Aluna 02) 
 

 Os jovens também compreendem que a mídia produz um diálogo vertical, ou 

seja, a opinião do outro quase não aparece nas transmissões das informações. Isso causa um 

efeito de crítica frente à forma como se estruturam as notícias. É o que expressam os 

seguintes depoimentos:  

Acredito que seja importante a utilização de imagens dos fatos 
ocorridos e esse talvez seja o único meio que eu encontre para 

elogiar as mídias atualmente. E o que precisa URGENTEMENTE 

MUDAR é a questão do monólogo que esses meios apresentam 
(não dando o direito de resposta ou questionamento dos cidadãos). 

(Aluna 04) 
 

Expressar minhas opiniões, e não criticar  e nem ser criticada, 
assim como eu também posso respeitar as dos outros . (Aluno 06) 

 

Na minha visão as notícias são uma parte da verdade, tipo o que 
realmente aconteceu. Quem a produz faz conforme a sua visão. 

(Aluno 01) 

 

 Quanto à manipulação das informações os alunos declararam possuir 

entendimento sobre como os meios tendem a condicionar os comportamentos, hábitos, 

costumes e valores da sociedade através das informações. Assim, possuem uma posição 

crítica de como combater esse ciclo – conforme os depoimentos a seguir. 

 (...) tudo que a mídia fala, as pessoas acreditam sendo verdade ou 

não. Para combater isso, o mundo teria que entender que ter 
opinião própria é fundamental. (Aluno 02) 

 

 (...) às vezes a mídia fala algo que não aconteceu de verdade só 
para ter os leitores mais próximos. Para combater temos que ter 

nossas próprias opiniões e ver se aquela notícia aconteceu de 

verdade ou não. (Aluno 03) 
 

 (...) tudo que a mídia fala, as pessoas acreditam sendo verdade ou 

não. Para combater isso, o mundo teria que entender que ter 

opinião própria é fundamental. (Aluno 04) 

 

Com certeza manipula as informações e o único meio de combater 

isso é fazendo as informações serem passadas através de diálogos 
e não monólogos (como são transmitidas atualmente). (Aluno 05) 
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Há muitas coisas invertidas na mídia, por exemplo, sobre a política 

e sobre esse problema atual da copa. Vemos muitas coisas erradas 

que nós ainda não sabemos. (Aluno 07) 

 

3.3.4  O programa Nas Ondas Do Rádio na visão dos alunos 

 Para que a pesquisa pudesse estabelecer relações entre o Programa nas Ondas 

do Rádio e as aprendizagens dos alunos em sala de aula, a partir do conceito da 

Educomunicação,  foram formuladas questões que abordavam a participação dos alunos no 

projeto. O Quadro 12, a seguir, apresenta a visão dos alunos sobre o programa, suas 

aprendizagens e contribuições para as aulas regulares. 

 

 QUADRO 12: Visão dos alunos sobre o programa Nas ondas do rádio 

 TEMPO NO 

PROGRAMA 

MOTIVOS APRENDIZAGENS CONTRIBUIÇÕES PARA AS 

AULAS REGULARES 

 

ALUNO 1 

Está há um mês Entrou por vontade de 
manusear os 
equipamentos 

Aprendeu que cada mídia têm 
uma maneira diferente de 
abordar a informação 

- Aulas menos entediantes; 
- Maior atenção nas aulas; 
- Interesse pelos assuntos das 
aulas. 

 

ALUNO 2 

Entrou no ano 
passado  

Interesses em fazer 
entrevista e conhecer 
outros lugares. 

Não se pode confiar na mídia _ Melhora nas aulas de Língua 
Portuguesa; 
- Escrita e leitura melhor; 

 

ALUNO 3 

 

Faz oito meses Indicação da professora 
de português 

Seleção de informações e suas 
diferentes linguagens 

- Melhor atenção nas aulas; 
- Leitura melhor; 
- Maior facilidade para fazer 
pesquisas; 
- Mais diálogo com os 
professores. 

 

ALUNO 4 

Entrou em julho 
do ano passado. 

Através de cartaz e 
inscrição de seleção. 

- Seleção de conteúdos para 
organização e produção de 

programas de rádio e TV. 

- Empolgação nas aulas; 
- Desibinição; 

- Melhor aprendizagem em 
história. 

 

ALUNO 5 

Inicio das aulas 
em Janeiro. 

- Estímulo da 
professora. 

- Produção de Jingles, edição 
e gravação de áudio. 
- Aprendizagem com os 
colegas. 

- Melhor compreensão das 
disciplinas (Ciências) 
- Pesquisas e leituras. 

 

ALUNO 6 

Inicio do projeto 
na escola 

- Não queria ficar em 
casa com a avó. 

- Produção de podcast; 
- Tinha dificuldade em 
selecionar música e manusear 
os equipamentos. 

- Aprender respeitar os diferentes 
gostos 
- Conhecer a vida e a história das 
pessoas, banda, cantor etc 

 

ALUNO 7 

Desde quando 
estava na sétima 
série 

- Por problemas de 
indisciplina 

- Melhor comportamento; 
- Respeito a opinião das 
outras pessoas. 

- Melhoria no comportamento 
- Ouvir seus amigos; 
- Começou a prestar mais atenção 
nas aulas. 

 

 Por meio das respostas dos alunos às entrevistas verifica-se que as atividades 

educomunicativas podem transformar a escola em novos espaços de significados, 

conhecimentos e oportunidades para outras aprendizagens. Os alunos conseguem perceber 
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a sua própria evolução durante o tempo de participação. Ou seja, retomando Citelli (2000), 

esse tipo de atividades parece favorecer “(...) o desenvolvimento da autonomia, 

responsabilidade, criatividade, criticidade, flexibilidade de pensamento e expressar-se por 

meio de diferentes linguagens” (p.34). 

 

3.3.5 Como os alunos avaliam o programa Nas Ondas Do Rádio 

 A pesquisa além de analisar o processo e produção das práticas 

educomunicativas também vem verificar o que muda no comportamento do educando, a 

partir da participação do Programa “Nas Ondas do Rádio”. Por meio das entrevistas 

buscou-se conhecer um pouco da opinião dos alunos sobre as atividades do grupo e 

perceber como conseguem diferenciar seu comportamento do comportamento dos  demais 

colegas das aulas regulares.      

 Os dados reunidos no Quadro 13 apresentam um panorama avaliativo (segundo 

a percepção dos próprios alunos) dos benefícios e vantagens do projeto educomunicativo 

para o desenvolvimento dos alunos e como estes se inserem no dia-dia de sala de aula 

contribuindo para o avanço de sua aprendizagem. 

 

QUADRO 13: Avaliação do programa pelos alunos 

 O que mais gosta e menos 

gosta 

Exemplo de atividade que foi 

especial 

Diferença em relação aos 

colegas que não participa 

 

ALUNO 1 
- Gosta de tudo. - Entrevista com o prefeito Haddad e 

a  feira do livro. 

- Maior desibinição; 

- facilidade de se expressar; 

- Conhecimento em outros 

assuntos. 

 

ALUNO 2 
- Mais gosta é quando os 
programas são apresentados 

na escola.Sente-se 

importante. 

- Menos gosta é ter que sair 

do projeto ao final do ano. 

- Participação na Campus Party e 
apresentação da rádio ao vivo. 

- Mais atenção nos assuntos dos 
meios de comunicação; 

- Mais atenção nas aulas. 

 

ALUNO 3 
- Manuseio dos 

equipamentos e edição de 

programas no computador. 

- Produção do jornal literário. 

- Leitura de vários livros e escrita 

sobre seu conteúdo; 

- Publicação do jornal da escola sobre 

dicas literárias; 

- Entrevista com Maurício de Souza. 

- Melhor interpretação de textos 

e entendimento das aulas. 

 

ALUNO 4 
O que mais gosta é de fazer 

entrevistas. 
Não há o que menos gosta. 

- Entrevista com o Pelé sobre a copa 

do mundo no Brasil  

- Aumento das notas e 

participação nas aulas; 
- Desibinição. 
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ALUNO 5 
O que mais gosta é poder 

escrever o que  pensa sem 

ser repreendida. 

- Participação no Encontro Brasil-

África no SESC Vila Mariana 

-Visita ao museu afro na USP. 

- Melhoria na leitura e escrita 

- Escrita com maior sentido, 

com coesão e  coerência. 

 

ALUNO 6 
Não gosta quando as pessoas 

dizem não ter importância. 

- Elaboração junto ao professor de 

história e língua portuguesa um 

programa contando sobre o bairro. 

- Melhoria nas aulas de 

matemática – Aumento da 

autoestima. 

 

ALUNO 7 
Gosta de mexer nos 

equipamentos e poder tirar 

fotos, filmar e gravar o que 

os amigos fizeram. Não 

gosta  de falar na câmera. 

- Gosta quando a professora senta 

para planejar o programa; 

- Participação no curso sobre rádio no 

SESC. 

- Melhor aproveitamento nas 

aulas e aumento das notas; 

- Maior atenção nas aulas; 

- Aprendizagem sobre como 

fazer pesquisas; 

 

 A análise dos dados no Quadro 13 permite verificar que o gosto dos alunos 

pelas atividades se expressa especialmente quanto ao seu aspecto lúdico, referindo-se ao 

manuseio dos equipamentos para as produções. Outro ponto mencionado é a liberdade de 

expressão proposta pelas atividades. Os educandos se reconhecem como produtores de 

mídia, dando ao contexto sob análise, a sua própria visão dos acontecimentos sem 

repreensão. É o que manifestam nos seguintes depoimentos:  

Gosto de tudo! Por enquanto ainda não tem o que eu não goste. 

(Aluno 01) 

É também acho. Mas o que eu mais gosto é quando os programas 

são apresentados na escola. Me sinto importante. O que acho chato 
é ter que sair do projeto ao final do ano, porque vou pra outra 

escola. Aqui não tem ensino médio. (Aluna 02) 

 

É mesmo. O projeto deveria ter mais alunos e todos os outros 
professores trabalhar da mesma forma, pois só alguns fazem isso. 

O que mais gosto é aprender mexer nos equipamentos  e editar nos 

programas de computador. (Aluno 03) 
 

Eu penso que deveria ter entrado antes, assim tinha aproveitado 

mais tempo, um ano é muito pouco. O que mais gosto e poder 

escrever o que eu penso sem ser repreendida. (Aluna 05) 

 

Gosto de mexer nos equipamentos e poder tirar fotos, filmar e 

gravar o que meus amigos fizeram. Não gosto muito de falar na 
câmera. (Aluno 07) 

 

 Outra questão que podemos avaliar com as entrevistas é a forma como os 

alunos analisam os acontecimentos que ocorrem no seu ambiente local, relacionando-os aos 

aspectos do mundo. Isso proporciona uma análise crítica dos acontecimentos, favorecendo 

o “aumento da sua capacidade expressiva” conforme estabelece a Lei Educom 13.972/04, 

no artigo 3º.           
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 Nas entrevistas pode-se constatar que, em relação ao desenvolvimento do 

educando e às atividades educomunicativas propostas no programa, eles apontam para a 

melhoria de sua relação com o conhecimento e com as ações sociais no grupo escolar. Por 

exemplo: 

Alguns dos meus amigos que não participam têm dificuldade de 

interpretar textos e as lições das aulas. No projeto aprendi a ler e 

discutir os assuntos. Assim, entendo melhor e vou bem nas aulas 

(Aluno 03) 
 

Eu melhorei minhas notas, comparando com meus colegas da sala 
e participo mais das aulas, com perguntas para os professores. 

Também fiquei mais desinibido. (Aluna 04) 

Antes eu tinha muitas dificuldades para escrever. A professora de 

português sempre chamava minha atenção, eu ficava um pouco 
distraído. Ela sempre dizia que eu não sabia escrever, e as 

minhas redações eram confusas “sem pé, nem cabeça”. Com o 

projeto tive que ler muito e escrever. Comecei a escrever melhor, 
com sentido, e não mais fugia do assunto, também, prestei mais 

atenção para não errar nas palavras. (Aluna 05) 

 
 

 Ressalta-se, ainda, que os alunos sentem-se mais preparados para fazerem a 

leitura crítica dos meios de comunicação, diferenciando os vários discursos que se 

apresentam na mídia:  

Acho que alguns são iguais a gente, não tem muita diferença. O 
que eu vejo é somos mais antenados nos assuntos que aparecem 

nos meios de comunicação. Além de prestarmos mais atenção nas 

aulas também. (Aluno 02) 
 

Os amigos que não participa são mais tímidos e tem dificuldade de 

expressar. Alguns falam muita besteira, porque são um pouco 
alienados e pensam só em funk e em meninas. (Aluno 01) 

 

 Pode-se identificar, ainda, os impactos das atividades educomunicativas na 

mudança do comportamento dos educandos em relação a sua aprendizagem. Além de 

absorverem o caráter lúdico do Programa, ao manipularem os equipamentos e ao 

fazerem as produções radiofônicas, também este projeto colabora na formação tanto 

educacional, quanto social dos alunos. É o que se pode perceber nos seguintes 

trechos: 
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Quando estava na quarta série freqüentei a recuperação e reforço, 

pois não conseguia aprender a ler. Fiquei um tempo e depois fui 

aprendendo devagar e me sentia muito diferente dos outros por 
isso. Com minha participação no projeto, me senti valorizado, pois 

não tinha mais tantas dificuldades e comecei a me senti igual aos 

outros da sala. Hoje ainda tenho dificuldade em matemática, mas 
vou aprendendo devagar.” (Aluno 06) 

 

Estou indo bem nas provas e minhas notas estão aumentando. 

Antes só tirava nota vermelha e os meus amigos eram melhores do 

que eu. Agora to ficando igual a eles. Presto mais atenção na hora 
das provas e tudo o que aprendi no projeto e pesquisei para o 

programa tem a ver com o que estamos estudando em sala. (Aluno 

07) 

 

 Ao falarem sobre uma atividade especial os alunos fazem a relação da 

aprendizagem com o prazer de estarem realizando as produções radiofônicas e a emoção de 

vê-las sendo transmitidas 

Achei muito legal quando fomos entrevistar o prefeito 

Haddad, sobre a feira de livros que fizemos. Aprendi muito 
sobre leitura para fazer as perguntas. Na hora fiquei um 

pouco nervoso, mas depois deu tudo certo. (Aluno 01) 

 
Já eu gostei de ir para a Campus Party. Fizemos a cobertura 

da feira e o que colhíamos, já aproveitava para colocar a 

rádio ao vivo no ar, foi emocionante. (Aluno 02) 

 

O meu foi quando decidimos montar um jornal literário. O 

professor de português nos ajudou e lemos vários livros e 

depois escrevemos sobre eles e publicamos um jornalzinho da 
escola sobre dicas de livros e autores que conhecemos. Ah, 

também entrevistei o Mauricio de Souza sobre os primeiros 

gibis que fez. (Aluno 03) 

 

Eu gostei de entrevistar o Pelé, quando ele veio para falar da 

copa do mundo no Brasil e inaugurar uma quadra em uma 
escola, que não lembro o nome. (Aluno 04) 

O ano passado fomos na Bienal do livro. Fizemos uma lição 

de casa sobre os autores. Depois pudemos conversar com 
vários escritores sobre os seus livros e a história de vida de 

cada um. (Aluno 05)  

 



127 
 

Acho tudo muito bom. Em cada atividade aprendemos um 

pouco mais e diferentes. O mais legal foi fazer, junto com o 

professor de história e língua portuguesa, um programa sobre 
a história do nosso bairro (recanto dos humildes). 

Entrevistamos pessoas antigas daqui e fomos até a 

subprefeitura para entrevistar os políticos sobre como 
melhorar as condições do nosso bairro. (Aluno 06) 

 

Eu gostei de todos os programas. Mas o que mais gosto é 

quando a mediadora senta com a gente para conversar e 
ouvir a gente sobre o que queremos fazer para o programa. 

Eu também já fui apresentador de um curso que estava 

acontecendo lá no SESC sobre rádio. Fiquei com frio na 
barriga, mas adorei, fiz direitinho. (Aluno 07) 

 

 Estas falas demonstram que as práticas educomunicativas, ao mesmo tempo em 

que divertem, também ensinam e os alunos sentem-se mais motivados para aprenderem. 

Destaca-se que por meio da roteirização, seleção de assuntos, pesquisas de fontes e recolha 

de dados desenvolve-se nos participantes a criatividade e estes sentem-se mais preparados 

para selecionarem e organizarem informações. Vê-se, por exemplo, como se expressa um 

dos alunos:  

Acho tudo muito bom. Em cada atividade aprendemos um pouco 
mais e diferentes. O mais legal foi fazer, junto com o professor de 

história e língua portuguesa, um programa sobre a história do 

nosso bairro (recanto dos humildes). Entrevistamos pessoas 
antigas daqui e fomos até a subprefeitura para entrevistar os 

políticos sobre como melhorar as condições do nosso bairro. 

(Aluno 06) 

 

 Quanto à capacidade expressiva dos integrantes nota-se que os alunos 

conseguem perceber as mudanças no seu comportamento e em relação à participação no 

grupo. As habilidades de criticidade, argumentação, trabalham em grupo, oralidade, perda 

da timidez e facilidade para falar em público são as melhorias mais perceptíveis para os 

educandos. 

Eu gostei de todos os programas. Mas o que mais gosto é quando a 

mediadora senta com a gente para conversar e ouvir a gente sobre 

o que queremos fazer para o programa. Eu também já fui 

apresentador de um curso que estava acontecendo lá no SESC 
sobre rádio. Fiquei com frio na barriga, mas adorei, fiz direitinho. 

(Aluna 05) 
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 Outro ponto importante é a conscientização desse grupo sobre o que acontece 

na escola, no bairro e na cidade, levando em conta os aspectos políticos, sociais e 

econômicos desse espaço geográfico. Estas informações quando articuladas com as 

disciplinas História ou Geografia, por exemplo, complementam as atividades 

educomunicativas e transformam as informações previamente colhidas em conhecimento 

específico desse conteúdo. 

Acho tudo muito bom. Em cada atividade aprendemos um pouco 
mais e diferentes. O mais legal foi fazer, junto com o professor de 

história e língua portuguesa, um programa sobre a história do 

nosso bairro (recanto dos humildes). Entrevistamos pessoas 

antigas daqui e fomos até a subprefeitura para entrevistar os 
políticos sobre como melhorar as condições do nosso bairro. 

(Aluno 06) 

 

3.4 Avaliações dos pais dos alunos participantes sobre o projeto 

 Ao participarem da roda de conversa com os alunos, alguns pais que os 

acompanharam, uma vez que a rede municipal de ensino encontrava-se em greve também 

se manifestaram a respeito do Programa Nas Ondas do Rádio. Durante as entrevistas os 

responsáveis se propuseram a também deixar seus relatos e observações que seguem 

descritos no Quadro 14. 

 

QUADRO 14: Depoimentos dos pais sobre o “Programa Nas Ondas Do Rádio” 

 Como você avalia o “Programa Nas Ondas Do Rádio” e a sua contribuição para 

a aprendizagem do seu filho? 

 

RESP. 1 

O projeto está sendo importante para ajudar a ampliar a habilidade de se expressar e interagir no 

meio e na sociedade. Está contribuindo para o meu filho fornecendo recursos e oportunidade de 

aprender a ter opinião própria. Ao mesmo tempo em que oferece acesso a tecnologia. 

 

RESP. 2 

Se existe uma coisa que meu filho gostou de fazer nesses últimos meses foi participar desse 

programa. Meu filho saiu da rua onde oferece inúmeros perigos e deixaram mais criativo e 

dinâmico, além de prestar atenção mais nas aulas e a ler mais. Antes ele só ficava no facebook, 

agora faz pesquisa para as aulas. Eu como mãe achei muito importante e acredito nas atividades 

que inspiram jovens a criarem e crescerem como seres humanos com maior responsabilidade. 
Gostei muito e apoio esses projetos. Valeu a iniciativa da escola. 

 

RESP.3 

A avaliação que faço dos projetos é com certeza sempre positiva e muito bem aceita. O projeto é 

ótimo, muito educativo e positivo. Quando meu filho participou da Bienal do Livro teve a 

oportunidade de aprender na prática aquilo que como mãe, sempre o ensinei “amar ao próximo 

como a si mesmo” e respeitar suas idéias e conceitos. Este projeto o ajudou a conhecer pessoas de 
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culturas diferentes e graças ao programa pode compreender melhor as lições que estavam sendo 

passada pelos professores das aulas. E no geral é muito bom quando nosso filho pode aprender na 

prática o que sabia na teoria. Ele sempre foi um garoto muito tímido e o projeto deu “asas” para ele 

se soltar. 

 

 

RESP.4 

Como mãe posso perceber a trajetória de construção desses jovens com um novo olhar para si 

mesmo e como agentes de mudança do meio. Nas várias reuniões e encontros foram discutidos a 

responsabilidade, os papeis de cada um, a criticidade frente ao conteúdo e aos meios que usaram 

como possibilidade de levar para outros colegas a informação. Colocar os meninos nesse papel de 

responsabilidade, de ética e de compromisso com o projeto proporcionou a esses jovens a mesma 

postura frente a sua própria vida. Aos poucos percebi as mudanças na aparência, na postura física, 

na preocupação de como falar, na postura diante dos outros, a conscientização da importância de 
ler e escrever bem e o papel da escola. Acho muito legal ver esses meninos hoje e perceber o quanto 

o projeto transformou não só a sua vida, mas a postura frente ao mundo. Isso fará a diferença. 

 

 A participação dos pais demonstra que o projeto está indo além dos muros da 

escola. As atividades do Programa Nas Ondas do Rádio têm reflexo na comunidade local, 

que participa de alguns eventos através da produção radiofônica. Os pais conseguem 

perceber as mudanças no comportamento dos filhos e, ao mesmo tempo, uma significativa 

melhora no seu aprendizado. É o que expressam nas falas citadas: 

 

A avaliação que faço dos projetos é com certeza sempre positiva e 
muito bem aceita. O projeto é ótimo, muito educativo e positivo. 

Quando meu filho participou da Bienal do Livro teve a 

oportunidade de aprender na prática aquilo que como mãe, sempre 

o ensinei “amar ao próximo como a si mesmo” e respeitar suas 
idéias e conceitos. Este projeto o ajudou a conhecer pessoas de 

culturas diferentes e graças ao programa pode compreender 

melhor as lições que estavam sendo passada pelos professores das 
aulas. E no geral é muito bom quando nosso filho pode aprender 

na prática o que sabia na teoria. Ele sempre foi um garoto muito 

tímido e o projeto deu “asas” para ele se soltar. (Respons. 03) 
 

Se existe uma coisa que meu filho gostou de fazer nesses últimos 

meses foi participar desse programa. Meu filho saiu da rua onde 

oferece inúmeros perigos e deixaram mais criativo e dinâmico, 
além de prestar atenção mais nas aulas e a ler mais. Antes ele só 

ficava no facebook, agora faz pesquisa para as aulas. Eu como mãe 

achei muito importante e acredito nas atividades que inspiram 
jovens a criarem e crescerem como seres humanos com maior 

responsabilidade. Gostei muito e apoio esses projetos. Valeu a 

iniciativa da escola. (Respon. 02) 

 

 Percebe-se também que o “Programa Nas Ondas do Rádio” constitui-se em 

“elo” entre a família e a escola do educando. Os pais presentes percebem a evolução dos 

filhos, não só quanto a sua capacidade comunicativa, mas também quanto à evolução no 
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seu aprendizado. A mudança de postura do aluno, refletida na relação com os outros 

colegas do grupo, é vista pelos responsáveis como fator importante na sua aprendizagem.  

O projeto está sendo importante para ajudar a ampliar a 

habilidade de se expressar e interagir no meio e na sociedade. Está 

contribuindo para o meu filho fornecendo recursos e oportunidade  
de aprender a ter opinião própria. Ao mesmo tempo em que oferece 

acesso a tecnologia. (Respons. 01) 

 Os pais avaliam também o engajamento dos alunos nas aulas regulares, 

proporcionado pelas ações do “Programa Nas Ondas do Rádio”. Pode-se perceber que a 

ferramenta tecnológica, aliada à ação educomunicativa, tornou-se um recurso pedagógico 

que favorece o desenvolvimento das habilidades orais, escritas e de leitura – e isso é 

reconhecido pelos pais, mães ou responsáveis pelos alunos: 

Como mãe posso perceber a trajetória de construção desses jovens 

com um novo olhar para si mesmo e como agente de mudança do 

meio. Nas várias reuniões e encontros foram discutidos a 

responsabilidade, os papeis de cada um, a criticidade frente ao 
conteúdo e aos meios que usaram como possibilidade de levar para 

outros colegas a informação. Colocar os meninos nesse papel de 

responsabilidade, de ética e de compromisso com o projeto 
proporcionou a esses jovens a mesma postura frente a sua própria 

vida. Aos poucos percebi as mudanças na aparência, na postura 

física, na preocupação de como falar, na postura diante dos outros, 
a conscientização da importância de ler e escrever bem e o papel 

da escola. Acho muito legal ver esses meninos hoje e perceber o 

quanto o projeto transformou não só a sua vida, mas a postura 

frente ao mundo. Isso fará a diferença. (Respons. 04) 

 

3.5  A observação dos encontros do Programa Nas Ondas Do Rádio
2
 

 

 As observações realizadas tiveram o objetivo de permitir à pesquisadora 

presenciar algumas práticas educomunicativas realizadas no Programa Nas Ondas do 

Rádio na escola alvo da pesquisa, bem como acompanhar a rotina dos alunos e professores 

integrantes. Verificou-se a dinâmica do grupo envolvido, como ocorrem as atividades, 

como acontece a mediação pedagógica e como  são planejadas as discussões no grupo.  

  Para isso foram observados três encontros que ofereceram à pesquisa um 

                                                             
2
 O uso de cada uma das fotos encontradas no site da escola foi devidamente autorizado. 
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olhar mais atento sobre as atividades que envolvem os meios de comunicação nesse 

Programa. 

 

3.5.1 – Os Encontros do Programa Nas Ondas do Rádio 

 

 Ao chegar à escola a pesquisadora 

foi recebida pela professora ‘mediadora’ do 

programa que falou sobre como as atividades 

são organizadas e como é a preparação dos 

alunos para a participação no projeto. 

 Os encontros são realizados três 

vezes por semana, sempre no contraturno das 

aulas regulares, conforme projeto escrito e 

autorizado pela Diretoria Regional de Ensino. No primeiro dia da semana os alunos se 

encontram para discutir os assuntos ou temas que serão abordados na produção midiática. 

Estes podem ser um tema de uma disciplina que chamou atenção dos alunos ou algo que foi 

veiculado na mídia e teve repercussão 

entre os adolescentes. De acordo com as 

informações da professora a escola 

também promove eventos abertos à 

comunidade, no qual há participação dos 

alunos para entrevistarem, filmarem ou 

gravarem mídias de rádio para 

produzirem e transmitirem as 

informações na rádio da escola. Outras 

vezes, alguns alunos do projeto participam de entrevistas coletivas organizadas pelo 

Departamento de Orientação Técnica (DOT) nos mais variados encontros da educação: 

jogo estudantil de xadrez, entrevista com o prefeito e secretário municipal de educação, 

feira do livro, Campus Party, etc. No primeiro dia de observação pode-se conhecer a 

infraestrutura da escola para o Programa. O Programa dispõe de um pequeno  estúdio de 

rádio, com computador, microfone, mesa de som e fones de ouvido para a preparação da 

Fonte: Site da Escola 

Alunos participam do planejamento da s atividades do educom 

Fonte: Site da Escola 

Fonte: Site da Escola 

Fonte: Site da Escola 

 Entrevista  com escritora de livros 
 

Fonte: Site da Escola 

Entrevista com Diretor do Departamento de Orientação Técnica 
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transmissão ao vivo dos programas. 

Ao ingressar no Programa a escola 

recebeu o Kit Educom fornecido pela 

prefeitura composto por mesa de som, 

caixas acústicas para o pátio e 

microfones. O estúdio, bem 

organizado, é mantido com a verba 

própria da Emef e conservado pelos alunos do programa, pois somente as pessoas 

envolvidas têm acesso a esse local. Observa-se também que na escola há um pequeno 

espaço junto à Sala de Informática, onde são guardados outros matérias e equipamentos 

como: filmadoras, mini-gravadores digitais, CDs e DVDs, que são utilizados pelo grupo 

para fazerem produções de vídeos e jornais.   Este primeiro encontro foi de fundamental 

importância para a pesquisadora que pode interagir e conhecer o grupo e, ao mesmo tempo, 

ter contato com as pessoas de diferentes instâncias (coordenadores pedagógicos, 

professores e alunos) para observação do Programa ‘in loco’.  

 Ainda foi possível verificar que, após a avaliação e apreciação dos programas 

produzidos nos grupos, estes são 

transmitidos no horário dos intervalos. A 

linguagem abordada nos programas e os 

conteúdos direcionam-se aos diferentes 

públicos da escola e que são específicos para 

o Ensino Fundamental I, II e EJA.  

Os alunos são divididos em pequenos grupos 

de cinco componentes e cada um define a 

pauta do programa que vai ser produzido. 

Neste grupo também são distribuídas as funções de cada um: sonoplasta, locutor, redator, 

etc. Estas funções não são fixas e, a cada nova atividade muda-se a função, dando 

oportunidade de todos participarem e conhecerem um pouco do trabalho de cada membro 

da equipe.  

Fonte: Site da Escola 

Fonte: Site da Escola 

Fonte: Site da Escola 

Encontro África Brasil: educom entrevistando Prof. Ismar 

Aluno produzindo seu áudio para o rádio 
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         A professora atua como mediadora 

que evita o acúmulo de atividade para 

apenas um aluno e faz questionamentos ao 

grupo sobre o assunto escolhido. Foi 

possível observar também que o nome da 

produção diversifica-se conforme o tema, 

mas o nome do Programa, que foi 

escolhido pela escola, fica mantido. Nesta 

etapa, os alunos demoram cerca de duas horas para se organizarem e discutirem sobre o 

levantamento de informações, onde são incluídas também as músicas, efeitos sonoros e a 

linguagem para determinado público. Entretanto, verificou-se que os alunos possuem uma 

preocupação constante em ter uma abordagem jovem para não descaracterizar o objetivo do 

projeto, que é atingir a “galera” deixando-as informadas e contextualizadas.  

 Após o fechamento das 

produções os alunos as transmitem no 

horário do intervalo, ora ao vivo, ora 

gravado para os outros colegas da EMEF. 

As  transmissões são feitas de segunda a 

quinta feira nos três períodos (manhã, 

tarde e noite), variando de acordo com o 

planejamento semanal ou a programação 

da própria escola.  

 Os arquivos dos áudios ficam 

registrados no computador do estúdio e os professores os organizam para que não haja 

repetição. O software que eles mais utilizam são o audacity para edição e o zararádio para 

a programação do som, sendo estes livres e sem custos de registro para a escola.   Também 

observou-se que sempre que há um projeto de alguma disciplina ou professor específico há 

inserção dos trabalhos do Educom nas atividades pedagógicas. Os alunos logo se apropriam 

das atividades do programa Nas Ondas Do Rádio para organizarem o seu trabalho. Os 

temas mais abordados pelos alunos são: sexualidade, drogas, copa do mundo, meio 

ambiente, bullying, política, gravidez na adolescência, etc. Os grupos de alunos sempre 

Fonte: Site da Escola 

Fonte: Site da Escola 

Aluna do Educom transmitindo a rádio ao vivo 

Aluna do Educom transmitindo programa ao vivo 

Alunos participam de encontro formativo do Educom 

Fonte: Site da Escola 
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procuram atender os gostos e 

preferências de todos os demais. 

Assim, as músicas e as informações 

atendem os mais variados grupos: 

rock, sertanejo, pagode etc. Só há 

restrição quanto às músicas que 

possuem palavras de baixo calão 

como o Funk. Toda a semana os 

alunos em conjunto com a professora fazem a avaliação dos áudios. Nesta avaliação 

procuram enfatizar o processo da realização do programa, discutindo (o que gostaram, o 

que não gostaram, outra forma de produção, o que faltou, o que complementou, as 

facilidades e dificuldades do trabalho). A professora em conjunto com os alunos 

demonstrou estar, através da prática radiofônica, “(...) promovendo o protagonismo infanto-

juvenil e melhorando a capacidade expressiva do estudante”, como afirma Soares (20012, 

p. 31).      

 Em conversa com os alunos e a professora, a pesquisadora foi informada que 

um dos projetos mais significantes e que integrou alunos e docentes nas atividades do 

programa foi a “Noite da Poesia”, realizada em 2013. Este trabalho mobilizou 200 alunos e 

os professores das diferentes linguagens (principalmente Arte e Língua Portuguesa) que, 

além de desenvolverem o projeto em sala de aula, intercalaram atividades com o Programa 

nas Ondas do Rádio. Os alunos puderam gravar suas poesias em áudios que foram 

transmitidos para a escola, nos intervalos, para apreciação e escolha dos outros colegas. No 

dia do evento houve o Sarau com as poesias escolhidas e um grupo de repórteres chamado 

“Imprensa Jovem” entrevistou os selecionados.      

 Uma das dificuldades apontadas pela professora se refere à manutenção dos 

equipamentos. A escola possui pouco recurso para manter os equipamentos funcionando e a 

Secretaria Municipal possui poucas pessoas para atender as EMEFs que possuem o projeto. 

Quando há quebra ou o material não funciona por algum motivo, as atividades de 

transmissão ou produção são redirecionadas para a pesquisa das informações sobre o 

assunto. Quando a transmissão é ao vivo e o equipamento não funciona os alunos colocam 

uma caixa de som no pátio e com o microfone e as músicas apresentadas pelo celular, 

Fonte: Site da Escola 

Alunos entrevistam Maurício de Souza em Bienal do Livro 
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fazem o programa que eles planejaram.       

 Neste acompanhamento do Programa em sua rotina diária pode-se perceber o 

engajamento dos alunos nas atividades. Eles participam com entusiasmo, demonstrando 

satisfação e motivação para participarem das aulas regulares e obterem novos 

conhecimentos. Professores e alunos afirmam o favorecimento da leitura e escrita, uma vez 

que os alunos têm que escrever para produzirem os roteiros dos programas e realizarem a 

leitura para a gravação. Segundo os participantes, as atividades propiciaram a inclusão dos 

alunos, uma vez que há a participação de todos no processo, cada um na sua função. Os 

professores registram ainda aumento da capacidade argumentativa dos alunos na 

participação no grupo e os alunos percebem-se como sujeitos produtores e não somente 

receptores.  

 O Quadro 15, a seguir, sintetiza a percepção do grupo de agentes envolvidos no 

Projeto acerca  de seu desenvolvimento atual e futuro. 

 

Quadro 15: Diagnóstico sobre o Programa Nas Ondas do Rádio em 2014 

DIAGNÓSTICO 

Equipamentos e Infra-Estrutura 

 A Emef possui equipamentos instalados com caixas de som por todo ambiente e está em funcionamento 

e sendo utilizado pelos alunos diariamente. O espaço para o estúdio é amplo e possui equipamentos 
alocados. Porém, a manutenção é difícil, pois a secretaria não possui agentes especialzados que dão 

suporte técnico para o projeto. 

Projeto 

A escola desenvolve os projetos de Rádio, Blog e Vídeo desde 2003 com grupo de 20 alunos dividido 

em diferentes mídias. Com as atividades proporciona o desenvolvimento do protagonismo juvenil, sendo 

os alunos produtores de informação, estabelecendo reflexão crítica sobre suas próprias produções. 

Encaminhamentos da Escola para superação das dificuldades 

- Proposta  de worshop sobre a implementação de Rádio Escolar e articulação do projeto junto aos 

alunos devido a desistência de alguns.                                                   

 -  Início de formação com os outros alunos para que o projeto possa ter continuidade, após a conclusão 

do grupo no Ensino Fundamental.                                                         

 - Organização do espaço da rádio. 

Impressões Gerais 

O projeto com a rádio necessita de formação para outros professores e ampliação na articulação para o 

projeto político pedagógico da escola. As atividades educomunicativas estão bem implantadas e os 

alunos têm participado ativamente dos projetos 

Fonte:  Projeto Político Pedagógico da Escola, 2014, pg. 20 
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3.6. A participação dos alunos no Programa Nas Ondas do Rádio e o desempenho 

escolar: alguns indícios 

  

 A partir dos dados coletados nesta pesquisa, e considerando os objetivos que a 

norteiam observou-se a necessidade de analisar o avanço do rendimento escolar dos alunos 

participantes do “Programa Nas Ondas do Rádio”. Os boletins individuais, apresentados a 

seguir, foram fornecidos pelos docentes, integrantes do programa, após as avaliações finais 

e o conselho final de classe e série da escola do ano de 2014. Tomou-se como referência a 

articulação do “Programa Nas Ondas do Rádio” com o saber produzido em sala de aula, e 

as competências de leitura e escrita elencadas nas Orientações Curriculares em Língua 

Portuguesa destinado ao 9º ano do ciclo II do Ensino Fundamental.  

Esta investigação abordou, específicamente, a disciplina de Língua Portuguesa e 

seus conceitos, justamente por integrar as competências de leitura e escrita como 

habilidades comuns para todas as outras áreas do conhecimento. Além disso, o programa 

curricular de linguagem inclui os gêneros jornalísticos como fonte para a aquisição da 

leitura e escrita.             

De acordo com as “Orientações curriculares e proposição de expectativas de 

aprendizagem para o Ensino Fundamental  - ciclo II : Língua Portuguesa” (SME/DOT, 

2007), aprender a escrever e ler pressupõe que os alunos se tornem letrados, interpretando o 

mundo social e reínterpretando, dando significados próprios a essas leituras (p.102).  Nesse 

processo de letramento a aquisição da leitura e escrita como competência básica deve-se 

pautar pelas diferentes oportunidades que os alunos encontraram para utilizá-la em sua vida 

social, sua finalidade se torna, então,  

 
(...) a permissão que os estudantes possuem, através da Língua 

Portuguesa, de adquirem as habilidades necessárias para transitar 

pelo mundo da escrita, reconhecendo os textos que circulam 

socialmente e lançando mão deles para dar conta das necessidades e 
demandas que a vida lhes reserva.” (SÃO PAULO, Orientações 

Curriculares de Língua Portuguesa, 2007, p. 102) 

 

 Com o avanço tecnólogico e o avanço dos meios de comunicação, a língua falada e 

escrita tornou-se fundamental para o processo dialógico. Para Soares (2000, p. 65) as 

práticas de comunicação, a partir do uso dos meios digitais, evidenciaram a fragilidade da 
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escola para sanar as necessidades de aprendizagem dos estudantes. O ensino da Língua 

Portuguesa “(...) destina-se, assim, a formar jovens capazes de usar adequadamente a língua 

em suas modalidades escrita e oral, para participar das práticas sociais, seja para aprender, 

informar-se, divertir-se ou para selecionar-se com os outros indivíduos”. (SÃO PAULO, 

Orientações Curriculares de Língua Portuguesa, 2007, p.30) 

 Assim, os princípios norteadores do trabalho em Língua Portuguesa no ensino 

fundamental, ciclo II são: 

 

1. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na 

leitura e produção de textos escritos, de modo a atender a múltiplas 

demandas sociais e responder a diferentes propósitos comunicativos 
e expressivos. 

2. Utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a 

realidade, operando sobre as representações construídas em várias 
áreas do conhecimento: 

a. sabendo como proceder para ter acesso às informações contidas 

nos textos, compreendê-las e fazer uso delas, reconstruindo o modo 
pelo qual se organizam em sistemas coerentes; 

b. sendo capaz de operar sobre o conteúdo representacional dos 

textos, identificando aspectos relevantes, organizando notas, 

esquemas; 
c. aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos por meio 

da ampliação do léxico e de suas respectivas redes semânticas. 

3. Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 
desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos: 

a. contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões; 

b. inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto; 
c. identificando referências intertextuais presentes no texto; 

d. identificando e repensando juízos de valor, tanto 

socioideológicos (preconceituosos ou não) quanto histórico-

culturais (inclusive estéticos) associados à linguagem e à língua; 
e. reafirmando sua identidade pessoal e social. (SÃO PAULO, 

Orientações Curriculares, 2007, p. 33)  

 

Diante disso, “(...) o ensino de Língua Portuguesa deve estar fundamentado no 

princípio de que ler, escutar ou produzir textos orais e escritos são atos de linguagem que 

supõem atitude ativa do estudante na construção do sentido, para a qual concorrem fatores 

internos e externos ao texto” (SÃO PAULO, Orientações Curriculares de Língua Portuguesa, 

2007, pg.34). A atividade com a lingua portuguesa  não pode desvincular-se de uma 

situação comunicativa, impedindo que os estudantes experimentem seus papéis ativos de 

interlocutores (SOARES, 2000, p. 41).  As orientações curriculares ainda propõem que  
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(...) para ensinar a língua em uso, a escola deve tomá-la como 

objeto de análise e reflexão para que o estudante, consciente 

dos recursos que emprega para ler, escutar, escrever e falar, 

possa mobilizar esses conhecimentos e agir crítica e 

eficientemente na compreensão e produção de textos e, assim, 

conquistar seu espaço no meio social em que vive, exercendo 

plenamente a cidadania. (SÃO PAULO, Orientações 

Curriculares de Língua Portuguesa, 2007, p. 34) 

 

Com base neste referencial, o trabalho dos docentes em Língua Portuguesa 

fundamenta-se nas competências descritas no Quadro 16, apresentado a seguir: 

 

Quadro 16: Competências orientadoras para o trabalho dos professores com lingua escrita 

 

Fonte:  Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental  - ciclo II : 
Língua Portuguesa (SME/DOT, 2007, p. 25) 

 

Este esquema demonstra que os professores tomam por fundamentação, o fato de  

que tanto o sistema de escrita, quanto o domínio da linguagem oral são aprendizagens 

simultâneas. Por isso “(...) introduzíi-los na cultura escrita, isto é, criar as condições para 

que possam conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade e, 

progressivamente, ampliar suas possibilidades de participação nas práticas sociais que 

envolvem a leitura e a produção de textos” (SÃO PAULO, Orientações Curriculares de 

Língua Portuguesa, 2007, p.48).        

Para este ensino os docentes propõem e elaboram atividades que favoreçam o 

aprimoramento e ampliação da leitura e da escrita através das diversas práticas de 
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linguagens presentes do cotidiano escolar e no grupo social. Complementam o quadro 

acima, os gêneros literários, entre eles, o jornalísticos, sendo componente também dos 

referenciais da Comunicação, como se pode observar no Quadro 17, a seguir. 

 

Quadro 17: Componentes do trabalho com a linguagem nas modalidades escrita e oral 

 

Fonte: “Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental  - ciclo II : 
Língua Portuguesa” (SME/DOT, 2007, p. 28) 

 

 Verifica-se que os objetivos quanto às expectativas de aprendizagem 

apresentadas são metas de desenvolvimento que se alargam e se aprofundam, 

progressivamente, conforme as possibilidades e necessidades dos estudantes.  

 Ainda, de acordo com as orientações, as expectativas de aprendizagens são as 

mesmas, porém, vão se aprofundando conforme a série dos alunos. Observa-se no Quadro 

18, a seguir, tais discussões. 
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           Quadro 18: Expectativas de aprendizagens dos alunos a cada ano 

 

            Fonte: “Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental  - 

ciclo II : Língua Portuguesa” (SME/DOT, 2007, p. 29) 

 

 Para este estudo, os gêneros jornalísticos estão presentes em todo planejamento, 

favorecendo a articulação entre educação e comunicação em sala de aula, especialmente 

porque se trata de um conteúdo curricular na disciplina de Língua Portuguesa. Portanto,  

 
Aprender a ler e a escrever é um processo que se prolonga por toda 

a vida, com a crescente ampliação das possibilidades de 
participação nas práticas que envolvem a língua escrita e que se 

traduzem na capacidade de ler criticamente artigos publicados em 

jornais, expressar publicamente suas opiniões, ser bem sucedido em 
seus estudos, apreciar diferentes gêneros textuais. (SÃO PAULO, 

Orientações Curriculares, 2007, p. 52)  

 

 Com estes apontamentos verifica-se que a comunicação tem grande influência 

também no aprendizado dos alunos e na proposta curricular, mudando as relações sociais,  

seu contexto histórico, político, econômico e tecnológico. A Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo (SME) através do Departamento de Orientação Técnica (DOT) 

além de elaborar um conjunto de parâmetros curriculares para nortearem o trabalho nas 

áreas, também organizou uma sequência teórica para a área de Tecnologia da Educação e 

Comunicação na rede. Tendo os recursos tecnológicos como mobilizadores no 



141 
 

desenvolvimento de competências de leitura e escrita, o objetivo do documento referente 

aos meios de comunicação na escola busca “criar espaços de participação interativa e 

construção coletiva de projetos com o uso de novas formas de linguagem e estabelecer o 

diálogo entre eles” (SÃO PAULO, Orientações Curriculares de Tec Educacional, 2010, p. 

26). Assim,  

O Caderno de Orientações Curriculares em Tecnologia da 

Informação e Comunicação contribui para o desenvolvimento 

de ações que articulem o projeto pedagógico, a construção do 

currículo e a aprendizagem de conteúdos necessários para o 

manuseio e utilização de feramentas e recursos tecnológicos, 

visando à formação de pessoas competentes e autônomas.” 

(SÃO PAULO, Orientações Curriculares em Tec da 

Informação, 2010, p. 27)  

 

  A pesquisa apresenta apenas as habilidades em relação à comunicação, com foco 

nas esferas: escolar e jornalística do 9º ano do Ensino fundamental.Vejamos, então o 

Quadro 19, a seguir, que reúne  tais habilidades. 

 

Quadro 19: Habilidades de comunicação previstas nas orientações curriculares 

 

Fonte: Orientações Curriculares em Tec da Informação (SME/DOT, 2010, p. 35) 
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 As competências e habilidades elencadas no Quadro 19 determinam quais são os 

objetivos principais e que norteiam um trabalho com Comunicação e Educação, envolvendo 

todos os profissionais que atuam no ambiente escolar. Este referencial fundamenta “o 

planejamento, a elaboração do plano de aula, o registro, a avaliação pautada nos 

objetivos propostos em cada etapa de aprendizagem, considerando o “antes”: o que o 

aluno já sabe sobre o tema e os recursos a serem utilizados; o “durante”: as ações a serem 

realizadas e que atendam os objetivos propostos; e o “depois”: a avaliação das 

aprendizagens tanto em relação aos conteúdos quanto às habilidades desenvolvidas no 

manuseio dos recursos tecnológicos”. (SÃO PAULO, Orientações Curriculares em Tec da 

Informação, 2010, pg 28). 

 O Referêncial Curricular em Tecnologia da Informação e Comunicação pauta-se por 

três competências globais, estabelecendo para cada uma as habilidades a serem trabalhadas 

no ano final do Ciclo II. São elas: a) manejar sistemas de apresentação e publicação de 

informações; b) manejar sistema de discussão e crítica de informações; c) sugestões 

curriculares. Estes blocos de competências fundamentam o trabalho no “Programa Nas 

Ondas do Rádio”, no qual o aluno, ao final do Ciclo II, necessita ter desenvolvido e 

praticado as atividades previstas em cada bloco de conteúdo. 

 Com os dados desse documento é possível perceber uma estreita relação entre as 

habilidades propostas nas orientações curriculares de Língua Portuguesa, ao integrar textos 

jornalísticos, com o referencial de tecnologia e ao propor a “(...) troca de impressões com 

outros leitores e blogs, portais, chat e outros ambientes interativos a respeito de relatos 

históricos, textos lidos, vídeos, artigos de divulgação científica e biografias” (SÃO 

PAULO, Orientações Curriculares para Língua Portuguesa, 2010,  p. 95). Ao relacionar as 

habilidades de leitura e escrita com as da tecnologia da informação, os próprios referenciais 

da Secretaria Municipal já legitimam documentalmente o trabalho da comunicação na 

educação. 

 Complementando as reflexões elaboradas a seguir apresenta-se os boletins que 

mostram como os alunos que participam do “Programa Nas Ondas do Rádio” têm tido 

rendimento satisfatório e como o Programa contribuiu para o seu desempenho escolar.  
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 Com base no exame dos boletins verifica-se que os alunos adotaram comportamentos 

que apresentam, como diz Charlot (2001, p. 17): “(...)  uma certa complexidade e que 

supõem aprendizagens aprofundadas, mesmo com poucos recursos para as tarefas escolares 

envolveram a linguagem, revelando-se bem falantes nas interações grupais ou na produção 

de textos”. Percebe-se um aumento das notas durante o ano letivo de 2014. Essa evolução é 

gradativa e, de maneira geral, cada aluno demonstra ter evoluído nas atividades em sala de 

aula.  

 As menções dos alunos apontam que as atividades de comunicação trazem, por meio 

da interdisciplinariedade, a possibilidade de trabalhar o desenvolvimento da expresão 

comunicativa e a leitura crítica de mundo, juntamente com os conteúdos essenciais à 

formação do conhecimento do indivíduo.   

 Além disso, os boletins demonstram como o engajamento dos alunos nas atividades 

do “Programa nas Ondas do Rádio” proporcionaram um melhor desempenho escolar, 

principalmente nas disciplinas que envolvem leitura, escrita e interpretação, como é o caso 

de História, Geografia, Língua Portuguesa, Inglês, Ciências e Artes. O aprendizado, então, 

“(...) desperta o desejo do indivíduo por saber, uma vez que está mobilizado intrinsícamente 

com seus desejos e valores individuais.” (CHARLOT, 2001, p. 34) 

 A evolução do desempenho escolar sinaliza, assim, que a aquisição de 

procedimentos, valores e atitudes se mantiveram e novas conquistas foram ganhando forma 

e se refletindo no cotidiano das aulas. Nessa mesma perspectiva, observa-se a frequência 

dos alunos na escola. Poucos deles apresentam ausências nos dias regulares, o que 

demonstra que a experiência vivida no Programa tende a ser um fator integrador das 

relações sociais, reinterpretando e ressignificando a experiência de ensino-aprendizagem 

vivenciada na escola.  

 Vejamos então o que dizem os boletins reunidos no Quadro 20, a seguir. 
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Quadro 20: Boletins escolares dos alunos entrevistados: evolução das notas 

 

ALUNO 01 

 

ALUNO 02 
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ALUNO 03 

 

 

ALUNO 04 
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ALUNO 05  

 

ALUNO 06 
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ALUNO 07 

 

  

 Pelo indicativo de evolução das notas dos alunos do 1º ao 4º bimestre pode-se 

dimensionar que as atividades do “Programa Nas Ondas do Rádio” cumpriu seus objetivos 

de aprendizagem, pois além da melhoria no desenpenho escolar, os alunos apresentam 

poucas ou quase nenhuma ausência.  

 Outra comparação que se pode estabelecer é que as notas mais baixas no 1ºbimestre 

apresentam-se como 5,0 para a mais baixa e 8,0 para a mais alta, considerada como média 

satisfatória (azuis) o intervalo dessas menções. Somente os alunos 1 e 2 possuem notas 

insatisfatórias (4,0 e 1,0, respectivamente, na disciplina de História) – referências 

estabelecidas para o primeiro bimestre. Já ao final do curso, os alunos não possuem notas 

insatisfatórias e  há um progresso nas notas, que passam a ficar entre  7,0 e 10,0 na maior 

parte dos casos.  

 Pode-se concluir, então, com base na reflexão  de Charlot (2001, p. 17), que só há 

saber quando há uma relação com o saber, o que significa que não se pode definir o saber, 
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o aprender, sem definir, ao mesmo tempo, uma certa relação com o aprender. Essa relação 

explica, segundo esse autor, o desejo de aprender e pressupõe um duplo movimento: o 

primeiro, intrínseco, interno ao sujeito que aprende, é uma mobilização para a vida 

intelectual, aquele que se mobiliza é um ser humano portador de desejos e envolvido em 

relações sociais. O segundo movimento é externo, é a construção de uma atividade 

normatizada para o aprender – a educação escolar, por exemplo, que organiza o mundo, os 

conhecimentos, a fim de oferecê-los aos jovens para serem apropriados por eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A EDUCOMUNICAÇÃO DINAMIZANDO O PROCESSO EDUCATIVO E 

MELHORANDO A AUTO-ESTIMA DOS ALUNOS PARA TORNÁ-LOS MAIS 

RECEPTIVOS À RELAÇÃO COM O CONHECIMENTO. 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar, com base nas percepções expressas por 

alunos e professores, as condições em que ocorrem as práticas de educomunicação em uma 

escola pública municipal de ensino fundamental II da periferia da cidade de São Paulo e sua 

interferência na interação entre alunos e professores, nos modos de ensinar e de aprender e 

nas relações com o saber – com destaque para as contribuições das atividades 

desenvolvidas pelo “Programa Nas Ondas do Rádio”,  tendo como fundamentação teórica 

o conceito da educomunicação na aprendizagem dos alunos e na sua relação com o 

conhecimento.  

Procurou-se, assim, descrever como o Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio” 

se integra às práticas desenvolvidas na escola, identificando, de um lado, como alunos e 

professores percebem a influência das práticas educomunicativas no ensino e na aprendizagem 

e sua  relação com as experiências sociais dos alunos,com os conteúdos escolares e  com os 

meios de comunicação e, de outro lado, analisando como tais práticas educomunicativas 

podem redefinir o papel da escola e favorecer a leitura crítica do mundo, da sociedade e da 

relação com a mídiapelos alunos. 

Três hipóteses, inicialmente levantadas, nortearam o estudo: a) a “educomunicação” 

através da inserção dos meios de comunicação na escola cria um espaço de participação 

democrático num ambiente em geral autoritário, tornando os alunos mais participativos, 

criativos e críticos, diante das informações contidas na mídia; b) a prática educomunicativa 

ajuda alunos e professores a transformarem a informação em conhecimento, integrando a 

leitura crítica dos meios de comunicação ao conhecimento formal oferecido pela escola; e 

c) o Projeto “Nas Ondas do Rádio / Educom.Rádio” traz melhorias na comunicação e 

integração entre os agentes da comunidade escolar alvo do estudo. A análise dos dados 

obtidos trouxe indicativos claros que permitiram confirmar cada uma dessas hipóteses. Os 

resultados obtidos exibem elementos que permitem perceber como os meios de 
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comunicação de massa se inserem na educação escolar e se transformam em novas formas 

de mediação educacional e comunicacional na escola e sala de aula. 

Nas falas de alunos, por exemplo, observa-se que os jovens possuem alta percepção 

quanto ao poder da mídia na vida social, familiar e escolar. Discernem com clareza os 

efeitos bons e maus sobre seus comportamentos e sobre a maneira como conduzem suas 

amizades. Ao mesmo tempo, conseguem expressar a percepção de que os instrumentos 

tecnológicos para o acesso e consumo da mídia estão intimamente ligados ao seu cotidiano. 

Os alunos consideram tais instrumentos importantes em suas vidas, consideram-nos 

materiais de “alta necessidade”, que lhes trazem uma nova experiência cultural – o que os 

leva a estabelecer, como afirma Martin-Barbero (2011), “(...) novas maneiras de se 

localizar e agir socialmente a partir dos meios tecnológicos (p. 47)”.  

 Pode-se afirmar, com base nos dados analisados, que os alunos entrevistados 

possuem um alto grau de senso crítico e capacidade questionadora em relação às 

mensagens que são veiculadas pela mídia – o que demonstra que a experiência de alunos e 

professores com as atividades educomunicativas permitem que os alunos adolescentes 

rompam o estereótipo de “seres passivos e fáceis de manipular”, reafirmando a teoria de 

Martín-Barbero (2011)  de que o conhecimento e a informação são eixos centrais para a 

inserção social de alunos e professores.  

Outra ideia que se pode destacar neste trabalho é a influência dos meios de 

comunicação na formação de valores nos alunos que, junto a família, a religião e a escola 

trazem novas disposições aos alunos. A análise dos dados traz indícios de que a consciência 

crítica e a criatividade dos alunos podem ser despertadas com o uso dos instrumentos de 

comunicação, na medida em que os alunos passam a ler e interpretar informações 

disponíveis e produzir as suas próprias peças midiáticas. Com isso, utilizando a perspectiva 

teórica trazida para este estudo por Charlot (2001), é possível dizer que os alunos passam a 

recontextualizar suas experiências sociais e escolares e suas expressões nas entrevistas 

revelam um avanço, segundo eles próprios, em sua auto-estima.  

Constata-se, por exemplo, de um lado, que os alunos se mostram encantados e 

fascinados pelos aparatos tecnológicos e que, de outro lado, conseguem demonstrar que 

podem ser críticos e rejeitar os produtos da cultura de massa, selecionando o que é não 

educativo e o que os desinformam – seus valores se modificam. 
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Ou seja, com isso a própria função social da escola se modifica. As práticas 

educomunicativas parecem redefinir o papel da escola, favorecendo a leitura crítica do mundo, 

da sociedade e da relação com a mídia. 

Diante disso, parece inconcebível que a escola continue, cada vez mais, desprovida 

desse saber tecnológico, comprovando-se o que afirma Charlot (2001), em relação ao fato 

de que a escola hoje ainda parece estabelecer uma função mágica com os alunos, não 

referenciada pelo saber. Para esse autor, sem as práticas que levem à compreensão do que 

ocorre no entorno social, pode-se detectar que os alunos continuam a frequentar as aulas 

para passarem de ano e, supostamente, garantirem “um futuro” e “uma ascensão social” – a  

relação do sujeito com o saber está intrinsecamente ligada aos seus desejos e valores 

individuais (CHARLOT, 2005).  

Entretanto, os resultados das entrevistas e das análises da evolução do rendimento 

escolar dos alunos pelos boletins mostraram que os alunos participantes do Programa Nas 

Ondas do Rádio obtêm um maior contato com o texto escrito e apresentam melhorias 

sucessivas nos resultados das avaliações formais do currículo – o que permite afirmar que a 

escola tem que oferecer mais oportunidades de práticas que favoreçam o chamado processo 

de letramento dos alunos, isto é, o aumento da capacidade leitora, escritora e comunicativa 

dos mesmos. O trabalho com a educomunicação traz esse tipo de atividades – o que nos 

leva de volta a Martín-Barbero (2009) ao ressaltar que é a alfabetização formal e suas 

decorrências que abrem as portas às múltiplas escrituras do mundo midiático (p.67). 

Outro aspecto decorrente desta pesquisa refere-se ao fato de que os autores 

estudados, tanto quanto os dados empíricos permitem perceber a importancia de se 

considerar a Educomunicação em seu sentido mais amplo e não somente reduzi-la ao um 

único campo – a educação ou a comunicação – ou ainda, restringi-la simplesmente ao que 

dizem os artigos da legislação. Estudar este conceito permitiu compreender a inter-relação 

entre educação e comunicação, re-descobrindo, na perspectiva teórica de Soares (2002), um 

conjunto de ações que produzem “(...) efeitos de articulação entre os sujeitos sociais, 

renovando sua prática e aumentando as condições de expressão e comunicação de todos os 

segmentos humanos (p. 58).  

A esse respeito, cumpre retomar aqui a hipótese de que o “Programa Nas Ondas do 

Rádio” traz melhorias na comunicação e integração entre os agentes da comunidade 
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escolar. Os resultados obtidos trazem elementos que levam a perceber que, na escola 

investigada, o trabalho com as atividades educomunicativas e com a metodologia de 

comunicação escolar são, de fato, excelentes ferramentas para o aprendizado de professores 

e alunos, aumentando a comunicação interpessoal e grupal no interior das salas de aula e 

sendo considerada uma das principais conquistas no período de aula – o que nos leva de 

volta a Soares (2000) ao apontar que as relações comunicacionais entre as pessoas e grupos 

têm a função de “(...) qualificar essas interações, tomando como conceitos fundamentais a 

democracia, a dialogicidade e a expressão comunicativa” (p.25).  

 Diante dos dados coletados com as entrevistas e com a observação da rotina dos 

diferentes agentes envolvidos no Programa é possível encontrar elementos que sugerem que 

a educomunicação, quando inserida no trabalho pedagógico sistemático e definida no 

projeto político pedagógico da escola (seja de maneira transversal, ou como projeto 

específico), pode colaborar para o desenvolvimento das competências curriculares, além de 

favorecer a melhoria das relações sociais e escolares, aumentando a interação dialógica no 

cotidiano (da família, da escola e outros grupos sociais). Para isso, é necessário dar aos 

alunos a possibilidade de falar, de exprimir seus desejos, inquietações, revoltas e dúvidas. 

Trata-se de um trabalho que parte da realidade dos alunos e a reconstrói, por meio do 

debate e da reflexão, promovendo o aprendizado e a oportunidade de expressão do 

conhecimento adquirido. Ou seja, a inserção da mídia na escola exige como afirma Charlot 

(2005), um novo modelo pedagógico e a redefinição dos agentes educacionais no trato com 

a diversidade dos meios de comunicação e as ferramentas tecnológicas no ambiente escolar 

(p.78).  

  Assim, os resultados obtidos permitem constatar que o “Programa Nas Ondas do 

Rádio” dinamiza o processo educativo, melhorando a auto-estima dos alunos e tornando-os 

mais receptivos a atividades de produção do próprio conhecimento. Os resultados sugerem 

também que a experiência vivida pelos alunos com a educomunicação tem reflexos no 

cotidiano de sala de aula, melhorando o rendimento escolar dos alunos e sua apreensão dos 

conteúdos escolares.  

Em outras palavras, um trabalho com mídias na escola tendo o conceito da 

educomunicação como referência teórica parece reprimir o currículo tradicional e 

enrijecido e adotar uma educação em que a relação com o saber seja construída pela 



153 
 

interação entre alunos e professores, em que a horizontalidade nas relações, como diz 

Charlot (2005) “(...) fornece o suporte para que haja partilha verdadeira de conhecimentos, 

procedimentos e atitudes (...)” e para que as  atividades “(...) dêem condições ao sujeito de 

fazer relações entre a sua experiência social e o conhecimento escolar” (p.67). 

 Finalmente, parece fazer todo sentido encerrar estas reflexões finais, retomando aqui 

a ideia com a qual esta Dissertação foi iniciada e, segundo a qual, o trabalho de ensinar e 

aprender merece ser conduzido:  

 

Aprender para viver com os outros homens com quem o 

mundo é compartilhado. Aprender para apropriar-se do 

mundo, de uma parte desse mundo, e para participar da 

construção de um mundo pré-existente. Aprender em uma 

história que é, ao mesmo tempo, profundamente minha, no 

que tem de única, mas que me escapa por toda parte. (...) 

aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos 

que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu 

sou, quem é o mundo, quem são os outros.  
 

(CHARLOT, 2001, p.53) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

BÉVORT, Evelyne & BELLONI, Maria Luiza. Mídia-Educação: Conceitos, História e 

Perspectivas. Educação & Sociedade. Campinas-SP: Cedes/Unicamp, v..30, n.109, 2009, 

p.1081-1102. 

BOGDAN, R. C.  e  BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em Educação. Porto/Portugal: 

Porto, 1994. 

 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n. 9394. Fixa as diretirzes e bases da educação nacional. Brasília-DF: MEC, 

1996a.   

 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Parâmetros curriculares nacionais para o 

ensino fundamental.. Brasília-DF: MEC, 1996b.   

 

CHARLOT, Bernard.  Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

 

________________. Os Jovens e o Saber: Perspectivas Mundiais. Porto Alegre: Artmed, 

2001 

________________. Relação com o Saber, Formação dos Professores e Globalização. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. 

_______________. É preciso reinventar a escola. Revista Pátio. Porto Alegre:  Artmed. 

Ano V, n. 18, Set-Nov, 2013, p. 18-21. 

CHERRY, Collin. A Comunicação Humana. Rio de Janeiro. Ed. Cultrix, 1986.  

 

CITELLI, Adilson O. & CASTILHO, Maria Cristina Costa. “Educomunicação: 

Construindo uma nova área de conhecimento”. São Paulo. Ed. Paulinas, 2011. 

 

DORIGONI, Gilza M. Leite e SILVA, João Carlos. “Mídia e Educação: o uso das novas 

tecnologias no espaço escolar”. Revista dia-dia educação, p. 01-18, 2009  

 

GIOVANNI, L. M. Usos da Entrevista e do Questionário na Pesquisa Científica. Roteiro-

síntese organizado para uso didático. Araraquara-SP: UNESP/UNIARA, 2009.  

(Divulgação em meio digital). 

 

GIOVANNI, L. M. Análise documental nas pesquisas em educação. Araraquara-SP: 

Programa de Pós-graduação em Educação Escolar – FCL/UNESP, 1998a. 

 



155 
 

GIOVANNI, Luciana Maria. Sobre procedimentos para organização e análise de dados. In: 

Relatório Parcial de Pesquisa (Fapesp e CNPq): Desenvolvimento profissional docente e 

transformações na escola. Araraquara: UNESP-FCLAr, 1998b. 

 

JACQUINOT, G. De Grünwald à Paris: Por Educação ou mídia? In:  UNESCO.  A 

educação e a mídia: Síntese Encontro Internacional de Paris. Paris, 2007. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Cultura Jovem, Mídias e Escola: O que muda no Trabalho dos 

professores? Revista Educativa, Goiânia, v. 9, n. 1, p. 25-46, jan./jun. 2006  

 

 

LÜDKE, M. e ANDRÉ, M. E. D. A . Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

 

MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos Meios às Mediações: Comunicação, Cultura e 

Hegemonia. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2009. 

 

MARTIN-BARBERO, Jesus. Desafios Culturais: da comunicação à educomunicação. In: 

Educomunicação: Construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo. Ed. Paulinas, 

2011, p. 98-109 

 

 

SÃO PAULO. Projeto Político Pedagógico da EMEF. São Paulo: Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, 2012. 

 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Lei Municipal 

Educom.Rádio n. 13.941. 2004. 

 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Portaria n. 

5.792. Regulamenta o Programa Nas Ondas do Rádio, 2009. 

 

 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Portaria n. 

2705. Programa Ampliar, 2011. 

 

SÃO PAULO.  Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. 

Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino 

Fundamental  - ciclo II : Língua Portuguesa (SME/DOT, 2007, p. 29) 

 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica.  

Orientações curriculares: proposições de expectativas de aprendizagem - Tecnologias de 

Informação e Comunicação /Secretaria Municipal de Educação – São Paulo : SME / DOT, 

2010 

 



156 
 

SELLTIZ, C. e outros. Métodos de pesquisa das relações sociais. São Paulo: Herder, 1965. 

 

 

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

http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/saibamais, 2005. 

 __________________. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação. São 

Paulo, Ed. Paulinas, 2011, p. 12-27. 

 

__________________. Uma Educomunicação para a cidadania. São Paulo: USP, 2002. 

 

___________________. A Nova LBD e a Formação de Profissionais para a interrelação 

Comunicação-Educação. Revista Comunicação e Educação. São Paulo: ECA/USP, n. 2,  

Jan-abril, 2000, p. 21 a 26. 

SOARES, Ismar de Oliveira. “Panorama da comunicação e das telecomunicações no 

Brasil”. Brasília : Ipea 2013.  4 v. : gráfs., mapas, tabs. 

 

TARDIF e LESSARD, Maurício & Claude. “O trabalho docente elementos para uma 

teoria da docencia como profissao de interacoes humanas.” Tradução de João Batista 

Kreuch, Petrópolis, RJ. 2007. 

 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais. A pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.  

 

UNESCO. Organisation des nations unies pour l’education, la science et la culture.  

International Conference  Educating for the Media and Digital Age. Vienna, 1999. 

 

 

 

Fontes pesquisadas (Dissertações e Teses – referências) 

 

Doutorado:  

ASSEF, Vera Raimunda Amerio. Comunicação e Educação no espaço institucional: o 

diálogo comprometido com a realidade social. Tese (Doutorado em Comunicação). Rio de 

Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003. 

FANTIN, Monica. Crianças, Cinema e  Mídia-Edicação: Olhares e Experiências no Brasil 

e na Itália. Tese (Doutorado em Educação). Florianópolis-SC: Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2006. 

KINJÔ, Marina Scobar. A comunicação, exercício de cidadania na educação. Tese 

(Doutorado em Ciências da Comunicação), São Paulo: Universdade de São Paulo, 2006. 

http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/saibamais


157 
 

LACOMBE, Renata Barreto. Cala a boca já morreu. Quem manda aqui sou eu? Uma 

reflexão sobre a produção cultural da juventude contemporânea no universo das novas 

mídias. Tese (Doutorado em Psicologia). Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, 2011. 

SCHMIDT, Sara Patrícia. Ter atitude: escolhas da juventude líquida: um estudo sobre 

mídia, educação e cultura jovem global. Tese (Doutorado em Educação). Porto Alegre-RS: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. 

 

Mestrado: 

BATISTA, Roseli Araújo. Mídia & Educação: relações entre informação, conhecimento e 

cidadania. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Brasília-DF: Universidade de 

Brasília, 2004. 

BORGES, Renata Barcellos. Contribuição das mídias para a construção do conhecimento 

na educação infantil. Dissertação (Mestrado em Educação). Rio de Janeiro: Universidade 

Estácio de Sá, 2007. 

CÂMARA, Juliana Figueiredo Pereira. A televisão e o vídeo na mediação pedagógica 

numa perspectiva crítica nos primeiros anos do ensino fundamental. Dissertação (Mestrado 

em Educação). Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2011. 

CHAMPANGNATTE, Dostoiewski Mariat de Oliveira. Possibilidades de usos e 

mediações das mídias audiovisuais em sala de aula.  Dissertação (Mestrado em Educação). 

Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2009. 

GAIA, Rossana Viana. O Jornal Impresso na Escola: possíveis caminhos para a 

cidadania. Dissertação (Mestrado em Educação). João Pessoa: Universidade Federal da 

Paraíba, 2000. 

GOIDANICH , Maria Elisabeth.  Consumo e Cidadania: A Publicidade e a  Educação dos 

Adolescentes.   Dissertação (Mestrado em Educação). Florianópolis-SC: Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2002. 

JÚNIOR, Renato Tavares.  Educomunicação e expressão comunicativa: a produção 

radiofônica de crianças e jovens no projeto educom.rádio. Dissertação (Mestrado em 

Ciência da Comunicação). São Paulo-SP: Universidade de São Paulo, 2007. 

MATOS, Cleusa Maria Alves de. O Movimento entre a Mídia e a  Escola no Processo 

Discursivo da Construção de Conhecimento. Dissertação (Mestrado em Letras). Maringá-

Pr: Universidade Estadual de Maringá, 2004. 

MIRANDA, Amanda Souza de, “Divulgação da ciência e Educomunicação: Contribuições 

do Jornal Escolar para a Alfabetização Científica.”-Dissertação (Mestrado em Educação). 

Santa Catarina-SC: Universidade Federal de  Santa Catarina - Educação Científica e  

Tecnológica, 2007. 

OLIVEIRA, Ana Elisa de, “Rádio Escola: Uma Sintonia no Ar.”-Dissertação (Mestrado 

em Educação). Paraná-PR: Universidade Federal do Paraná – Educação, 2009. 



158 
 

ONGARO, Viviane, “Rádio Escola como prática de uma educação libertadora: estudo de 

c aso no centro de socioeducação de Curitiba”- Dissertação (Mestrado em Educação). 

Paraná-PR: Universidade Federal do Paraná, 2011. 

PERES, Fábio Lessa,“Rodando o Engenho: Reflexões Teórico-Metodológicas sobre a 

Brincadeira de  Fazer Vídeo na Perspectiva da Mídia Educação”. Dissertação (Mestrado 

em Educação): Santa Catarina-SC. Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. 

RAMOS, Marcílio Rocha,“ Educomunicação & Mídia Radical: Uma pedagogia 

revolucionária com as tecnologias de informação e comunicação”. Dissertação (Mestrado 

em Educação) Bahia-BA: Universidade Federal da Bahia, 2005. 

RATIER, Rodrigo Pelegrini, “A CENTRALIDADE DA COMUNICAÇÃO NA 

SOCIALIZAÇÃO DE JOVENS: Um estudo sobre mediação escolar”, Dissertação 

(Mestrado em Educação). São Paulo-SP: Universidade de São Paulo, 2009. 

SANTOS, Elvis Wanderley dos, “Rádio Educativo: Um estudo de caso nas escolas 

municipais da cidade de São Paulo” – Dissertação (Mestrado em Comunicação). São 

Paulo-SP: Universidade, 2006. 

SILVA, Charles da, “O Amor em Cena - Um Estudo sobre o Consumo da Telenovela 

Malhação por Jovens Educandos das Redes de Ensino Pública e Privada”.  Dissertação 

(Mestrado em Educação). Santa Catarina-SC: Universidade Federal de Santa Catarina, 

2008. 

SILVA, Fernanda Coelho da, “Fala, Galera! Produção de fanzines com jovens da periferia 

de Juiz de Fora em processo de educomunicação para a cidadania”. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação). Juiz de Fora-MG: Universidade Federal de Juiz de Fora, 

2011. 

SILVA, Ludio da, “O Uso das Informações dos Jornais e Revistas: Possibilidades de  

Formação para a Autonomia e Desenvolvimento de Habilidades da Disciplina Redação 

para o Aluno de Ensino Médio”. Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo-SP: 

Universidade Católica Dom Bosco, 2005. 

SOUSA, Daniela Rodrigues de, “Representações sobre a mídia na educação infantil”. 

Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo-SP. Universidade de São Paulo, 2002. 

TEIXEIRA, Ana Paula de Moraes, “Educação, Comunicação e Cidadania: interfaces para 

elaboração do jornal escolar”.Dissertação (Mestrado em Educação).Araraquara-SP: 

UNESP/Araraquara, SP, 2001. 

TOSCHI, Mirza Seabra, “Educação Escolar e Comunicação –Presença e Ausências do 

Jornal na Sala de Aula”. Dissertação (Mestrado em Educação. Goiás-GO: Universidade 

Federal de Goiás,1993. 

 

 

 

 



159 
 

ANEXOS 

 

 

ANEXO I: Relação de sites educomunicativos 

 

SITES EDUCOMUNICATIVOS 

Definição Site Objetivo 

Blog de Educomunicação 

Socio-ambiental 

educom-socioambiental.blogspot.com/ 
BLog 

desenvolvido pelo Ministério do 
Meio Ambiente 

 

educom.rádio  www.usp.br/educomradio  Atividades do projeto, notícias, 
fotos, produção nas escolas e textos 
sobre educomunicação 

 

educom.tv  www.usp.br/educomtv/  No site você pode acompanhar os 
resultados do projeto, além de 

informações sobre o seu 
funcionamento 

 

educomrádio.centro-oeste www.usp.br/educomradio/centro-oeste Acesso ao curso à distância e 
informações sobre o dia-a-dia do 
projeto no centro-oeste do País  

 

rádio MEC www.radiomec.com.br/70anos Música e informação pra você  

 

sete pontos www.comunicacao.pro.br/diretoriodigital.htm Para concretizar a sociedade do 
conhecimento 

 

tôdeolho.tv www.usp.br/todeolho/  Acesse as atividades deste site 
voltado ao público jovem, um 

projeto do NCE para exercitarmos 
um olhar diferenciado frente à TV. 

 

Plenarinho: www.plenarinho.gov.br 

 

Portal do Governo Federal destinado 
às crianças, informando legislação e 
a política nacional 
 

Revista Viração: www.viracao.org 
 

Revista produzida por adolescentes 
sobre diversos temas 
 

Portalgens www.portalgens.com.br  
 

Grupo educomunicativos que propõe 
cursos de formação e artigos sobre a 
relação comunicaçãoXeducação 
 

Fonte: www.usp.br/nce  

 

 

 

 

 

http://educom-socioambiental.blogspot.com/
http://www.usp.br/educomradio
http://www.usp.br/educomtv/
http://www.usp.br/todeolho/
http://www.plenarinho.gov.br/
http://www.viracao.org/
http://www.portalgens.com.br/
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ANEXO 2: Relação de iniciativas educomunicativas em diferentes estados brasileiros 

 

   AMAZÔNIA 
* Agência Uga-Uga de Comunicação 

O Projeto Escola Cidadã foi criado com o objetivo de capacitar, em metodologias de educomunicação, 

professores e alunos da rede pública de ensino de Manaus para a melhoria do ensino-aprendizagem. 

O primeiro tablóide escolar produzido por adolescentes e jovens, o Jornal Uga-Uga originou-se do 

Projeto Jornal na Escola, uma ação desenvolvida, em 1997, tem como objetivo desenvolver uma 

ferramenta de comunicação gerenciada por jovens e adolescentes da rede pública de ensino de Manaus 

e voltada para esse mesmo público. http://www.agenciaugauga.org.br/ 

 

CEARÁ 
* Com Cultura - Comunicação e Cultura 

O Comunicação e Cultura tem como missão atuar em escolas - principalmente públicas - para 

promover a formação cidadã das crianças e adolescentes e contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino, através da publicação de jornais escolares e estudantis. O Programa Escola de Cidadãos é 

formado por dois projetos: O Primeiras Letras apóia a publicação de jornais que resultam do trabalho 

em sala de aula no ensino fundamental e EJA. O jornal é editado por professores(as), com textos e 

desenhos dos alunos(as). O projeto beneficia, atualmente, 893 escolas de 112 municípios no Ceará. O 

Clube do Jornal apóia a publicação de jornais estudantis editados com autonomia por adolescentes do 

ensino médio. Assim, promove a escola democrática através da liberdade de imprensa e do 

protagonismo juvenil. O projeto beneficia, atualmente, 94 escolas públicas de 33 municípios no Ceará. 

http://www.comcultura.org.br/ 
* Catavento Comunicação e Educação http://www.catavento.org.br/index.asp 

 

BAHIA 

* Movimento de Educação Comunitária - MOC 
Partindo de algumas experiências iniciais que visavam promover a participação de crianças e 

adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) em programas de rádio 

veiculados em emissoras comunitárias e no jornal Giramundo, atualmente está desenvolvendo uma 

proposta de introduzir a educação pela e para a comunicação no ensino público das escolas do campo, 

onde já há uma forte atuação do Programa de Educação do Campo. Construção de mídias educativas 

como programas de rádio e boletins, estimulando a participação ativa de crianças e adolescentes e a 

reflexão crítica dos conteúdos veiculados na grande mídia fazem parte das ações do Educomunicação 

no Campo. http://www.moc.org.br/ 
 

* Cipó Comunicação Interativa 
Pelo Projeto Escola Interativa alunos e professores se envolvem na produção de peças de comunicação 

(ensaios fotográficos, vídeos, cartazes, HQ, site) e geram novos processos de educação e/ ou de 

mobilização social. http://www.cipo.org.br/ 

 

 

      SÃO PAULO 

* Aprendiz - Cidade Escola 
A Cidade Escola Aprendiz nasceu do site Aprendiz. Inicialmente era um programa educativo de 

comunicação, no qual jovens produziam reportagens com o foco em Direitos Humanos. 
Jovens participantes de atividades da organização Cidade Escola Aprendiz produzem vídeos sobre 

responsabilidade social para o site Aprendiz, com o objetivo de disseminar diversas soluções criativas 

de educação. http://aprendiz.uol.com.br/content/phiphopoke.mmp 

 

* NCE USP - Núcleo de Comunicação e Educação 

Por meio de projetos como o Educom-TV, Educom.rádio, professores e alunos da rede municipal de 

ensino de São Paulo são capacitados a utilizarem linguagens audiovisuais em sala de aula na 

perspectiva da educomunicação. O objetivo das práticas é combater a violência e favorecer a  

                                        construção de uma cultura de paz. http://www.usp.br/nce/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.moc.org.br/
http://www.cipo.org.br/
http://aprendiz.uol.com.br/content/phiphopoke.mmp
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* Movimento Um Milhão de Histórias de Vida de Jovens 
Jovens de todo o Brasil iniciaram o movimento Um Milhão de Histórias de Vida de Jovens, que tem 

como objetivo mobilizar muitos outros jovens para contar e divulgar suas histórias, e assim alterar a 

forma como a sociedade vê e age em relação à juventude histórias são publicadas pelos próprios jovens 

em um ambiente virtual e divulgadas através de boletins, peças de teatro, vídeos e programas de rádio. 

http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/home/resources/homesPublicadas/MVHM_23.html 

 

RIO DE JANEIRO 

* Bem TV - Educação e Comunicação 
O projeto Olho Vivo viabiliza processos educativos para adolescentes das comunidades da Grota, 

Morro do Preventório e Jurujuba, em Niterói. A prática da educomunicação é utilizada para levantarem 

(a partir de imagens) a memória do local onde moram e o diagnóstico da situação de vida na região. Os 

jovens são sensibilizados a intervir positivamente da realidade social por meio da prática da 

comunicação. Pelo projeto Educomunicar professores de escolas públicas de Niterói são capacitados a 

trazer a comunicação para sala de aula. www.bemtv.org.br 

 

* CECIP - Centro de Criação de Imagem Popular 
Com o projeto Botando a Mão na Mídia, crianças e jovens trabalham a leitura crítica da mídia, 

especialmente da televisão e o vídeo. Pelo projeto Jornal Internacional de Bairros - JIB, em oficinas 

prático-teóricas de vídeo, jovens de escolas da rede pública de ensino e de grupos culturais organizados 
são capacitados a produzir sua própria informação. http://www.cecip.org.br/ 

 

* Observatório de Favelas 

O objetivo maior do projeto Escola Popular de Comunicação Critica é contribuir para a ampliação do 

exercício da cidadania dos adolescentes e jovens de comunidades populares do Rio de Janeiro por meio 

de acesso à diferentes linguagens no campo de comunicação e da cultura, cursos de caráter 

profissionalizante no campo da mídia impressa; da mídia em internet; da produção em Vídeo, em 

fotografia e em rádio comunitária e o registro das práticas cotidianas presentes nas comunidades 

populares.  http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatorio/projetos/ 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE 

* Instituto Terramar Educomunicação 
Práticas de rádio-escola entre alunos de duas escolas municipais de Natal-RN para a capacitação dos 

alunos para todo o processo de produção e apresentação de um programa de rádio e produção de 

fotografias pelos jovens em privação de liberdade para demonstrar suas visões de mundo e colocar em 

cada imagem um pouco deles, de suas histórias de vida. 

http://www.ciaterramar.org.br/2007/ 

 

PERNAMBUCO 

* Auçuba - Comunicação e Educação 

O Projeto Escola de Vídeo visa desenvolver o senso crítico e a criatividade de jovens, utilizando a 

comunicação numa perspectiva educativa. O objetivo é intervir na comunidade, implementando 
núcleos de comunicação em escolas públicas municipais e estaduais por meio de vídeo realizado pelos 

alunos. 

 

* Oficina de Imagens 
O projeto Latanet - da latinha à internet é uma proposta pedagógica que une o currículo escolar, mídia, 

cidadania e o cotidiano do estudante. Promove a inclusão das linguagens e tecnologias da comunicação 

(fotografia, rádio, jornal, TV, Internet) no ambiente escolar, atraindo e provocando a participação na 

comunidade e a criação de rede de intercâmbio de informações entre jovens e educadores de diferentes 

escolas. Desde 2002, o projeto Latanet trabalha com professores e alunos de 32 escolas na rede pública 

municipal de educação de Belo Horizonte. http://www.oficinadeimagens.org.br/ 

 

 

 

 

 

 

MINAS GERAIS 

 

http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/home/resources/homesPublicadas/MVHM_23.html
http://www.bemtv.org.br/
http://www.cecip.org.br/
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MARANHÃO 

* Matraca - Agência de Notícias da Infância  

http://www.matraca.org.br/index.htm 
 

PARANÁ 

* Olho Vivo 

Minha Vila Filmo Eu é um projeto voltado para jovens da comunidade Vila das Torres, em Curitiba- 

PR. Estes jovens entram em contato com as técnicas e a narrativa do audiovisual. Através deste curso 

de vídeo gratuito as crianças selecionadas aprendem a contar histórias com uma câmera digital, com 
foco sobre seu cotidiano e a realidade do local onde moram. 

http://www.projetoolhovivo.com.br/index.htm 

 

* Projeto Ler e Pensar  
Ler e Pensar é um projeto de incentivo à leitura desenvolvido desde 1999 em escolas públicas e 

particulares do Paraná. A proposta é incentivar o hábito da leitura na escola utilizando o jornal como 

um recurso pedagógico complementar. 

http://portal.rpc.com.br/instituto/projetos/index.phtml?menu_id=64&pai=true&id=64 

 

 

* Ciranda - Central de Notícias dos Direitos da Infância e da Adolescência 
Jovens em privação de liberdade e de bairros com altos índices de violência de Curitiba e região 

metropolitana participam das oficinas do projeto Luz, Câmera...Paz! Por meio de jornais e vídeos, os 

jovens tomam frente nas ações e debates e se afirmam como protagonistas na construção da paz. Pelo 

projeto Navegando nos Direitos, desenvolvido em Paranaguá-PR estudantes da rede municipal e 

estadual de ensino produzem jornal e reportagens sobre o enfrentamento à violência sexual infanto-

juvenil. O programa Catavento, de erradicação e prevenção ao trabalho infantil, traz a educomunicação 

para crianças e jovens em atividades sócio-educativas. www.ciranda.org.br 

 

PARÁ 

* Projeto Saúde e Alegria 
A Rede Mocoronga de Comunicação Popular tem foco no protagonismo juvenil e na cidadania por 
meio da Educomunicação - produção de jornais, vídeos e programas de rádio, difundindo informações 

e a cultura das comunidades dos municípios de Santarém e Belterra, ambas no Pará. 

www.saudeealegria.org.br 

 

 

 

 

 

*Fonte: material extraído do NCE/USP (Núcleo de Comunicação e Educação do Estado de São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

http://www.projetoolhovivo.com.br/index.htm
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ANEXO 3 
 

Legislação:  LEI Nº 13.941 de 28 de dezembro de 2004(Projeto de Lei nº 556/02, de Carlos Neder),  

Decreto nº 46.211,  de 15 de agosto de 2005 e  PORTARIA 5792/09 – SME, de dezembro de 2009. 

LEI Nº 13.941 de 28 de dezembro de 2004 
 

Institui o Programa EDUCOM - Educomunicação pelas ondas do rádio, no Município de São Paulo, e 

dá outras providências  

 

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 16 de dezembro de 2004, decretou e eu promulgo a 

seguinte lei:  

Art. 1º Fica instituído o Programa EDUCOM - Educomunicação pelas ondas do rádio, no âmbito da 

Administração Municipal.  

§ 1º Para os fins da presente lei, entende-se por educomunicação o conjunto dos procedimentos voltados ao 

planejamento e implementação de processos e recursos da comunicação e da informação, nos espaços 

destinados à educação e à cultura, sob a responsabilidade do Poder Público Municipal, inclusive no âmbito 

das Subprefeituras e demais Secretarias e órgãos envolvidos.  
§ 2º Visa o Programa instituído por esta lei ampliar as habilidades e competências no uso das tecnologias, de 

forma a favorecer a expressão de 

todos os membros da comunidade escolar, incluindo dirigentes, coordenadores, professores, alunos, ex-alunos 

e demais membros da comunidade do entorno.  

§ 3º O Programa de que trata esta lei e o conceito de educomunicação contemplam a análise crítica e o uso 

educativo-cultural, não apenas do rádio mas de todos os recursos da comunicação, garantindo-se, para tanto, 

uma gestão democrática de tais processos e recursos, de forma a facilitar a aprendizagem e o exercício pleno 

da cidadania.  

Art. 2º Os objetivos do Programa são:  

I - desenvolver e articular práticas de educomunicação, incluindo a radiodifusão restrita, a radiodifusão 

comunitária, bem como toda forma de veiculação midiática, de acordo com a legislação vigente, no âmbito da 

administração municipal;  

II - incentivar atividades de rádio e televisão comunitária em equipamentos públicos, nos termos da legislação 

vigente;  

III - capacitar, em atividades de educomunicação, os dirigentes e coordenadores de escolas e equipamentos de 

cultura do Município, inclusive no âmbito das Subprefeituras e demais Secretarias e órgãos envolvidos, assim 

como professores, estudantes e demais membros da comunidade escolar;  

IV - incentivar atividades de educomunicação relacionadas à introdução dos recursos da comunicação e da 

informação nos espaços públicos e privados voltados à educação e à cultura;  

V - capacitar os servidores públicos municipais em atividades de educomunicação;  

VI - incorporar, na prática pedagógica, a relação da comunicação com os eixos temáticos previstos nos 

parâmetros curriculares;  

VII - apoiar a prática da educomunicação nas ações intersetoriais, em especial nas áreas de educação, cultura, 

saúde, esporte e meio ambiente, no âmbito das diversas Secretarias e órgãos municipais, bem como das 

Subprefeituras;  

VIII - desenvolver ações de cidadania no campo da educomunicação dirigidas a crianças e adolescentes;  

IX - aumentar o vínculo estabelecido entre os equipamentos públicos e a comunidade, nas ações de prevenção 

de violência e de promoção da paz, através do uso de recursos tecnológicos que facilitem a expressão e a 

comunicação.  

Art. 3º Para implementar o Programa instituído por esta lei, caberá ao Poder Executivo a constituição de um 

Comitê Gestor, cuja composição e competências específicas serão definidas em decreto.  

§ 1º Fica assegurada a participação no Comitê Gestor das diversas Secretarias afetas ao programa, de 

representantes de universidades que desenvolvam pesquisas e práticas de educomunicação, de grêmios 
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estudantis das escolas municipais e demais entidades representativas da comunidade escolar, do Sindicato dos 

Jornalistas, do Sindicato dos Radialistas e de entidades voltadas ao desenvolvimento da prática da 

comunicação educativa.  

§ 2º A composição do Comitê Gestor deverá observar a paridade entre a representação da sociedade civil com 

relação aos demais segmentos. 

Art. 4º Fica autorizado o aporte de recursos de instituições públicas ou privadas, interessadas em financiar o 

Programa EDUCOM-Educomunicação pelas ondas do rádio.  

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário.  

Art. 6º Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.  

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 28 de dezembro de 2004, 451º da fundação de São 

Paulo.  

 

Decreto nº 46.211 de 15 de agosto de 2005 
 

Regulamenta o Programa EDUCOM - Educomunicação pelas ondas do rádio, instituído no Município 

de São Paulo pela Lei nº 13.941, de 28 de dezembro de 2004 

 

JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,      

D E C R E T A:  

Art. 1º O Programa EDUCOM - Educomunicação pelas ondas do rádio, instituído no Município de São Paulo 

pela Lei nº 13.941, de 28 de dezembro de 2004, será implementado nos termos deste decreto.  

Art. 2º Para os fins deste decreto, considera-se educomunicação a inter-relação entre processos e tecnologias 

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

habilidades e competências e envolvendo diversas linguagens e formas de expressão para a construção da 

cidadania.  

Art. 3º A prática educomunicativa será desenvolvida por meio de projetos destinados a:  

I - possibilitar a alfabetização midiática da população;  

II - ampliar o acesso da população atendida pelo sistema de educação e cultura do Município às tecnologias 

da informação e da comunicação;  

III - promover a gestão dos estúdios de rádio ou de multimeios disponibilizados tanto nas unidades 

educacionais quanto nos equipamentos de cultura da Prefeitura do Município de São Paulo, propiciando que a 

população colabore com o Poder Público na difusão de informações de interesse da educação, saúde, esporte, 

cultura e meio ambiente;  

IV - capacitar crianças e adolescentes para o uso da linguagem radiofônica e dos demais recursos da 

comunicação, considerando as particularidades das comunidades envolvidas, respeitada a legislação em vigor;  

V - incentivar especialmente a prática da radiodifusão de interesse público, mediante projetos nas áreas de 

rádio e televisão comunitárias;  

VI - implementar formas coletivas de expressão como as festas populares e folclóricas e a dança, que 

resgatam a identidade coletiva, expressa na cultura popular.  

Art. 4º Compete às Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Saúde, Esportes, Lazer e Recreação e do 

Verde e Meio Ambiente, bem como aos demais órgãos municipais e às Subprefeituras:  

I - incluir as práticas educomunicativas em seus planejamentos anuais;  

II - designar funcionários devidamente capacitados para implementá-las e coordená-las;  

III - destinar recursos financeiros para as despesas decorrentes.  

Art. 5º No caso específico da Secretaria Municipal de Educação, o Programa EDUCOM - Educomunicação 

pelas ondas do rádio será desenvolvido precipuamente nas unidades educacionais, articulado ao seu projeto 

pedagógico, na perspectiva de se instalar uma rede de comunicação que estimule a utilização de diferentes 

linguagens, em especial a radiofônica, na formação da competência comunicativa e da construção da leitura e 

da escrita.  

Parágrafo único. As atividades do Programa EDUCOM deverão integrar o Programa “São Paulo é uma 

Escola”, sendo desenvolvidas prioritariamente em horário extra-escolar.  
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Art. 6º Incumbe, ainda, à Secretaria Municipal de Educação:  

I - assegurar o equipamento de produção e transmissão radiofônica às escolas municipais já beneficiadas pelo 

programa em desenvolvimento;  

II - ampliar, gradativamente, o número de escolas envolvidas no programa, abrangendo os membros da 

comunidade escolar e do entorno, inclusive os diretores, coordenadores pedagógicos, professores, servidores, 

alunos e ex-alunos;  

III - assegurar a manutenção do equipamento que produz e transmite os programas radiofônicos nas escolas 

municipais já beneficiadas e nas que virão a fazer parte do programa;  

IV - promover, por meio da Diretoria de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação, cursos de 

formação inicial e continuada a todos os envolvidos;  

V - acompanhar e avaliar, por intermédio das Coordenadorias de Educação, as atividades desenvolvidas no 

programa.  

Art. 7º As Secretarias e órgãos envolvidos poderão firmar convênios ou acordos de cooperação com 

instituições públicas ou privadas para a viabilização do Programa EDUCOM.  

Art. 8º Fica constituído, no âmbito da Prefeitura do Município de São Paulo e vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação, o Comitê Gestor encarregado da implantação e implementação do programa de que 

trata este decreto.  

§ 1º. No prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto, o Comitê Gestor será 

constituído, devendo ser integrado, por 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias, 

segmentos e entidades da sociedade civil, na seguinte conformidade: 

I - Secretaria Municipal de Educação;  

II - Secretaria Municipal da Saúde;  

III - Secretaria Municipal de Cultura;  

IV - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação;  

V - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente;  

VI - instituições de ensino superior com experiência em docência e pesquisa na área de educomunicação;  

VII - grêmios estudantis das escolas municipais;  

VIII - professores da Rede Pública Municipal de Ensino;  

IX - Sindicato dos Jornalistas;  

X - Sindicato dos Radialistas;  

XI - entidades voltadas ao desenvolvimento da prática da comunicação educativa.  

§ 2º. Cada representante contará com um suplente.  

§ 3º. O Comitê Gestor elegerá seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo para mandato de 1 (um) 

ano, renovável por uma vez.  

§ 4º. O mandato dos demais membros do Comitê Gestor será de 2 (dois) anos, renovável por uma vez.  

§ 5º. O Comitê Gestor reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, 

quando convocado por seu Presidente.  

§ 6º. As atividades do Comitê Gestor não serão remuneradas.  

Art. 9º São competências do Comitê Gestor:  

I - definir diretrizes gerais para a implantação e implementação do programa;  

II - sugerir ações educomunicativas a serem promovidas pelas Secretarias e órgãos municipais;  

III - credenciar instituições prestadoras de serviço ou universidades candidatas às ações de formação;  

IV - acompanhar e avaliar os programas desenvolvidos pelas Secretarias e órgãos municipais, objetivando seu 

redimensionamento;  

V - estabelecer contatos com a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, a fim de viabilizar o 

desenvolvimento do programa.  

Art. 10 As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 11 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 15 de agosto de 2005, 452º da fundação de São 

Paulo. 
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PORTARIA 5792/09 – SME, de dezembro de 2009 

Define normas complementares e procedimentos para a implementação do “Programa nas Ondas do Rádio”, 

nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs, 

Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs, Escolas Municipais de Educação Especial – 

EMEEs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio – EMEFMs , e dá outras providências 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO: 

- o disposto na Lei Federal nº 9.394/96, em especial, no inciso X do art. 3º ; 

- o contido na Lei Municipal nº 13.941/04 que institui o “Programa Pelas Ondas do Rádio”, regulamentada 

pelo Decreto nº 46.211/05 ; 

- a possibilidade de articulação do Programa com outros de natureza curricular que integram a Política 

Educacional da Secretaria Municipal de Educação; 

- a necessidade de desenvolver ações que promovam o protagonismo infanto-juvenil, por meio da 

Comunicação Midiática e o uso das tecnologias para produção midiática; 

RESOLVE: 

Art. 1º - O “Programa nas Ondas do Rádio”, desenvolvido sob a coordenação de educadores das U.E que 

mantêm a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, adotará as seguintes estratégias de 

implementação: 

I- Incentivo à elaboração de projetos Educomunicativos nas Unidades Educacionais que envolvam a 

linguagem impressa (jornal, mural, jornal comunitário, fotografia, fanzine, história em quadrinhos), 

radiofônica (rádios escolares), audiovisuais (cinema, vídeo) e digitais (blog, podcast), além de outras formas 

de comunicação que atendam a evolução tecnológica; 

II – Formação dos participantes do programa, por meio de cursos e formação continuada envolvendo 

professores, alunos e funcionários de cada Unidade Educacional. 
III – Produção de material didático e demais recursos utilizados e produzidos nos cursos e formação 

continuada. 

Art. 2º - São objetivos gerais do “Programa nas Ondas do Rádio”, além dos contidos na pertinente legislação 

em vigor: 

I – Promover o protagonismo infanto-juvenil por meio das tecnologias da informação e da comunicação; 

II – Contribuir para o desenvolvimento da competência leitora e escritora e das expressões comunicativas dos 

alunos; 

III – Possibilitar o desenvolvimento da expressão comunicativa; 

IV – Contribuir para a integração entre professores, alunos e comunidade. 

Art. 3º - São objetivos específicos do “Programa nas Ondas do Rádio” no que se refere às expectativas de 

aprendizagem: 
I – Na Educação Infantil: 

a) Contribuir para a apropriação das diversas linguagens que circulam no meio sociocultural, tanto as verbais 

quanto as artísticas; 

b) Contribuir para a exploração de recursos tecnológicos e midiáticos; 

c) Contribuir para o desenvolvimento da expressividade e da exploração da linguagem verbal das crianças por 

meio da vivência de experiências com as linguagens midiáticas; 

II – No Ensino Fundamental/EJA e Médio: 

a) Contribuir para o desenvolvimento das competências leitora e escritora e da expressão comunicativa dos 

alunos; 

b) Contribuir para o desenvolvimento de competências para o uso das tecnologias na comunicação; 

c) Ampliar o universo cultural e intelectual do participante proporcionando atividades de pesquisa em 

diferentes fontes de produção de textos e de informação; 
d) Desenvolver atividades e projetos voltados para a inclusão midiática e tecnológica dos alunos. 

III – Na articulação com as áreas do conhecimento: 

a) Possibilitar o aperfeiçoamento da leitura e da escrita por meio de atividades voltadas à produção 

colaborativa de pautas para as produções envolvendo as várias linguagens da comunicação; 
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b) Promover o desenvolvimento das competências comunicativas, do trabalho em equipe, da vivência ética e 

do uso das tecnologias informatizadas; 

c) Contribuir para a formação global no desenvolvimento de produções que possibilitem a inclusão dos temas 

transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a saber: Meio Ambiente, Orientação Sexual, Saúde, 

Pluralidade Cultural, Ética e Trabalho e Consumo. 

IV – Na Informática Educativa: 

a) Promover ações voltadas a conscientizar os diferentes públicos das Unidades Educacionais no uso 

educativo e ético da produção cultural disponibilizada na Internet; 

b) Desenvolver projetos que utilizem softwares nas produções midiáticas (editor de texto, áudio, vídeo, 
fotografia, etc.); 

c) Promover a publicação das produções da comunidade educativa em meios digitais, tais como blogs, 

podcast, videocast; 

d) Desenvolver atividades de pesquisa de conteúdo na internet para produção de pautas para programas de 

rádio, produções em vídeo, textos para blog e para publicações impressas tais como (jornal mural, fanzine, 

jornal comunitário). 

V – No desenvolvimento de atividades com alunos com necessidades educacionais especiais: 

a) Capacitar professores e alunos para o uso das linguagens e recursos para o desenvolvimento de produção 

midiática no espaço escolar e para publicação de conteúdos e produções desenvolvidas pelos alunos na 

internet. 

Parágrafo Único – O “Programa Nas Ondas do Rádio”, terá suas atividades desenvolvidas em consonância 
com o Projeto Pedagógico das Unidades Educacionais e com as Diretrizes Curriculares da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 4º - As Unidades Educacionais interessadas em aderir o “Programa nas Ondas do Rádio” deverão 

elaborar seus Projetos Especiais de Ação – PEAS como parte integrante do Projeto Pedagógico da Escola, 

contendo: 

I- Justificativa; 

II – Objetivos; 

III – Conteúdos e articulação com o Projeto Pedagógico; 

IV – Procedimentos metodológicos; 

V – Cronograma das turmas; 

VI – Recursos materiais; 
VII – Acompanhamento e avaliação; 

VIII – Referências bibliográficas; 

IX – Parecer da Equipe Técnica; 

X – Homologação do Supervisor Escolar 

§ 1º - Poderão desenvolver o “Programa nas Ondas do Rádio”: 

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II e Médio e 

demais funcionários da Unidade Educacional; 

§ 2º - As atividades dos projetos pertencentes ao “Programa nas Ondas do Rádio”, poderão ser desenvolvidas 

dentro do horário regular de aulas ou em ampliação ao tempo de permanência do aluno na escola, nas suas 

várias especificidades e linguagens conforme segue: rádio escolar, jornal mural, jornal comunitário, 

fotografia, cinema e vídeo; blog, podcast; 

§ 3º - As escolas poderão desenvolver o projeto Agência de Notícias Imprensa Jovem para atividades de 
cobertura de eventos, produção e publicação de conteúdo informativo para a comunidade escolar que poderá 

ser veiculado nos rádios escolares, jornal mural, blog, entre outros; 

§ 4º - Os projetos vinculados ao “Programa nas Ondas do Rádio”, nas suas várias especificidades e linguagens 

desenvolvidas em horário complementar ao das aulas regulares, observarão as seguintes orientações: 

a) Poderão ser formadas uma ou mais turmas na Unidade Educacional; 

b) Cada turma será formada, preferencialmente, com no mínimo de 15 (quinze) alunos; 

c) As atividades com as turmas deverão ser distribuídas no decorrer da semana, perfazendo um total de 4 

(quatro) a 10 (dez) horas-aulas semanais, para o atendimento às turmas; 

d) Poderão ser organizados ambientes próprios tais como estúdios de rádio para o desenvolvimento das 

atividades propostas; 

e) Caberá à Equipe Técnica oferecer as condições de infra-estrutura para o desenvolvimento das atividades e 
incentivar a integração do Programa às diferentes Áreas de Conhecimento e espaços pedagógicos; 
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f) Os participantes do “Programa nas Ondas do Rádio”, terão acesso ao Laboratório de Informática Educativa 

em horários pré-estabelecidos pelo Diretor da Escola para realização de pesquisa, produção e publicação de 

textos. 

§ 5º - O Professor será remunerado a título de Jornada Especial de Trabalho Excedente – TEX, nos termos da 

legislação vigente. 

Art. 5º Caberá: 

I – Ao Diretor de Escola da Unidade Educacional: 

a) Encaminhar o projeto ao Conselho de Escola para apreciação e aprovação por seus membros e enviá-lo a 

DRE para análise e homologação do Supervisor Escolar; 
b) Assegurar, acompanhar e avaliar em conjunto com o Coordenador Pedagógico e o Professor envolvido, a 

efetiva realização do projeto na Unidade Educacional, considerando sua importância como instrumento 

pedagógico complementar; 

II – Ao Coordenador Pedagógico: 

a) Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto na Unidade Educacional; 

b) Encaminhar anualmente dados estatísticos do projeto à Diretoria Regional de Educação – Divisão de 

Orientação Técnico-Pedagógica, contendo as seguintes informações: Professores e demais Funcionários 

participantes e sua habilitação; número total de alunos da Unidade Educacional; número de alunos envolvidos 

no projeto. 

III – Ao Professor e demais Educadores envolvidos: 

a) Construir em conjunto com o Coordenador Pedagógico, instrumentos de registro que possibilitem o 
acompanhamento e avaliação do projeto; 

b) Participar de congressos e eventos quando convidado pela Diretoria Regional de Educação ou por 

DOT/SME, desde que não haja prejuízo para o desenvolvimento das atividades cotidianas da Unidade; 

c) Acompanhar as turmas envolvidas no “Projeto Imprensa Jovem Agência de Notícia” integrante do 

“Programa nas Ondas do Rádio”, em eventos de cobertura jornalística realizados na Cidade de São Paulo, 

desde que hão haja prejuízo para o desenvolvimento das atividades cotidianas na Unidade. 

Art. 6º - Os casos omissos ou excepcionais não contemplados nesta Portaria, serão resolvidos pela Equipe 

Técnica da Unidade Educacional em conjunto com o Supervisor Escolar, ouvida, se necessário, a DOT/SME. 

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: Roteiro para análise de documentos  

 

 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL (ADAPTADO A PARTIR DE MODELOS 

OBTIDOS EM MARIN, S/ DATA E GIOVANNI, 1999* E LOBO, Stella Maris Alvares, 

2005**) 

1 – Identificação do Documento: 

a) Título do 

Documento:__________________________________________________________ 

b) Data:____________________________ 

2-Localização do Documento: 

a) Tipo de Documento:   (    ) Oficial       (    ) Pessoal 

b) Forma de 

Apresentação:____________________________________________________________ 

3 – Assunto: 

a) Síntese dos assuntos tratados:_________________________________________________ 

4-Circulação:    (   ) Restrita        (   ) Ampla 

5- Origem do Documento:___________________________________________________________ 

6-Autoria do Documento:___________________________________________________________ 

7-Referenciais Teóricos:____________________________________________________________ 

8 – Abordagem do conceito de Educomunicação:_______________________________________ 

9 – Finalidade do Documento:_______________________________________________ 

10-Anotações sobre opiniões e pontos de vista presentes no documento:____________________ 

 

*GIOVANNI, Luciana Maria. 1999. Roteiro para Análise Documental. Araraquara: Faculdade de Ciências e Letras/ UNESP 

MARIN, Alda. s/data. Técnicas do Trabalho de investigação em educação: em destaque o roteiro para análise documental inicial. São 

Paulo:EHPS/PUC 

** LOBO, Stella Maris Alvares. 2005. Programa de Informação Profissional: uma atividade de Orientação profissional na escola. 

Análise de um guia curricular. Dissertação (Mestrado). São Paulo:PUC-SP / Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, 

Política e Sociedade 

 

RIBEIRO, Vania A. 2014. A Educomunicação e a Relação com o Saber. Dissertação (Mestrado), São 

Paulo: PUC-SP/ Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política e Sociedade. 

Orientador: Luciana Maria Giovanni 
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APÊNDICE 2: Roteiro para observação da rotina do Projeto  

 

 

 

 
 
 

 ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA “NAS ONDAS 

DO RÁDIO” (ADAPTADO A PARTIR DE MODELOS OBTIDOS NO RELATÓRIO DE 

VISITA TÉCNICA PEDAGÓGICA DA SME-SP) 

Unidade Escolar JAIRO DE ALMEIDA 

DRE  

PESQUISADOR VANIA RIBEIRO 

Data / Horário  

 

FINALIDADE DA VISITA 

X Conhecer Projeto 

 Outros :  

 

OBSERVAÇÔES 

Equipamentos e Infra-Estrutura 

Quantidade de pessoas envolvidas 

Desenvolvimento das Atividades do Programa Nas ondas do Rádio 

Organização de Materiais 

Organização da sala 

Interação Professor X Aluno e Aluno x Aluno 

Encaminhamentos elaborados pelo grupo 

Impressões Gerais 

 

 

 

RIBEIRO, Vania A. 2014. A Educomunicação e a Relação com o Saber. Dissertação (Mestrado), São 

Paulo: PUC-SP/ Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política e Sociedade. 

Orientador: Luciana Maria Giovanni 
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APÊNDICE 3: Roteiro para entrevista com alunos  
 

 

 

 ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA “NAS 

ONDAS DO RÁDIO”, EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

1-DADOS PESSOAIS, FAMILIARES E COTIDIANAS 

a) Fale um pouco sobre você? Onde mora? É perto da escola? Como você vem para a escola? 

b) Quantas pessoas moram na sua casa? 

c) Como é sua casa? Descreva 

d) Que recurso de mídia você tem na sua casa (Tv, Rádio, DVD, P.C)? 

e) Quais deles você mais usa? Com qual frequência e por quê? 

f) O que você faz antes de vir para a escola? E depois? Como é seu dia-dia? 

2-Visão da Escola 

a) Por que você a escola? Qual a utilidade da escola para você? 

b) Como é seu relacionamento com seus colegas? 

c) O que você mais gosta e menos gosta na escola? 

d) Qual sua opinião sobre a escola (equipamentos e instalações)? O que mudaria? 

e) Como são as pessoas que trabalham aqui? Por quê? 

f) Como são as suas aulas? Descreva o que mais gosta e menos gosta nas aulas? 

g) Tem algum professor que trabalha com as mídias na sala de aula? E como funciona? 

h) Você curte a aula do professor que trabalho com jornal, revista, TV etc? Por quê? 

i) O que essas aulas trazem de importante para você? 

j) A escola favorece a liberdade de expressão de vocês jovens? Como é feita? 

k) Nas aulas são discutidas problemas da atualidade? 

l) Como a escola relaciona os problemas do dia-dia com as matérias das aulas? Como é feita? 

m) Como a escola avalia o que você aprendeu? 

3- O conceito Educomunicação 

a) O que você nas horas de lazer? 

b) Qual meio de comunicação você mais utiliza  (rádio, Jornal, revista, internet...)? Por quê? 

c) Qual seu programa predileto? Por quê? 

d) O que você gosta de ouvir, ler ou assistir? 

e) Qual a sua opinião sobre as noticias que são veiculadas na mídia? 

f) Você acredita que a mídia manipula as opiniões da sociedade? Como combater? 

g) O que você mais gosta e menos gosta nos meios de comunicação? 

h) Há quanto tempo frequenta o Programa nas ondas do rádio? 

i) O que motivou você a entrar no projeto? 

j) O que aprendeu com as atividades? 

k) O projeto ajudou você nas matérias das aulas regulares? De qual forma? 

l) Você melhorou sua nota nas aulas? 

m) Você percebe alguma diferença na relação entre os participantes do programa e quem não participa? Descreva. 

n) O que mais gosta e menos gosta no projeto? Por quê? 

o) No programa qual situação ou atividade foi mais especial para você? Descreva.                                 

Encerramento: O que você diria para professores e alunos que ainda não conhecem o programa. 
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APÊNDICE 4: Roteiro para entrevista com professores  

 

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSORES E PROFESSOR 

ORIENTADOR DE INFORMÁTICA (POIE) QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA 

“NAS ONDAS DO RÁDIO”, EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO 

PERFIL 

1) Há quanto tempo leciona? 

2) Qual a sua formação? E qual a disciplina que ministra? 

3) Quando iniciou seu trabalho com as mídias na educação? Por Quê? 

4) Você fez algum curso nessa área? Quais? 

5) O que estes cursos contribuíram para a sua formação? 

 

SOBRE O PROGRAMA: 

1) A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para esse projeto? 

Como são esses cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos 

trabalham? 

2) Você sabe se existem outros cursos nessa área em outras instituições? 

3) Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio? 

4) No programa aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado? 

 

SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1) Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é a 

escolha desses alunos? 

2) Como esse trabalho se relaciona com as aulas regulares? Dê exemplos?  

3) Vocês conseguem perceber mudanças no aprendizado desses alunos? Como 

percebem? Qual o tipo de mudança é mais evidente? 

4) Como é feito o planejamento das aulas a partir do programa? 

5) Como você integra as atividades do programa com o currículo escolar 

 

 

RIBEIRO, Vania A. 2014. A Educomunicação e a Relação com o Saber. Dissertação (Mestrado), São 

Paulo: PUC-SP/ Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política e Sociedade. 

Orientador: Luciana Maria Giovanni 



173 
 

APÊNDICE 5: Roteiro para entrevista com o  Coordenador Pedagógico  

 

 

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O COORDENADOR PEDAGÓGICO 

INTEGRATE DA EQUIPE GESTORA DA ESCOLA QUE PARTICIPA DO 

PROGRAMA “NAS ONDAS DO RÁDIO”, EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

PERFIL 

1) Há quanto tempo leciona? 

2) Qual a sua formação? E qual a disciplina que ministra? 

3) Há quanto tempo está como Coordenadora Pedagógica 

4) Você já trabalhou com as mídias na educação? Por Quê? 

5) Você fez algum curso nessa área? Quais? 

6) O que estes cursos contribuíram para a sua formação? 

SOBRE O PROGRAMA: 

1) A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para esse projeto? Como 

são esses cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos trabalham? 

2) Você sabe se existem outros cursos nessa área em outras instituições? 

3) Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio? 

4) No programa aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado junto 

aos professores e integrado ao Projeto Político Pedagógico da escola? 

SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1) Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é a 

escolha desses alunos? 

2) Como os professores articulam as atividades do programa às aulas regulares? Dê 

exemplos?  

3) Você consegue perceber mudanças no aprendizado dos alunos? Como percebe? 

Qual o tipo de mudança é mais evidente? 

4) Como é feito o planejamento das atividades da escola a partir do programa? 

5) Quais as facilidades e dificuldades para desenvolver o programa na escola 
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APÊNDICE 6: Roteiro para observação de materiais produzidos por alunos 

 

 

 

 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO  DE  MATERIAIS PRODUZIDOS/UTILIZADOS 

PELOS ALUNOS E DOCENTES 

 

 

1- Dados de Identificação 

a) Tipo de Material: 

b) Professora Responsável: 

c) Série:_______ Data:______ 

 

2- Síntese (Conteúdo e Forma) 

a) Tema: 

b) Objetivos: 

c) Contexto de Utilização do Material: 

d) Forma de Apresentação: 

e) Motivos que levaram a escolha do tema: 

 

3- Formas de Avaliação dos alunos no material produzido : 

 

 

4- Inserção no trabalho do conceito educomunicativo: 

 

 

5- Reação dos alunos na apreciação do material: 
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APÊNDICE 7: Roteiro para orientar a manifestação dos pais 

 

 

 

 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO  DE  MATERIAIS PRODUZIDOS/UTILIZADOS 

PELOS ALUNOS E DOCENTES 

 

 

 

 

1 - Como você avalia o “Programa Nas Ondas Do Rádio” e a sua contribuição para a 

aprendizagem do seu filho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este roteiro apresenta apenas uma questão devidoa a presença dos responsáveis não estarem previstas na 

elaboração inicial deste trabalho. 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA 

“NAS ONDAS DO RÁDIO”, EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

PROFESSOR 1 

PERFIL 

1) Há quanto tempo leciona?             

Estou na prefeitura de São Paulo há 10 anos. Comecei  como auxiliar trabalhando na Secretaria de uma 

escola e em 2006 passei para o cargo de professor. Agora em 2013 fui chamado para trabalhar na Diretoria 

Regional de Educação, onde estou ajudando no setor TIC, tecnologias. 

 

2) Qual a sua formação? E qual a disciplina que ministra? 

Fiz Letras Linguística / Língua Portuguesa na FFLCH e dei aulas de Lingua Portuguesa no ciclo II do 

Ensino Fundamental e Informática Educativa em todas as séries do Fundamental, do 1ª ano ao EJA. 

3) Quando iniciou seu trabalho com as mídias na educação? Por Quê? 

Após começar a trabalhar com Informática Educativa, como POIE,  em 2007, descobri que a escola possuía 

um equipamento de rádio que estava parado, mobilizei a escola para reativar este equipamento e comecei a 

trabalhar o uso de mídias, não apenas rádio, como também jornal mural, informativo impresso (que 

chamávamos de Folha Graciosa) e blog escolar (chamado de Rádio Graciosa de Perus). 

4) Você fez algum curso nessa área? Quais? 

Pela prefeitura mesmo, fiz os cursos de Imprensa Jovem e Gestão de Projetos Educomunicativos.  Pelo MEC 

– E-Proinfo fiz o curso Mídias na Educação, onde acabei atuando também como tutor ead. Interessando por 

entender este novo conceito que esta sendo chamado de “educomunicação” e me foi apresentado em 

seminários e cursos que acompanhei, em 2011 entrei na Graduação de Licenciatura em Educomunicação da 

ECA USP. Frequentei as aulas até início de 2013, mas parei devido a dificuldades de agenda. Neste curso 

tive o prazer de ter aulas com pesquisadores que ainda estão envolvidos na definição deste novo campo, 

como o prof. Ismar de Oliveira Soares, Maria Immacolata Vassallo Lopes, Vinicus Romanini e muitos 

outros. 

5) O que estes cursos contribuíram para a sua formação? 

Percebi a relação estreita que há entre a pesquisa acadêmica e atuação ativista (empreendera e crítica) com 

a educação nova que esta sendo construída e que, se quisermos, podemos chamar de “educomunicação”. 

Um novo campo de construção de sentidos e uso das tecnologias para promover a aprendizagem. O uso dos 

recursos tecnológicos não devem ser instrumentais, no sentido de achar que basta ter bons equipamentos, 

muita informação e técnicas para usar isto. O consumo da informação e o uso das tecnologias deve ser 

refletido, crítico e relacionado com o coletivo. Os educadores, comunicadores, estudantes e aqueles que 

antes eram consumidores (agora “prosumers”, segundo Alvin Toffler) precisam se apropriar dos recursos 

disponíveis e construir sentidos de forma colaborativa. 
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SOBRE O PROGRAMA: 

1) A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para esse projeto? Como são esses 

cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos trabalham? 

Sim.  Todo ano são oferecidos vários cursos e nos eventos para os quais nos inscrevemos sempre há 

acompanhamento de pelo menos um representante da secretaria. Atualmente há também 10 formadores 

contratados, que visitam algumas escolas e ministram os cursos nos pólos, geralmente nas Diretorias 

Regionais. 

 

2) Você sabe se existem outros cursos nessa área em outras instituições? 

Em nível de Graduação, há pelo menos um  curso na Universidade Federal de Campina Grande. Como 

disciplina também aparece em vários cursos de universidades públicas e privadas. No entanto, é preciso 

pesquisa para saber o quanto tem a ver com a proposta de educomunicação feita pela ECA / USP. Há 

também cursos livres feitos por instituições não governamentais como a Revista Viração e o Instituto GENS 

do Projeto Cala Boca Já Morreu. 

 

3) Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio? 

Resumidamente, podemos dizer que o Programa NOR estimula uma nova relação com as mídias e o 

protagonismo juvenil. Começou com o rádio que lhe da nome, mas hoje tem a ver com o uso de todas as 

mídias, do papel à internet. 

 

4) No programa aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado? 

Totalmente. Inclusive o projeto de lei que referenda o programa  (13.941) se chama “Lei Educom”. Toda a 

organização de equipes de Imprensa  Jovem os programas dos cursos disponibilizados pelos professores 

busca usar o conceito de educomunicação. 

 

SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1) Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é a escolha 

desses alunos? 

Quando desenvolvi o programa pela última vez na escola, no início de 2013, contava com 20 alunos e a 

parceria da professora de Informática Educativa Elaine Martins. 

A escolha dos alunos participantes era feita sobretudo pela vontade que o aluno manifestava de querer 

participar. Este é o primeiro sinal. Querer realmente trabalhar com comunicação. Os outros requisitos o 

aluno aprendia na convivência e em exercícios práticos de seleção de temas, pesquisa para criar entrevistas, 

captação  edição de áudio e vídeo. 

 

2) Como esse trabalho se relaciona com as aulas regulares? Dê exemplos?  

Às vezes através dos temas das entrevistas, que sempre poderiam ser relacionados com as matérias 

regulares dos alunos. Outras vezes desenvolvemos atividades em parceria com professores, como por 

exemplo em 2012, quando nossa equipe ajudou uma turma de ciclo I (3ª série) a trabalhar geografia num 

projeto de mapeamento do bairro, que depois foi publicado no site http://www.mapascoletivos.com.br/ 

 

http://www.mapascoletivos.com.br/
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3) Vocês conseguem perceber mudanças no aprendizado desses alunos? Como percebem? Qual o tipo de 

mudança é mais evidente? 

A principal mudança é comportamental. Os alunos participantes do projeto ganham uma visão mais arguta 

sobre a mídia e tendem a serem mais ativos socialmente. Isso com certeza reflete num maior interesse pelo 

estudo. 

 

4) Como é feito o planejamento das aulas a partir do programa? 

Não são exatamente aulas, mas trabalhos. Quando me reunia com os alunos, geralmente escolhíamos uma 

pauta e trabalhávamos juntos nela. Podia ser um evento para o qual havíamos sido convidados ou para o 

qual nos inscrevemos (os principais: Campus Party e Bienal do Livro), ou algum problema que nos chamou 

atenção na comunidade (como o lixo em frente da escola) ou algum assunto do momento (como Festa 

Junina, Campeonato, Eleições). Com  isso discutíamos em grupo que pesquisa precisava ser feita e como 

realizar a matéria, se seria texto ou foto ou vídeo ou tudo isso e depois executávamos a ação de coleta do 

material, seguido pela edição e publicação na rede. 

 

5) Como você integra as atividades do programa com o currículo escolar? 

Nas minhas aulas de Língua Portuguesa sempre usei o uso de mídias como parte do currículo. Não via 

separação do trabalho com a linguagem com uso dos recursos digitais, sobretudo a internet. Quando fui 

POIE (orientador de informática educativa) também levei esta questão de trabalhar a linguagem e 

incorporar conteúdos de outras disciplinas nos trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Informática. 

Tudo isso também esta presente, sem separação ou contradição, nas atividades do Programa Nas Ondas do 

Rádio. A proposta deste projeto é realmente transdisciplinar e ao trabalhar qualquer tema permite links com 

vários pontos do chamado currículo escolar. Não se limita ao trabalho com leitura, escrita e oralidade. 

Cada novo entrevistado ou cada local visitado permite puxar vários aprendizagens diferentes e essenciais 

na constituição de um cidadão participativo. 

 

 (PROFESSOR 2) 

PERFIL 

1) Há quanto tempo leciona? 

19 Anos 

 

2) Qual a sua formação? E qual a disciplina que ministra? 

Matemática e Pedagogia 

Leciono no Fundamental I – polivalente 

 

3) Quando iniciou seu trabalho com as mídias na educação? Por Quê? 

Iniciei esse trabalho no ano de 2005, quando atuei como Assistente Pedagógico no município de Francisco 

Morato, trabalhando com professores do município, incentivando-os a utilizar as mídias na sala de aula, 

como jornal, revistas, TV e internet. Esse trabalho continuou na Prefeitura de São Paulo, atuando como 

Professora de Educação de Jovens e Adultos, onde era feito diretamente com os alunos. Mais tarde, como 

Vice-Diretora, pude acompanhar o trabalho das POIES (Professor Orientador de Informática Educacional) 

com os alunos, onde eram feitas reportagens para jornal escolar e rádio. 
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4) Você fez algum curso nessa área? Quais? 

Sim, cursos de extensão como Uso do Jornal em Sala de Aula e Nas Ondas do Rádio. 

 

5) O que estes cursos contribuíram para a sua formação? 

Sim, pois para uma boa prática, é necessário que o professor tenha conhecimento teórico sobre o assunto. 

SOBRE O PROGRAMA: 

1) A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para esse projeto? Como são esses 

cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos trabalham? 

Sim, são realizadas formações para professores e gestores sobre o uso das mídias. 

 

2) Você sabe se existem outros cursos nessa área em outras instituições? 

Sim, existem cursos de extensão oferecidos por jornais conceituados como A Folha de SP e o Jornal de 

Campinas, além de formação em nível superior de graduação e pós-graduação oferecidos pela USP e 

faculdades privadas. 

 

3) Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio?     

Promover o protagonismo infanto-juvenil por meio das tecnologias da informação e da comunicação; 

Contribuir para o desenvolvimento da competência leitora e escritora e das expressões comunicativas dos 

alunos; Possibilitar o desenvolvimento da expressão comunicativa; Contribuir para a integração entre 

professores, alunos e comunidade.  

 

4) No programa aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado?               

Com o aumento no número de pessoas utilizando computadores no dia-a-dia, a partir de 2005 o programa 

voltou-se para o uso da computação e como a informática poderia facilitar a produção de mídia. Com 

softwares de áudio e vídeo, foi possível ampliar a proposta do rádio na escola. Muitas unidades já fazem o 

projeto Nas Ondas do Rádio pela internet, seja com rádios virtuais ou blogs, disponibilizando todo o 

material na web. 

SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1) Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é a escolha 

desses alunos?                               

     É trabalhado por professores que conhecem o e se interessam pelo assunto, além de ser 

trabalhado pelas Professoras de Informática, que capacitam os alunos durante a aula e também em projetos 

fora do horário escolar (Programa Mais Educação São Paulo, antigo Programa Ampliar, que visa ampliar 

a permanência dos alunos na escola. 

2) Como esse trabalho se relaciona com as aulas regulares? Dê exemplos?  

Os professores responsáveis pelo projeto, interagem com os professores das demais disciplinas, a fim de 

integrar o conteúdo de sala com o conteúdo dos projetos. 
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3) Vocês conseguem perceber mudanças no aprendizado desses alunos? Como percebem? Qual o 

tipo de mudança é mais evidente? 

Os alunos que participam do projeto, geralmente são mais dinâmicos e desinibidos, além de interessar-se 

mais pelas atividades escolares, participam ativamente dos eventos realizados pela unidade escolar, 

auxiliando desde a montagem de equipamentos até a cobertura jornalística. 

 

4) Como é feito o planejamento das aulas a partir do programa? 

Planejamento semanal, conforme conteúdos a serem trabalhados. 

 

5) Como você integra as atividades do programa com o currículo escolar? 

É integrado no planejamento bimestral e anual, como ações no desenvolvimento de projetos. 

PROFESSOR 03 

PERFIL 

 

1.       Há quanto tempo leciona?  

 Leciono há15 anos 

2.       Qual a sua formação? E qual disciplina ministra?  

Fiz Magistério, Letras e Pedagogia 

 3.       Quando começou o trabalho com as mídias da educação? Por quê? 

Comecei em 1998 quando queria tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas.  Nessa época ainda estava em 

uma escola do estado e a diretoria de ensino ofereceu um curso que se chamava “Teoria e prática” e então 
conheci o trabalho com jornal de freinet e me encantei, desenvolvi o projeto jornal na sala de aula com os 

alunos e daí por diantecomecei a estudar mais e participar de cursos que falavam sobre o uso do jornal em sala 

de aula. 

 4.       Você fez algum curso nesta área? Quais?                     

   Eu participei do programa Educom. TV oferecida pelo estado em 2001 e cursos oferecidos pelo 
DOT e hoje faço a especialização do EDUCOM Mídias da Universidade São Paulo. 

5.       O que estes cursos contribuíram para sua formação?                                           

   No início achava que para inserir a mídia na escola, bastava apenas dar o instrumento aos 
alunos para eles produzirem. Mas os cursos ampliaram a minha compreensão. Percebi para que de fato o 

projeto acontecesse era preciso criar uma nova postura com os alunos e propondo uma discussão real sobre o 

que eles pensavam sobre as informações da mídia, como recebiam essas informações e posteriormente produzir 
um conteúdo midiático com a visão das próprias crianças. Os cursos me ensinaram a levar os alunos a fazerem 

a leitura crítica da mídia, indo além da mera instrumentalização 

 SOBRE O PROGRAMA: 

1) A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para este projeto? Como são esses 

cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos trabalham?               
Existe no DOT um núcleo chamado de educom.rádio coordenado pelo professor Carlos Lima que faz toda 

formação e acompanhamento do programa. Além disso, o núcleo faz visitas em nossas escolas, tanto para ver a 

infraestrutura (como os equipamentos estão sendo utilizados) como também as atividades desenvolvidas pelos 
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alunos. Os cursos oferecidos pela Secretaria Municipal nos ofereceram bagagem teórica e prática sobre como 

inserir a mídia na sala de aula, a partir do conceito de educomunicação, proporcionando aos alunos uma nova 

maneira de se relacionar com os colegas e os professores. 

2) Você sabe se existem outros cursos nesta área em outras instituições? 

Instituições públicas como o FUNDHAS de São José dos Campos alguns veículos de comunicação como Folha 
de São Paulo e o Estadão em parceria com ação educativa também oferecem cursos nessa área 

3)      Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio?                                          
O principal objetivo do programa é mudar as relações sociais dentro da escola, oferecendo um projeto ao qual 

os alunos possuem vez e voz sem serem discriminados ou excluídos das práticas pedagógicas. A partir do 

momento que temos uma comunicação horizontalizada, onde o professor propõe um novo diálogo com os 

alunos a aprendizagem se torna mais significativa para esse menino. Podemos resgatar auto-estima deles e 
fazer com que diminuam as diferenças nas salas de aulas, pois cada um é produtor de sua própria mensagem. 

4)      No processo aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado?   
 Objetiva o desenvolvimento de práticas pedagógicas solidárias e colaborativas que permitam à comunidade 

escolar dar respostas construtivas aos problemas da convivência diária, além de propiciar uma melhora na 

compreensão e na aprendizagem das várias linguagens próprias da sociedade da informação, conforme 

recomendam a nova LDB e os parâmetros curriculares para o ensino fundamental 

 SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1) Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é escolha destes 

alunos? 

A escola oferece esse trabalho junto aos Professores orientadores de informática que fazem a ponte entre o 
Programa e a Sala de aula, junto com o docente da sala regular. Geralmente, quando percebemos algum aluno 

com baixa auto-estima, problemas de relacionamento ou mesmo de disciplina o colocamos nas atividades para 

que ele possa ter uma nova oportunidade. Em média, participam de 15 a 20 alunos por turma, que na maioria 

das vezes vêm fora do horário, junto com a POIE, para gravar, filmar e editar seu material. Propomos o 
trabalho para todos mas não é obrigatório, então, eles se inscrevem 

 

2) Como esse trabalho se relaciona com as aulas regulares? Dê exemplos 
Eu sigo o programa oficial da Secretaria de Educação, o mesmos conteúdos e currículos. Durante a minha 

programação das aulas, já começo a verificar qual assunto poderia virar informação midiática. Uma vez, junto 

ao professor de história, desenvolvemos o Jornal Mural de época. Eu e o professor selecionamos uma época na 
história para a confecção do jornal. Selecionamos o descobrimento do Brasil. Em História, o professor 

trabalhou com toda periodização, hábitos e costumes do momento até chegar no descobrimento. Em Língua 

Portuguesa trabalhei a linguagem e os tipos de textos de um jornal. Foi então, que os alunos escreveram e 

produziram um jornal como se estivessem naquela época. Os alunos além de escreverem melhor também 
compreenderam mais o conteúdo de história. 

 

3) Vocês conseguem perceber mudanças no aprendizado desses alunos? Como percebem? Qual o tipo de 

mudança é mais evidente? 
O projeto muda nosso dialogo com o aluno e a dinâmica de sala de aula. Eles começam a ter uma outra visão 

da escola, sendo um lugar de aprendizado, conhecimento e socialização. Desde, quando inciei esse trabalho, 

não tenho mais problema de insdisciplina. São mais críticos e interessados em pesquisar um assunto X, para 
discutir nas reuniões de grupo no programa. Eles vão atrás de seus próprios conhecimentos e trazem diferentes 

informações que são compartilhadas com os colegas. Eles se interessam mais pelas aulas. 
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4) Como é feito o planejamento das aulas a partir do programa? 

Então, procuro sempre fazer a relação entre as atividades do programa e o currículo, através do próprio 

conteúdo que tenho que desenvolver no ano letivo. Alguns assuntos do presente também são levados para a sala 
de aula para a discussão. Isso depende da forma como as aulas são conduzidas. Tudo o que produzimos é 

discutido em grupo. Decidimos sempre juntos, pois são os alunos que irão pesquisar, então, tem que ser algo de 

seja do desejo deles, caso contrário o conceito fundamental do programa que é a Educomunicação não faria 
sentido 

 5)      Como você integra as atividades do programa com o currículo escolar?       

Integro no planejamento dos conteúdos a serem trabalhados ou quando a escola propõe uma atividade 
diferente com temas diversificados. 

 

PROFESSOR 4 

PERFIL 

 
1.       Há quanto tempo leciona? 

Leciono há 9 anos. Em 2005 comecei a dar aulas na Rede Pública Estadual e em 2008 na Rede Municipal, onde 
permaneço até hoje. 

2.       Qual a sua formação? E qual disciplina ministra? 

Sou formado em história, com mestrado em Ciências da Religião e desenvolvendo pesquisa de doutorado na 

área de História. Desde 2012 atuo na Sala de Leitura, trabalhando com alunos do 1º ao 8º ano do Ensino 

Fundamental. 

 3.       Quando começou o trabalho com as mídias da educação? Por quê? 

Em 2010 recebi convite para compor a equipe de professores que seria responsável pelo projeto “Nas ondas do 

rádio” em minha escola. Como tinha experiência com o rádio (trabalhei em uma rádio comunitária por alguns 

anos) aceitei prontamente. Assim, estive mais diretamente envolvido na fase de implantação do projeto na 
escola. 

 4.       Você fez algum curso nesta área? Quais? 

Fiz o curso “Nas ondas do rádio: aprender e educar” oferecido pela SME, com carga horária de 20hs.  

5.       O que estes cursos contribuíram para sua formação? 

O curso oferecido por SME foi de grande qualidade. As aulas abordaram todo o processo de implantação da 

rádio escolar, criação de jornal mural e utilização de mídias digitais como ferramentas pedagógicas para o 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Neste sentido, o curso contribuiu positivamente para a minha 

formação, apresentando uma forma dinâmica de relacionamento da educação com as tecnologias 

comunicacionais. 
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 SOBRE O PROGRAMA: 

 

 1)      A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para este projeto? Como são esses 

cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos trabalham?      
  A SME oferece constantemente diversos cursos voltados aos professores que desenvolvem os projetos nas 

escolas. Há ainda equipes responsáveis por visitar as escolas oferecendo apoio técnico. 

 

 2)      Você sabe se existem outros cursos nesta área em outras instituições?     

 A ECA/USP oferece o curso de graduação em Educomunicação,  um grande avanço na área. Além disso, 

recentemente, em convênio com a Universidade Aberta no Brasil, a SME oferece cursos de pós-graduação e 
extensão na área de Mídias Digitais voltadas à Educação. Os cursos são ministrados por universidades 

federais. 

3)      Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio?     

 Estimular o protagonismo juvenil, por intermédio das mídias, não apenas o rádio, já que o projeto envolve 

também a criação de jornais e o uso de ferramentas digitais, como o blog. 

4)      No processo aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado?    

 O conceito é a base do projeto. Faz parte inclusive da fundamentação teórica básica da formação recebida 

em SME. 

 SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1)      Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é escolha destes 

alunos?            

 Aproximadamente 20 alunos participam do programa na Escola. A participação é voluntária. No projeto os 
alunos selecionam temas, produzem materiais, editam matérias e também se deslocam para fazer a cobertura 

de eventos de interesse da escola. 

 2)      Como esse trabalho se relaciona com as aulas regulares? Dê exemplos    

 Um dos pressupostos do projeto é a interdisciplinaridade. Desta forma, os professores envolvidos procuram 

desenvolver projetos que contem com a colaboração de docentes de variadas disciplinas. Além disso, há 

também a “cobertura jornalística” de eventos que acontecem na escola. 

 3)      Vocês conseguem perceber mudanças no aprendizado desses alunos? Como percebem? Qual o tipo 

de mudança é mais evidente?                   
Percebo que os alunos que integram o projeto desenvolvem um perfil colaborativo, disponibilizando-se para 

ajudar professores e outros alunos no desenvolvimento de tarefas. Isto se reflete também na responsabilidade 

para com os estudos, bem como na auto-estima. 

 4)      Como é feito o planejamento das aulas a partir do programa?     

  Atualmente não integro a equipe do projeto, mas percebo o interesse dos professores em integrar as 

atividades do programa (entrevistas, visitas a outros espaços, produção de materiais) ao conteúdo das aulas. 
Cada nova atividade configura-se num vasto campo de possibilidades a serem exploradas em sala de aula. 

 5)      Como você integra as atividades do programa com o currículo escolar?    

 Atualmente trabalho na Sala de Leitura da Escola, e, por conta disto, procuro destacar a pluralidade de 

meios que a comunicação pode assumir. Neste sentido, sempre que possível, procuro agregar às atividades de 

leitura a reflexão sobre o papel das mídias digitais. O universo literário também se transforma numa 

ferramenta importante para o incentivo do protagonismo juvenil, uma das bases do projeto. 
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PROFESSOR ORIENTADOR DE INFORMÁTICA 

PERFIL 

1) Há quanto tempo leciona? 

10 Anos 

 

2) Qual a sua formação? E qual a disciplina que ministra? 

Ciências Biológicas e Pedagogia. Ministrei até o ano de 2012 a disciplina de Ciências.Atualmente atuo na 

função de Professor Orientador de sala de informática(POIE) 

 

3) Quando iniciou seu trabalho com as mídias na educação? Por Quê? 

Em 2013,quando comecei como POIE iniciei um trabalho sobre fotojornalismo,animação e protagonismo 

Juvenil na EMEF ................... 

 

4) Você fez algum curso nessa área? Quais? 

Sim. Fiz um curso para POIES na Diretoria Regional de Educação e continuo em um grupo de estudo á 

distância utilizando para isso, a plataforma EDMODO que funciona como uma rede social voltada para 

assuntos educacionais onde parte desse estudo é voltado para a utilização das mídias e sua função social na 

Educação. 

 

5) O que estes cursos contribuíram para a sua formação? 

O curso ainda contribui para minha  formação pois a proposta da Secretaria Municipal de Educação foi a 

reformulação do currículo escolar com base no protagonismo Juvenil sobretudo no 9 ano do Ensino 

Fundamental onde eles terão que apresentar um Trabalho Colaborativo de Autoria (TCA) com intervenção 

social na comunidade onde estão inseridos . 

 

SOBRE O PROGRAMA: 

1) A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para esse projeto? Como são esses 

cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos trabalham? 

As formações para POIEs são dadas em nível regional nas Diretorias Regionais de Educação e alguns 

encontros onde são reunidos todos professores da secretaria da Educação que participam em um curso optativo 

fora do horário de trabalho e com vagas limitadas.Nesses encontros o destaque são as mídias e os direitos de 

aprendizagem. 

 

2) Você sabe se existem outros cursos nessa área em outras instituições? 

Sim, Atualmente a Prefeitura de São Paulo estabeleceu parcerias com as Universidades através da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) onde são oferecidos cursos de Pós graduação Lato sensu e scricto sensu 

em mídias Sociais. 

 

3) Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio? 

Promover o protagonismo infanto-juvenil por meio das tecnologias da informação e da comunicação; 

Contribuir para o desenvolvimento da competência leitora e escritora e das expressões comunicativas dos 
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alunos; Possibilitar o desenvolvimento da expressão comunicativa; Contribuir para a integração entre 

professores, alunos e comunidade. 

 

4) No programa aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado? 

Sim e tem como base o conceito de direitos de aprendizagem em mídias para integrar os alunos em sua 

comunidade e ampliar a visão dos alunos ‘nativos digitais’ quanto a responsabilidade que implica a utilização 

de ferramentas midiáticas para intervenção e modificação da sua realidade . A educomunicação é trabalhada 

como um conceito fundamental para essas intervenções sociais pois vai de encontro aos interesses dos jovens 

que fomentam por um ensino mais dinâmico e contextualizado onde as ferramentas midiáticas facilitam esse 

processo ao oferecer voz e vez para os educandos. 

SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1) Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é a escolha desses 

alunos? 

 Na escola estamos no processo de desmistificação do uso das mídias pelos professores que ainda acreditam 

que os recursos tecnológicos são muito complicados e sofisticados para a utilização corriqueira em seu plano 

de ensino. Como Poie estimulo o uso das mídias pelos professores com o argumento que o uso de celulares pelo 

aluno é um recurso de mídia que é utilizado de forma imprópria e inadequada pelos alunos mas com as devidas 

orientações e planejamento, até esse recurso que causa tanto transtorno em sala de aula, poderia ser usado de 

forma a facilitar a aprendizagem.  

 

2) Como esse trabalho se relaciona com as aulas regulares? Dê exemplos?                                  

O uso das mídias em sala de aula parece ter aproximado os alunos que tinham resistências á alguns 

professores que ministravam aulas apenas expositivas e consideradas cansativas por eles .Um bom exemplo foi 

a elaboração de podcasts pelos alunos do 9 ano na disciplina de Português, a criação de uma minirrevista 

científica e a elaboração de fotos e vídeos sobre o entorno da escola,trabalhos que colhemos frutos até hoje. 

 

3) Vocês conseguem perceber mudanças no aprendizado desses alunos? Como percebem? Qual o tipo de 

mudança é mais evidente? 

Sim.Nossos aluno hoje se sentem parte da escola e sua relação com os professores melhorou ao vê-los como 

parceiros e não alguém que apenas impõe disciplina.Muitos hoje sonham em trabalhar com mídias e 

comunicação ou em atividades com design gráfico e até programação de computador após terem contato com o 

programa Scratch desenvolvido pelo MIT . 

 

4) Como é feito o planejamento das aulas a partir do programa? 

Fazemos o planejamento Bimestral,semanal e diário para diagnosticar o aprendizado das turmas para 

mudanças ou aperfeiçoamento do planejamento . 

 

5) Como você integra as atividades do programa com o currículo escolar? 

Com a reogarnização trazida pelo mais Educação São Paulo trabalhamos com a pedagogia de projetos onde a 

educomunicação rege os trabalhos de execução e apresentação para a comunidade dos assuntos tratados em 

sala de aula.Este ano o tema foi Pluralidade Cultural e estou no processo de edição para apresentação para os 

pais e para Diretoria Regional de Educação. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSOR COORDENADOR QUE PARTICIPA DO 

PROGRAMA “NAS ONDAS DO RÁDIO”, EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 

PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PERFIL 

1) Há quanto está na Coordenação? 

Já estou há 5 anos na Coordenação Pedagógica  

 

2) Qual a sua formação? E qual a disciplina que ministra? 

 Pedagogia e Língua Portuguesa  

 

3) Quando iniciou seu trabalho com as mídias na educação? Por Quê? 

Participei de alguns cursos oferecidos pela SME de Gestão de Processos Educomunicativos e oficinas de rádio e vídeo 

 

4) Você fez algum curso nessa área? Quais? 

Já fiz vários. Não só ligados ao educom, mas também em psicopedagogia 

 

5) O que estes cursos contribuíram para a sua formação?                    As 

formações me deram oportunidade de entender como o aluno aprende. E que muitas das dificuldades podem estar ligadas 

a um distúrbio. Então precisamos de outras metodologias e apoios para que aquele garoto aprenda 

SOBRE O PROGRAMA: 

1) A Secretaria Municipal fornece acompanhamento e formação para esse projeto? Como são esses 

cursos? Qual a clientela dos cursos e com quais conteúdos trabalham? 

Além das formações oferecidas pelo DOT também realizamos algumas discussões durante o ano sobre como estar 

atrelando as atividades do rádio com as ações que a escola está desenvolvendo 

 

2) Você sabe se existem outros cursos nessa área em outras instituições? 

Conheço aqueles que são feitos pela SME, a pós graduação lato sensu da USP e agora me parece que há uma licenciatura 

em educomunicação. Também conheço a ONG Portalgens que oferece curso para alunos e professores sobre como 

vincular o vídeo, rádio, internet, fotografia ao contexto da escola. 

 

3) Quais os objetivos principais do Programa nas Ondas do Rádio? 

Na minha concepção o programa visa além de promover o protagonismo juvenil e melhorar as relações sociais na escola, 

o que já está na lei, também oferecer uma nova metodologia para o aprendizado do aluno. Trabalhar os conteúdos na 

prática, envolvendo uma atividade lúdica através do rádio 

 

4) No programa aparece o conceito de Educomunicação? Como ele é trabalhado? 

O conceito de educomunicação é integrar por meio da educação a leitura crítica dos meios de comunicação. 

Essa prática é destinada a melhorar o diálogo nas aulas e fazendo com que o aluno se torne mais crítico e 

participativo. Ele é trabalhado através das atividades do Programa Nas Ondas do Rádio junto as atividades de 

sala de aula. 
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5) Como é integrado o Programa Nas Ondas do Rádio ao Projeto Político Pedagógico da escola 

No inicio do ano letivo fazemos a reunião de planejamento com os professores. Apresentamos e avaliamos as atividades do 

programa realizadas no ano anterior e junto aos alunos, que participam nesse momento, tentamos planejar em quais 

projetos e atividades que vamos integrar o Programa Nas Ondas do Rádio. E quem vem trabalhar aqui sabe que o projeto 

vai ser trabalhado junto as outras ações. 

SOBRE O PROGRAMA NA ESCOLA 

1) Como o Programa é desenvolvido na Escola? Quantos alunos participam? Como é a escolha desses 

alunos? 

 Os alunos vêm fora do horário regular e possuem autorização dos pais para participar. Alguns passam o dia todo na 

escola, o que evita que eles fiquem na rua expostos aos perigos do bairro. Em média são de 15 a 20 alunos por turma.Mas 

o grupo é bem heterogêneo, temos desde o menino comportado até o garotinho com vários problemas. O grupo de 

professores decidiu atender aqueles que apresentam defasagem na aprendizagem e de relacionamento tanto com os outros 

amigos quanto com os professores 

 

2) Vocês conseguem perceber mudanças no aprendizado desses alunos? Como percebem? Qual o tipo de 

mudança é mais evidente? 

Acredito que essas ações diferenciadas, quando atreladas ao conteúdo, são mais significativas. Os alunos ao pesquisarem 

sobre o assunto, escreverem, gravarem e mostrarem para os colegas, além de sentirem-se valorizados também conseguem 

atribuir sentido as aulas e aí vejo que a aprendizagem é muito maior. Ao invés de ficar copiando textos enormes da lousa o 

menino aprende na prática. É muito rico quando o trabalho sai legal, muda a dinâmica da escola, que se torna mais viva. 

Vemos alunos pesquisando, entrevistando e ensaiando em todos os lugares, até os pais acabam participando. Os garotos 

querem fazer programas de qualidade e não mais querem só transmitir musicas 

 

3) Quais as facilidades e dificuldades do desenvolvimento do Programa Nas Ondas do Rádio? 

Uma dificuldade que observo é a resistência de alguns professores quanto ao Programa. Alguns não participam por terem 

dificuldade no manejo de equipamentos, outros porque não conseguem integrar os conteúdos das aulas com o educom, 

acham que é mais um trabalho e ainda há aqueles que não desenvolvem por possuírem acumulo de cargo, uma vez que o 

programa acontece fora do horário de aulas. Outra dificuldade é quanto a manutenção dos equipamentos que as vezes o 

custo é  alto e a escola possui pouco recurso para isso.  Mas quando há o envolvimento do professor, ele passa a entender 

que seu papel é de mediar às ações do grupo de rádio, passando a ter outro tipo de relacionamento com os alunos. Isso 

favorece o diálogo entre as pessoas o que facilita a aprendizagem. 

 

4) Como é a relação das atividades do programa com as aulas regulares? 

Os professores são orientados a incorporarem nas aulas as atividades do programa. Fazemos isso no início do ano e na 

medida em que surge alguma idéia ou projeto novo na escola voltamos a discutir a inserção do educom nas aulas 

regulares. Eles podem incorporar os conteúdos com radionovelas, programas de debates adaptação de textos literários e 

outros recursos. 
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QUADRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS 

1-DADOS PESSOAIS, FAMILIARES E COTIDIANAS. 

a) Fale um pouco sobre você? Onde mora? É perto da escola? Como você vem para a escola? 

1  Um pouco de mim!sou uma pessoa que se amiga rápido com as pessoas,gosto de sair muito com meus 

amigos;eu moro em perus,minha casa fica um pouco distante da escola,tenho que pagar condução escolar 
por dia mais tranqüilo gosto da escola e de algumas pessoas dela só algumas. 

2 Moro no recanto dos humildes tenho 17 anos sou uma pessoa que gosta de conversar com os amigos e jogar 

bola e faço estagio de informática no período da manhã. Tenho um irmão moro com os meus pais. 

3 Desde meu nascimento moro em Perus, num bairro que não é perto da escola, levo aproximadamente 30 

minutos de ônibus. 

4 Moro no Pouso Alegre (bairro em frente à escola),então venho a pé,não há necessidade de utilizar algum 

tipo de transporte. 

5  Bom, sou uma extrovertida, gosto muito de falar, e me comunicar com as pessoas! Resido no Recanto dos 

humildes. Sim. Venho até a escola de Transporte público! 

6  Meu nome é Jefferson tenho 14 anos e curso a9° ano do ensino fundamental; gosto de vários estilos música, 

porém dois se destacam o Rock e o Rap, moro em Perus não é muito perto da escola por isso eu utilizo o 
beneficio do bilhete único. 

7 Moro em aqui em Perus mesmo !Não ! Venho de ônibus . 

 

b) Quantas pessoas moram na sua casa? 

 

1 Em minha casa moram dez pessoas são duas casas no mesmo quintal. 

2 Quatro 

3 Atualmente, moram na minha casa 5 pessoas. Meu pai, minha mãe, eu e dois irmãos. 

4 Moram três pessoas em minha casa. 

5 Na minha casa moram 6 pessoas, contando comigo 

6 3 ao total. 

7 5 pessoas 

 

c) Como é sua casa? Descreva 

 

1 Minha casa tem três cômodos quartos e cozinha. Os cômodos são grandes e tem tudo que uma casa tem “ 

televisão,fogão,camas,e etc”. 

2 Minha casa é de quatro cômodos com2 banheiros, uma varanda, dois quartos e um quintal grande e uma 

escada dentro de casa 

3  Moro em uma casa comum, simples, como muitas atualmente. 

4 Em minha casa há três cômodos, é uma casa pequena e não há sala,somente dois quartos e cozinha(além do 
banheiro). 

5  Minha casa tem 3 cômodos (Sala, Cozinha e Quarto) e 1 banheiro 

6 Ela tem tudo que uma casa precisa ter para ser confortável para uma família pequena,porem ela é muito 

espaçosa e  aconchegante.   

7 Minha casa é grande tem bastante coisa , uma casa de classe media  

 

d) Que recurso de mídia você tem na sua casa (Tv, Rádio, DVD, P.C)? 

 

1 Tenho muitos recursos eletrônicos em casa como;TV,Rádio,DVD,PC entre outros. 

2 Na minha casa tem TV PC e DVD  

3 Tenho recursos de mídia em casa, como computador, DVD, TV, rádio e acho muito útil esse tipo de recurso 

no dia-a-dia.  

4 Há todas os meios de informação citados, exceto o computador. 
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5 DVD, Rádio, Televisão, Tablet, Televisão a Cabo, Celular e etc 

6 TV, DVD, computador de mesa, celular. 

7 Todos esses . 

 

e) Quais deles você mais usa? Com qual frequência e por quê? 

 

1 Em minha casa eu uso meus aparelhos diariamente 

2 Eu uso mais a TV e DVD, Porque quando eu nada pra fazer eu uso esses dois 

3 Passo meu dia todo fora de casa, saio as 7h30 e volto 23h30 depois da escola, então quase não tenho tempo 

de utilizar todos os meios de comunicação que estão ao meu alcance, mas dentre todos eu utilizo o DVD 

para ver filmes, escuto rádio e uso o computador quase sempre, para me comunicar e fazer trabalhos 

escolares, como não fico muito em casa em dias de semana, acabo não usando muito a TV, mas assisto 
sempre que da de final de semana. 

4 Utilizo freqüentemente o celular (devido à falta do computador uso a internet móvel) e a televisão,pois as 

informações repassadas são mais interessantes que nos outros meios. 

5 Celular, sempre. Porque nele tenho acesso a vários recursos móveis, como Redes Sociais, Internet e etc 

6 O Celular, toda hora, porque é mais que um auxiliar nas dificuldades do dia a dia, e acaba virando um lazer 

7 Uso mais o computador porque nele eu posso fazer pesquisas, trabalhos, baixar músicas, mexer em rede 

social etc .   

  

 

f) O que você faz antes de vir para a escola? E depois? Como é seu dia-dia? 

 

1 Antes de vir para a escola eu acordo, levanto, tomo meu banho, escovo meus dentes, me troco tomo um café 

e venho pra escola. Depois que eu saio da escola eu vou para minha casa, ajudo minha mãe com as minhas 

obrigações dentro de casa e termino de arrumar a casa,as vezes eu deito ou vou para a rua ficar com os 

colegas da rua lá só isso mesmo. 

2 Eu acordo tomo banho escovo os dentes tomo café e venho para a escola. O meu dia-a-dia é assim quando 

eu chego eu troco de roupa e vou dormir. 

3 Antes de vir para o projeto, acordo, tomo café, dou bom dia para os meus amigos através do celular e venho 

para a escola. Depois daqui, às 12h vou direto para a ETEC, lá eu almoço a comida que trago todos os dias 

(pois lá não existe merenda) e entro para a aula às 13h30. Saio da etecàs 17h55 e vou correndo para minha 

casa (que é uns 35 minutos da etec, correndo), chego em casa 18h30 e da tempo apenas de comer um 

pãozinho, pois saio para ir para escola. Chego em casa  tomo um banho e vou dormir, mas durmo depois do 

banho apenas quando não tenho trabalhos para fazer, o que é um pouco raro, pois a Escola + ETEC da 

MUITO trabalho.Meu dia se resume em correria, não da tempo de fazer muita coisa e a semana toda segue 

essa rotina. 

4 Diariamente eu acordo às 6:30,tomo banho e me arrumo para vir à escola,após o período escolar retorno 

para casa e ajudo nas atividades domésticas;quando são 12:00 começo a me preparar para a ida ao 
curso;após as aulas retorno novamente para casa,me arrumo e durmo cedo(porém meu curso só acontece de 

segunda a quarta,alterando minha rotina nos outros dias). 

5 Tomo Café, Banho. Após a escola, levo minha irmã para a escola, almoço, e ajudo meus pais com as tarefas 

de casa. Vou a escola para o projeto e depois passo a tarde em casa, vou a igreja. 

6 Como acordo muito cedo não temmuito que fazer porém quando  chego da escola eu vou pro curso de 

informática na ETEC  e logo após eu vou para o trabalho e assim acaba-se o meu dia. 

7 Antes de vir pra escola eu arrumo a casa , levo minha irmã na escola e vou trabalhar , depois venho pra 

escola 
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2-Visão da Escola 

 

a) Por que você a escola? Qual a utilidade da escola para você? 

 

1 Vou a escola muitas vezes porque sou obrigado mais também penso em meu futuro mais pra frente por que 

tudo que você vai fazer nesse  mundo hoje precisa de estudo. 

2 A escola para mim é como se fosse a segunda casa, onde você pode conhecer novas pessoas e ter um 

aprendizado melhor. 

3 Escolhi essa escola pois, entre todas era a única que tinha um acesso mais fácil. A escola esta sendo útil para 

conhecer pessoas, aprender a lidar com o público, adquirir conhecimento para o mercado de trabalho e até 

mesmo aprender com os professores que usam a informática para dar aula. 

4 Venho à escola porque é o único ambiente educacional (básico) que fará com que eu tenha uma vida 

estabilizada no futuro devido ao conhecimento repassado pelos profissionais que aqui trabalham 
(principalmente os professores). 

5 Para adquirir conhecimentos e ter um futuro melhor. Aprender 

6 Por que é necessário ter uma base para o que você vai encarar na faculdade, e útil pois  ela te instrui em tudo 

que  acontece ou aconteceu na história,  ela te prepara para o mercado de trabalho e te molda para não ter 

dificuldades quando você sair da escola e ir para sociedade onde vivemos. 

7 A utilidade da escola pra mim é essencial , pois esse é meu último ano e quero prestar o vestibulinho da ETEC 

e também para ampliar meus conhecimentos . 

 

b) Como é seu relacionamento com seus colegas? 

 

1 Me dou bem com algumas pessoas,mais não tenho muitos colegas. 

2 Meu relacionamento com os colegas são os melhores 

3 Me relaciono muito bem com a galera da escola, muito mais do que eu achei que me relacionaria 

4 Me socializo bem com todos no mesmo ambiente que eu. 

5 Ótimo. 

6 Não tenho o que falar são irmãos que nunca tive. 

7 Ótimo 

 

c) O que você mais gosta e menos gosta na escola? 

 

1 O que eu mais gosto na escola é ver o esforço dos professores para nos ensinar. E o que menos gosto e das 

pessoas falsas dessa escola. 

2 Eu gosto dos colegas porque nós podemos colocar os assuntos em dia . 

3  Gosto muito das pessoas daqui, e o que menos gosto às vezes é a falta de comunicação entre todos da escola. 

4 Eu admiro o trabalho dos professores, mesmo com a falta de estrutura que a escola e o governo proporcionam, 

é admirável também a participação das pessoas que ocupam os cargos de menor expressão, porém não menos 
importantes (faxineiras,cozinheiras, inspetoras,etc...) .Eu não apoio a forma de como os cargos maiores 

administram a escola (envolvendo coordenador(a), diretor(a) principalmente). Acredito que essas pessoas 

poderiam interagir mais com os alunos e também se preocupar mais com a opinião que eles têm a dar sobre a 

forma com que a escola está sendo organizada e administrada! 

5 Gosto dos meus amigos e de alguns dos professores. Menos gosto da indisciplina e do modo de ensinar de 

alguns deles! Me incomoda a desorganização dos alunos. 

6 Gosto de Aulas que me fazem sentir interessada e não das aulas que me fazem sentir sono, porém depende 

muito do professor  e como ele aplica a matéria. 

7 Gosto de conversar com meus amigos . E o que eu menos gosto é de alguns professores chatos . 
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d) Qual sua opinião sobre a escola (equipamentos e instalações)? O que mudaria? 

 

 

1 A escola precisa de muitas reformas porque de baixo da escola tem muita água parada e pode nos trazer 

alguma doença muito grave, então e precisa uma reforma muito grande. 

2 A escola é boa os equipamentos são bons e mudaria só a informática, para ter mais computadores. Gosto dos 

professores e o que eu menos gosto é de vir pra escola na sexta feira, quando eu venho e não tem aula. 

3 Não conheço todas as salas da escola, assim acabo não conhecendo todos os equipamentos. O que eu mudaria 
seria a sala de informática, por exemplo, que tem a porta como um grande problema. E mudaria as janelas de 

lá, colocaria uma cortina! Pois em dias frios aquilo fica congelante. 

4 Os materiais que usamos são ultrapassados dificultando o aprendizado rápido, porém acredito que a escola em 

si não pode mudar essa realidade por falta de auxílio do governo. Mudaria os equipamentos, trocando os atuais 

por materiais tecnologicamente mais avançados e mudaria o prédio em si,que em meu ponto de vista parece 

fazer parte de um sistema carcerário. 

5 Sobre equipamentos, acredito que nas salas de aula, há falta de “Cortinas”nas Janelas, lousas mais 

equipadas e o Projetor de Vídeo. No caso das Cortinas mudaria a melhor visualização de ambas as partes das 

Lousas. Já o projetor de Vídeo ajudaria a ter aulas mais dinâmicas nas salas de aula. 

6 É uma escola muito boa, porém sua infraestrutura é horrível,eu  derrubaria e construiria outra. 

7 Por enquanto nada ! 

 

e) Como são as pessoas que trabalham aqui? Por quê? 

1 Elas são muito educadas nos tratam com muito carinho são muito disciplinadas e gosto muito delas 

2 As pessoas são que trabalham aqui são legais porque eles nos tratam super bem 

3 São todas muito legais, simpáticas e atenciosas. 

4 Os profissionais são ótimas pessoas tratando-se de relacionamento (destacando os professores e os 
profissionais da limpeza),mas nem todos tem capacidade de trabalhar no meio da educação. 

5 Algumas delas são arrogantes, e outras super respeitadoras. Acredito que o respeito seja essencial para a 

educação dos alunos. Ninguém consegue fazer com que o aluno aprenda sendo tratado com ignorância 

6 Algumas são muito legais,parecem que gostam do que fazem mesmo ganhando pouco, já outras fazem por 

obrigação e isso as tornam insuportáveis 

7 São Ótimas pelo menos a meu ver , não tenho nada a reclamar  não ! 

 

f) Como são as suas aulas? Descreva o que mais gosta e menos gosta nas aulas? 

1 Minhas aulas são ótimas. Gosto muito das aulas de português e matemática que são matérias ótimas e não 

me dou muito bem com inglês e fisica. 

2 São legais eu não gosto das aulas de matemática porque são chatas e irritantes mais eu gosto das aulas de 

historia,química,e geografia 

3 As aulas a meu ver são bem produtivas. Na minha escola, adoro as aulas que são mais dinâmicas, que não 

ficam apenas na lousa e caderno. 

4 As aulas são ótimas na maioria das vezes devido a grande capacidade de ensinar dos professores, no entanto 

alguns professores deixam a desejar em questão da capacidade(citada muitas vezes por mim) e também  a 

falta de equipamentos escolares que complementam as aulas ruins(que são poucas em minha visão). 

5 Algumas são produtivas, e há outras que o aluno não consegue entender o que é aplicado em sala de aula. 

Mais gosto de me comunicar com outros alunos, e até mesmo com alguns dos professores. Não gosto quando 
é aplicado algum conteúdo onde não consigo entender a aula por conta do comportamento de alguns dos 

alunos. 

6 Não tenho o porque de reclamar,algumas são bem interessantes , pelo modo que envolvem os alunos já outra 

não me chamam atenção,  vem de cada aluno. 

7 Algumas aulas são legais e algumas chatas , mais gosta e menos gosta eu nem tenho que fala 



192 
 

 

g) Tem algum professor que trabalha com as mídias na sala de aula? E como funciona? 

1 Tem alguns professores como o de português e física que utiliza a informática, com programas e jogos. E eu 

gosto porque é uma maneira diferente de termos aula. 

2 Os professores muitas vezes nos levam até a sala de informática para produzir vídeos, fazer pesquisas ou 

consultar uma informação sobre a aula e tem outros que usam outras mídias para realizar as aulas  como o 

jornal, o rádio ou revista. além de ficarmos informados sobre certos assuntos, também discutimos as 

informações com a matéria que estamos aprendendo 

3  Usam a sala de informática,passam vídeos na sala e outros nos fazem produzir um programa, fazemos 

entrevistas... acaba deixando os alunos um pouco mais informados através de pesquisas ‘’reais’’. Tudo na 

prática acaba ficando mais legal. 

4  Há alguns professores que TENTAM utilizar as mídias com nós alunos,porém a falta de equipamentos faz com 

que essas tentativas não dêem certo na grande maioria das vezes. O aprendizado com a utilização das mídias é 
mais interessante, pois faz com que todos interajam dentro do assunto, causando uma discussão sadia com 

troca de informações realmente importantes e que nos interessam. 

5 Vários professores usam a mídia. Utilizam para relacionar com o conteúdo da aula para que a gente discuta 

e faça um programa de rádio. Gosto principalmente quando o professor nos mostra com vídeos os assuntos 

que estamos aprendendo. Assim, entendo melhor as aulas 

6 Meu professor de Português sempre traz algo de novo para a sala, utilizando o data show e o notebook da 

escola. torna a aula um pouco mais dinâmica 

7 Funciona da seguinte maneira , os professores levam os alunos para sala de vídeo ou de informática para 

algumas atividades com Jornal eletrônico e com TV. Os filmes são muito bons e ajudam em na nossa 

formação. 

 

h) Você curte a aula do professor que trabalho com jornal, revista, TV etc? Por quê? 

1 Sim, porque é uma maneira diferente de termos aula 

2 Sim, além de ficarmos informados sobre certos assuntos, também discutimos as informações com a matéria 
que estamos aprendendo 

3 Sim, pois acaba deixando os alunos um pouco mais informados através de pesquisas ‘’reais’’. Tudo na prática 

acaba ficando mais legal. 

4 O aprendizado com a utilização das mídias é mais interessante,pois faz com que todos interajam dentro do 

assunto,causando uma discussão sadia com troca de informações realmente importantes e que nos interessam 

5 Gosto principalmente quando o professor nos mostra com vídeos o assuntos que estamos aprendendo. Assim, 

entendo melhor as aulas 

6 Sim,pois torna a aula um pouco mais dinâmica. 

7 Jornal não ! Mais TV sim , porque os filmes são muito bons e ajuda na nossa formação  

 

i) O que essas aulas trazem de importante para você? 

1 Trazem o ensino para nós e muito conhecimento para as pessoas. 

2 As aulas trazem de importante pra mim é que além do conhecimento, podemos discutir como as mensagens 

são transmitidas.  

3 Aprendizados que vou levar para toda vida. 

4 Informações que não conseguimos captar utilizando as mídias como forma de entretenimento. 

5 Conhecimentos. 

6 Elas me deixam mais atualizados e às vezes me chamam muito mais atenção 

7 Trazem conhecimento e cultura 
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j) A escola favorece a liberdade de expressão de vocês jovens? Como é feita? 

1 Sim,através de trabalhos com seminários e também quando lemos uma noticia importante e discutimos em 

sala de aula. 

2 Nas aulas quando um professor termina de explicar uma lição ele pede para os alunos darem suas próprias 

opiniões ou até debater com professor isso que é bom e  indica que os professores e alunos estão se dando bem 

na sala de aula 

3 Na minha escola utilizam muito os debates, onde expressamos nosso ponto de vista, e os professores são bem 

atenciosos para escutar e discutir junto. Nosso ponto de vista é muito importante para a aula fruir. 

4 Os professores nos levam a pensar sobre os assuntos polêmicos que estão no nosso dia-dia, através de leitura 
de uma notícia e principalmente sobre um assunto que foi postado no facebook. 

5 As aulas são sempre muito legais. Sempre depois da explicação do professor colocamos nosso ponto de vista 

e tiramos dúvidas com eles. 

6 Ela nos deixa expressar o que sentimos, em aulas,em debates,  e as vezes artigos de opinião também  oferecido 

nas aulas. Sempre há debates em sala de aulas na matéria de história sobre a atualidade. 

7 Por conversas e discussões sobre assuntos que estão no jornal, rádio, etc. 

 

k) Nas aulas são discutidas problemas da atualidade? Quais? 

1 Sim e muito. Preconceito, educação e outros 

2 Sim ,todos principalmente os que estão sendo mostrados na internet e televisão 

3 Sim, sempre que possível. Discutimos esses dias sobre a maioridade penal, foi muito legal. Eu não entendi 

muito bem o que era. 

4 Sim! Gravidez na adolescência, drogas enoticias que surgem em nosso bairro 

 

5 Sim. Principalmente sobre os problemas do meio ambiente e sobre os lixos que estão em volta da escola que 

acho muito feio e grave 

6 Muitas vezes, falamos sobre os problemas de nossa escola e o que acontece no nosso bairro 

7 Sim !Muito,alias muitos assuntos, como da política, vestibular etc. 

 

 

l) Como a escola relaciona os problemas do dia-dia com as matérias das aulas? Como é feita? 

1 Eles passam muita matéria que nos ajudam a viver 

2  Pode usar por exemplo as guerras da atualidade na geografia e o facebook na sociologia 

3 Com referencias e exemplos. Matemática com dados estatísticos de algo que esta em alta ultimamente, por 

exemplo. Ou usar sociologia relacionando com o facebook, que é uma atualidade bem social. 

4 Os professores encontram relações entre os temas apresentados na matéria do professor com os 

acontecimentos do cotidiano. 

5 Em formas de textos ou de diálogos com os alunos. 

6 De uma nota de 0 a 100 podemos dizer que eu fiz bom proveito de 70% do que aprendi 

7 Debates , pesquisas , até mesmo com o café filosófico  

 

m) Como a escola avalia o que você aprendeu? 

1 Com provas e trabalhos. 

2 Com exercícios ou em redação para dar sua própria opinião 

3 Através de atividades, provas e até mesmo conversas, onde você discute o que ainda não entendeu e o 

professor tenta te ajudar. 

4 Por meio de provas diagnósticas e através do boletim escolar(que ocultam muitas dificuldades que os alunos 

têm em relação ao aprendizado) 

5 Através de provas 

6 Provas e trabalhos semanais, outros bimestrais 



194 
 

7 Por provas bimestrais 

 

3- O conceito Educomunicação 

a) O que você nas horas de lazer? 

1 Faço muitas coisas como sair me divertir jogar bola e etc 

2 Gosto de dormir gosto, de jogar bola, gosto de ir na casa dos amigos, gosto de assistir filmes, e jogar bola. 

3 Em minhas horas de lazer, passo a maior parte do tempo lendo (AMO ler, amo livros, sou apaixonada por 

eles) escuto musica, converso com os amigos por redes sociais, brinco com meu cachorro e sempre que tenho 
oportunidade saio com os amigos e com meu namorado, sempre que da vamos ao cinema, sorveteria. Procuro 

sempre ficar ao lado das pessoas que amo fazendo aquilo que me deixa feliz. 

4 Eu costumo andar de skate e escrever poesias para minha namorada . 

5 Vou á igreja 

6 Eu danço Hip Hop e as vezes saio com os amigos 

7 Muitas coisas . Passeio , fico com  meu  namorado e  com a minha família 

 

b) Qual meio de comunicação você mais utiliza (rádio, Jornal, revista, internet...)? Por quê? 

1 Eu uso mais a internet e a televisão, porque me dou melhor com eles. 

2 Internet. Porque é o meios mais fácil de se comunicar com os familiares e amigos e entre outros 

3 Internet, pois faço trabalhos de escola, estudo e converso com os amigos.Quase sempre escuto musicas na 

rádio e leio as revistas que minha mãe é assinante 

4  Internet pois é o meio mais fácil para eu me atualizar sobre as  notícias da sociedade. 

5 Celular. Porque nele tenho acesso a vários recursos móveis, como Redes Sociais, Internet e etc 

6 Celular ,  Mensagem por WhatsApps 

7 Internet . Porque é a melhor opção 

 

c) Qual seu programa predileto? Por quê? 

1 Pânico na band. Acho muito da hora. 

2 Meu programa predileto é o pânico na band porque é o melhor programa de humor que tem até hoje  

3 Programa de TV eu adoro são seriados e programas do ANIMAL PLANET.Adoro ver curiosidades dos 

animais, até mesmo porque quero seguir a carreira de veterinária! Acho muito legal os programas desse tipo. 

4 CQC (custe o que custar) porque aborda temas que fazem parte do meu cotidiano, além de expor problemas que 

o governo oculta. 

5 Cidade Alerta, Bom dia Brasil, Encontro, Balanço Geral e etc. Porque gosto de adquirir conhecimentos 

importantes. 

6 Jornal, Só assisto isso,  não tenho tempo para mais nada. 

7 Programa não tem ! Mais gosto muito de assistir filmes 

 

d) O que você gosta de ouvir, ler ou assistir? 

1 Eu gosto de ouvir músicas que me ajudam com a vida e tudo mais. 

2 Gosto de ouvir música eletrônica mais eu não gosto de ler e de assistir eu também gosto 

3 Leio livros que me interessam alguns espíritas, outros de romance leem de tudo um pouco, mas tenho alguns 

autores favoritos e quase sempre leio dos mesmos, como o autor do famoso ‘’A culpa é das Estrelas’’ e o autor 

de ‘’Diário de uma paixão’’.Leio também livros da escola, dos quais eu estudo. Estilo musical eu escuto INDIE 

e MPB, adoro musicas do estilo Beatles, escuto muito Djavan, Paralamas, Los Hermanos, Mallu Magalhães, 

Elis Regina etc. 

4 Minha paixão musical é o Reggae por trazer em suas letras a motivação e a PAZ que eu não encontro na 

sociedade atual. Não gosto de assistir a TV e gosto de ler livros literários (principalmente poesias) 
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5 Livros que contem histórias reais na história da população! Músicas Internacionais, Gospel e etc 

6 Gosto de ouvir musica no estilo Rap, Rock,gosto de ler  livros que envolve Mitologia Grega,  Nórdica. 

7 Gosto de ouvir Pagode , gospel , reggae , etc 

 

e) Qual a sua opinião sobre as noticias que são veiculadas na mídia? 

1 Eu acho tudo isso que passa na mídia um lixo, porque além de não mostrar a realidade não traz informações 

importantes. 

2 Tem pessoas que não tem mídia tipo rede social, as pessoas falam que é muito ruim mas  falam isso só porque 
não tem. Mas quem tem sabe como é bom porque a rede social é como se fosse um telefone na minha opinião 

3 Eu acho bom, porque todos estão muito ligados na mídia, e as notícias que são veiculadas todos acabam vendo. 

4 As informações apresentadas na mídia geralmente são questões e/ou acontecimentos sociais, porém a mídia só 

expõe o ponto de vista que a interessa, não importando se são totalmente reais e completas para que nós 

possamos construir nossa própria opinião. 

5 Trazem informações que são necessários a gente saber e outras que não tem importância nenhuma. 

6 Não acredito muito na mídia ela esconde muito a verdade. 

7 Depende das noticias, tem algumas que não são importantes. 

 

f) Você acredita que a mídia manipula as opiniões da sociedade? Como combater? 

 

1 Na minha visão as notícias são uma parte da verdade, tipo o que realmente aconteceu. Quem a produz faz  

conforme a sua visão. 

2 Porque às vezes a mídia fala algo que não aconteceu de verdade só para ter os leitores mais próximos. Para 

combater temos que ter nossas próprias opiniões e ver se aquela notícia aconteceu de verdade ou não. 

3 Sim, pois tudo que a mídia fala, as pessoas acreditam sendo verdade ou não. Para combater isso, o mundo 
teria que entender que ter opinião própria é fundamental. 

4 Com certeza manipula as informações e o único meio de combater isso é fazendo as informações serem 

passadas através de diálogos e não monólogos (como são transmitidas atualmente). 

5 Algumas sim. Pois as pessoas não têm opiniões formadas. 

6  A internet tem tudo que precisamos saber eu sou conectado a ela tipo 12 horas do meu dia. Quando  aparece 

uma noticia que me chama atenção na TV corro para ver as noticia na Net. 

7 Há  muitas coisas invertidas na mídia, por exemplo, sobre a política e sobre esse problema atual da copa. 

Vemos muitas coisas erradas que nós ainda não sabemos .  

 

g) O que você mais gosta e menos gosta nos meios de comunicação? 

1 O que eu mais gosto são as amizades que consigo fazer através das redes sociais e o que menos gosto e da 

corrupção. 

2 Gosto de ver vídeos baixar música, usar o facebook, fazer pesquisa de escola, e eu não gostamos de usar o 

jornal porque é chato. As revistas às vezes falam noticias do passado. 

3 Gosto do fato deles nos informarem muito bem, nos manter por dentro dos acontecimentos mundiais, mas não 

gosto das ‘’manipulações’’ que ela causa. 

4 Acredito que seja importante a utilização de imagens dos fatos ocorridos e esse talvez seja o único meio que eu 

encontre para elogiar as mídias atualmente. E o que precisa URGENTEMENTE MUDAR é a questão do 

monólogo que esses meios apresentam (não dando o direito de resposta ou questionamento dos cidadãos.  

5 Gosto de me comunicar com as pessoas e etc 

6 Ela pode ser um veiculo utilizado para ocultar muitas das coisas erradas no que acontece na política do 

Brasil. 

7 Expressar minhas opiniões , e não criticar  e nem ser criticada, assim como eu também posso respeitar as dos 

outros .  
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h) Há quanto tempo frequenta o Programa nas ondas do rádio? 

1 Eu estou há um mês 

2 Entrei no ano passado e gostei tanto que fiquei. 

3 Não muito tempo, faz oito meses e estou adorando. 

4 Já eu estou há um ano. Entrei logo em julho do ano passado. 

5 Não me lembro bem quando comecei, mas acho que foi logo no quando iniciaram as aulas em janeiro 

6 Logo quando a escola abriu inscrição eu já me interessei e comecei a participar das atividades 

7 Desde quando estava na sétima série 

 

i) O que motivou você a entrar no projeto? 

1 Entrei no projeto, porque via meus amigos mexendo nas câmeras, nos programas de rádio e tinha vontade de 
aprender . 

2 Achei legal, ver as entrevistas que os alunos faziam e eles iam para vários lugares para entrevistar as pessoas 

diferentes 

3 Eu queria fazer informática, mas minha mãe não tinha dinheiro. Então, a professora de português me indicou 

para fazer o projeto. 

4 Eu vi um cartaz no pátio com as inscrições abertas e fui me inscrever. 

5 Minha professora conversou comigo sobre o projeto e fiquei empolgado em fazer em algo na mídia com a 

nossa cara 

6 Como meus pais trabalham o dia inteiro,tinha que ficar com a minha vó, que é muito chata. Então meus 

amigos falaram pra eu entrar no projeto. 

7 Eu era muito “danado”então, a diretora pediu para participar 

 

j) O que aprendeu com as atividades? 

1 Com as atividades do projeto aprendi muitas coisas. Aprendi que cada mídia têm uma maneira diferente de 

transmitir as notícias e nem sempre mostra tudo o que aconteceu. 

2 Aprendi que nem sempre podemos confiar no que a TV, rádio e a internet transmite, pois nem sempre é 

verdadeiro. 

3 Eu estou aprendendo a selecionar as notícias dos jornais, internet, TV sobre o mesmo assunto e ver como elas 

são feitas de maneiras diferentes 

4 Estou mexendo muito nos programas para fazer a seleção e a organizar os programas de rádio e TV, que é o 

que mais participo. 

5 Eu estou aprendendo cada dia mais, com meus colegas. Já aprendi o que é um jingle, como fazer edição de 

áudio. Coisa que eu nem imaginava. 

6 Já fiz vários podcast. No começo tinha um pouco de dificuldade em selecionar músicas e a mexer nos 
equipamentos. Mas agora estou melhorando. 

7 Estou aprendendo a me comportar melhor e a respeitar a opinião dos outros. 

 

k) O projeto ajudou você nas matérias das aulas regulares? De qual forma 

1 Faz pouco tempo que estou fazendo as aulas, mas eu penso que as aulas estão menos entediante, porque tenho 

que prestar atenção nas lições para poder escrever para o meu programa. E até mesmo discutir com meus 

colegas para não ficar boiando no projeto. 

2 Com o projeto melhorei nas aulas de língua portuguesa, porque tenho que escrever e ler o que estou fazendo 

para quando for gravar o programa não fale errado. 

3 Eu já percebi que estou lendo melhor e prestando mais atenção nas aulas. Quando pensamos em falar sobre 

um tema no grupo do projeto temos que colher informações sobre e para isso pesquisamos e falamos com os 

professores das aulas normais para nos orientar. 
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4 A condição para entrar no projeto era também melhorar nas aulas. Eu fiquei mais empolgado, pois não 

gostava de perguntar e tirar dúvidas com o professor, tinha muita vergonha. Agora eu estou indo bem em 

história, principalmente, porque me interesso sobre os assuntos do cotidiano e que tem haver com nossos 

trabalhos. 

5 Eu já entendo melhor ciências, que antes era muito chato, eu não entendia nada. Depois que fiz um programa 

sobre saúde dos adolescentes, tivemos que entrevistar pessoas da saúde, e pesquisar sobre os assuntos que 

íamos perguntar. Então percebi que para poder fazer algo legal e que as pessoas se interessem, tenho que 

pesquisar e ler muito. 

6 Sempre gostei de funk e achava que todo mundo tinha que gostar também. Com o projeto tive aprender a 

respeitar os diferentes gostos e o mais legal era conhecer a vida e a história de cada banda, cantor etc e o 

professor de história me explicava o porque daquela musica ser daquele jeito e o que estava acontecendo no 
mundo neste tempo. 

7 Eu aprendi a me comportar um pouquinho e ouvir meus amigos. Também comecei a prestar mais atenção nas 

aulas, porque tinha que fazer pesquisas para falar na rádio, porque se falarmos algo errado as pessoas riem 

da gente.  

 

l) Você percebe alguma diferença na relação entre os participantes do programa e quem não 

participa? Descreva. 

1 Os amigos que não participa são mais tímidos e tem dificuldade de expressar. Alguns falam muita besteira, 

porque são um pouco alienados e pensam só em funk e em meninas. 

2 Acho que alguns são iguais a gente, não tem muita diferença. O que eu vejo é nós do projeto somos mais 

antenados nos assuntos que aparecem nos meios de comunicação. Além de prestar mais atenção nas aulas 

também. 

3 Alguns dos meus amigos que não participam têm dificuldade de interpretar textos e as lições das aulas. No 

projeto aprendi a ler e discutir os assuntos. Assim, entendo melhor e vou bem nas aulas. 

4 Eu melhorei minhas notas, comparando com meus colegas da sala e participo mais das aulas, com 

perguntas para os professores. Também fiquei mais desinibido. 

5 Antes eu tinha muitas dificuldades para escrever. A professora de português sempre chamava minha 

atenção, eu ficava um pouco distraído. Ela sempre dizia que eu não sabia escrever, e as minhas redações 

eram confusas “sem pé, nem cabeça”. Com o projeto tive que ler muito e escrever. Comecei a escrever 

melhor, com sentido, e não mais fugia do assunto, também, prestei mais atenção para não errar nas 

palavras. 

6 Quando estava na quarta série freqüentei a recuperação e reforço, pois não conseguia aprender a ler. 
Fiquei um tempo e depois fui aprendendo devagar e me sentia muito diferente dos outros por isso. Com 

minha participação no projeto, me senti valorizado, pois não tinha mais tantas dificuldades e comecei a me 

senti igual aos outros da sala. Hoje ainda tenho dificuldade em matemática, mas vou aprendendo devagar. 

7 Estou indo bem nas provas e minhas notas estão aumentando. Antes só tirava nota vermelha e os meus 

amigos eram melhores do que eu. Agora to ficando igual a eles. Presto mais atenção na hora das provas e 

tudo o que aprendi no projeto e pesquisei para o programa tem a ver com o que estamos estudando em sala. 

 

m) O que mais gosta e menos gosta no projeto? Por quê? 

1 Gosto de tudo! Por enquanto ainda não tem o que eu não goste. 

2 É também acho. Mas o que eu mais gosto é quando os programas são apresentados na escola. Me sinto 

importante. O que acho chato é ter que sair do projeto ao final do ano, porque vou pra outra escola. Aqui não 

tem ensino médio. 

3 É mesmo. O projeto deveria ter mais alunos e todos os outros professores trabalhar da mesma forma, pois só 

alguns fazem isso. O que mais gosto é aprender mexer nos equipamentos  e editar nos programas de 

computador. 

4 O que mais gosto é de entrevistar as pessoas e perguntar sobre as coisas do nosso bairro e da cidade. Não 
tem o que não gosto. 

5 Eu penso que deveria ter entrado antes, assim tinha aproveitado mais tempo, um ano é muito pouco. O que 

mais gosto e poder escrever o que eu penso sem ser repreendida. 
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6 Não gosto quando meus colegas e alguns professores falam que isto não tem importância, mas aulas é que 

são. Mas desse jeito também estamos aprendendo, não é! O gostoso é poder ouvir as opiniões e os programas 

feitos do nosso jeito. 

7 Gosto de mexer nos equipamentos e poder tirar fotos, filmar e gravar o que meus amigos fizeram. Não gosto 

muito de falar na câmera. 

 

n) No programa qual situação ou atividade foi mais especial para você? Descreva. 

1 Achei muito legal quando fomos entrevistar o prefeito Haddad, sobre a feira de livros que fizemos. Aprendi 

muito sobre leitura para fazer as perguntas. Na hora fiquei um pouco nervoso, mas depois deu tudo certo. 

2 Já eu gostei de ir para a Campus Party. Fizemos a cobertura da feira e o que colhíamos, já aproveitava para 

colocar a rádio ao vivo no ar, foi emocionante. 

3 O meu foi quando decidimos montar um jornal literário. O professor de português nos ajudou e lemos vários 

livros e depois escrevemos sobre eles e publicamos um jornalzinho da escola sobre dicas de livros e autores 

que conhecemos. Ah, também entrevistei o Mauricio de Souza sobre os primeiros gibis que fez. 

4 Eu gostei de entrevistar o Pelé, quando ele veio para falar da copa do mundo no Brasil e inaugurar uma 

quadra em uma escola, que não lembro o nome. 

5 O ano passado fomos na Bienal do livro. Fizemos uma lição de casa sobre os autores. Depois pudemos 

conversar com vários escritores sobre os seus livros e a história de vida de cada um.  

6 Acho tudo muito bom. Em cada atividade aprendemos um pouco mais e diferentes. O mais legal foi fazer, junto 

com o professor de história e língua portuguesa, um programa sobre a história do nosso bairro (recanto dos 

humildes). Entrevistamos pessoas antigas daqui e fomos até a subprefeitura para entrevistar os políticos sobre 

como melhorar as condições do nosso bairro. 

7 Eu gostei de todos os programas. Mas o que mais gosto é quando a mediadora senta com a gente para 

conversar e ouvir a gente sobre o que queremos fazer para o programa. Eu também já fui apresentador de um 

curso que estava acontecendo lá no SESC sobre rádio. Fiquei com frio na barriga, mas adorei, fiz direitinho. 

 

 


