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RESUMO  

Esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre integração de tecnologias da informação e 
comunicação ao currículo. O estudo de caso, fundamentado na epistemologia de Paulo Freire, 
tem como argumento central o uso da rádio na internet e toma como ponto de partida e 
chegada a voz dos sujeitos (professor e aluno), mediatizada pelo uso das tecnologias, de 
forma a favorecer sua participação na construção do currículo e, por conseguinte, a 
aprendizagem e o empoderamento. Trata-se de um estudo de caso sobre o projeto Rádio 
Jacaré FM, uma ação pedagógica que se concretiza no uso do rádio na internet, realizada por 
uma professora de educação infantil e sua turma de alunos e alunas da rede pública municipal. 
A pesquisa envolveu a análise da voz dos gestores, da professora e de dezesseis alunos e 
alunas. A pesquisa aponta, a título de considerações, que a ação dialógica (dialogicidade) 
fundamentada na pedagogia freireana oportuniza a assunção dos sujeitos (professor e aluno) 
enquanto construtores do currículo, por meio da participação da rádio na internet que 
potencializa a expressão de sua voz na dimensão da sala de aula que também abarca outros 
espaços fora da escola e no mundo digital.  

Palavras-chave: novas tecnologias na educação; currículo e tecnologias; rádio na educação; 
web-rádio; educação infantil 

 



ABSTRACT 

The aim of this research is a reflection upon integration of technologies of information to the 
curriculum. The case study, which was based on the epistemology of Paulo Freire, has as its 
main plea the use of radio on the internet and takes as starting and arrival point, the voice of 
the subjects (teacher and student), mediated by the use of technologies in a way of favoring 
the participation on the curriculum construction and, consequently, the learning process and 
empowerment. It is a case study about the project called Rádio Jacaré FM (FM Alligator 
Radio), a pedagogical action that takes shape on the use of radio on the internet, accomplished 
by a kindergarten teacher and her students from the municipal public network. The research 
involved the analysis of the directors’, the teacher’s and sixteen students’ voices. The research 
points out, under consideration, that the dialogical action based on Paulo Freire’s pedagogy 
makes the assumption of subjects (teacher and students) while curriculum constructors, by 
their participation on the radio on the internet, what potentiates the expression of their voices 
on the classroom dimension which also covers other spaces outside the school and in the 
digital world.   

Key words: new technologies on education; curriculum and technologies; radio on education; 
web-radio; kindergarten.  
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É nessa paixão pelo humano que habita, de forma convulsiva, a tensão articulada 
entre o epistemológico e o político, onde se dá o encontro do sonho de um 
Conhecimento como ferramenta da Liberdade e de um Poder como amálgama da 
convivência igualitária (CORTELLA, 2008, p.130). 
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O DESPERTAR DA LUTA LIBERTADORA NO MEU CAMINHAR, ENQUANTO 

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO 

Quando reflito sobre as tecnologias no mundo contemporâneo, passados catorze 

anos de Pedagogia da Autonomia, e volto o olhar para a escola pública, entendo que ainda há 

muito por fazer, no sentido de explorar todo esse enorme potencial de estímulos e desafios à 

curiosidade, que ela também poderia oportunizar às classes sociais chamadas menos 

favorecidas, e que prefiro denominar vitimizadas1 do capitalismo. 

Essa inquietação se deu logo que iniciei na carreira do magistério público, pois 

enquanto estudante frequentei escolas e universidades particulares alheado do universo da 

escola pública. Contudo, foi em 2004, imediatamente após ter concluído o curso de 

Licenciatura em Matemática e ingressado nas redes estadual e municipal de ensino de São 

Paulo, que tive o primeiro contato com a educação pública, inaugurando uma nova 

experiência. 

Antes disso, quando ainda no curso de graduação, algumas questões que 

norteavam as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), me despertavam 

reflexões e curiosidade: Como usá-las no contexto da educação? Para que finalidade? Quais 

suas potencialidades para o ensino e para a aprendizagem? O papel do professor e do aluno se 

reconfiguram num contexto pedagógico rico em TDIC? Como? 

Tais indagações surgiram-me naquela época devido aos estudos e leituras na 

disciplina denominada Novas Tecnologias em Educação e, por conseguinte, me dispus a 

pesquisar um pouco mais, e apresentar um pôster na VI Jornada Científica do Centro 

Universitário São Camilo em outubro de 2002, com o título Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação: um meio para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Naquela oportunidade, pude concluir que as tecnologias aplicadas à educação 

trazem contribuições ao currículo uma vez que oportunizam situações de aprendizagem ricas 

e diversificadas, mas é importante destacar que o domínio da técnica não bastaria, pois em 

                                                           
1 Utiliza-se o termo vitimizadas, pois entende-se que aqueles e aquelas que são excluídos social e 
economicamente, somente o são porque se tornam vítimas das armadilhas do próprio capitalismo que os alheiam 
do mundo. 
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educação seria necessário mudar a pedagogia, ou seja, o uso das tecnologias no modelo 

tradicional de ensino subutilizaria tal recurso (MAGNO DA SILVA, 2002). 

As discussões naquele momento no cenário da pesquisa na área já apontavam para 

a necessidade de mudanças no currículo no sentido de, retomando as palavras de Paulo Freire, 

explorar todo esse enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia 

oportuniza, já que seus usos ainda restavam opacizados pela técnica, ou em outras palavras, 

com um fim em si mesmo. O autor argumenta que por essa razão, quando Secretário 

Municipal de Educação de São Paulo, levou o computador para as escolas públicas 

paulistanas. Diz ele sobre a tecnologia: “não a divinizo de um lado, nem a diabolizo de outro” 

(FREIRE, 2008d, p.87).  

Retomando minhas experiências no contexto da prática docente, em meu primeiro 

ano no exercício do magistério público pude observar que na escola, os usos das tecnologias, 

em especial, do computador e do vídeo, não se apropriavam de todo o seu potencial.  

Esse cenário, para mim, trazia indícios que os usos das tecnologias estavam 

alheados do currículo, pois era como se a escola deixasse de ser escola naquelas aulas, e o que 

era realizado não tinha conexão com os conteúdos, e com os objetivos traçados no projeto 

político pedagógico. 

Aquelas experiências foram me inquietando, de um lado a tentar desenvolver um 

trabalho pedagógico com uso de tecnologias numa perspectiva mais inovadora, 

especialmente, o computador e o vídeo, os quais eram os únicos recursos disponíveis na 

instituição em que atuava, e de outro, a buscar aprofundamento teórico em pesquisas e 

estudos pós-graduados na área de tecnologias aplicadas à educação. 

Dessa maneira, em março de 2006 ingressei no curso de pós-graduação lato sensu 

em Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação, oferecido pela Coordenadoria de 

Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

A partir desses estudos e pesquisas consegui dar um salto na minha compreensão 

sobre a integração de tecnologias no contexto educacional. Primeiramente, porque os estudos 

na área tinham avançado muito desde que havia terminado a graduação, mas intuía que ainda 
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assim o currículo com tecnologias no cotidiano da escola pública apresentava dificuldades a 

serem superadas para se conseguir alcançar o que se discutia no âmbito acadêmico: uma 

relação direta e mais próxima entre currículo e tecnologias. 

Na ocasião, fiz um estudo sobre o uso da comunidade de relacionamento Orkut 

num contexto de escolarização, para apresentar como monografia de final de curso. Naquele 

ano, o Orkut havia se tornado mais popular no Brasil, e nas turmas em que ministrava aulas, 

todas do primeiro ano do ensino médio, muitos dos alunos e das alunas o utilizavam com 

frequência. Percebi que poderia ser uma oportunidade para, partindo daquilo que eles traziam 

enquanto experiência, oportunizar uma conexão com os conteúdos curriculares lançando mão 

de seu uso na prática pedagógica. 

Essa pesquisa resultou no trabalho O Orkut no Contexto da Sala de Aula: algumas 

possibilidades pautadas numa vivência com alunos e alunas do 1º. ano do ensino médio, que 

apontava para a existência de muitos desafios e possibilidades para a escola no que diz 

respeito a seu uso no currículo. Discutiu que o uso de comunidades de relacionamento poderia 

favorecer a aprendizagem colaborativa, e que estava relacionado à liberdade para se 

expressar, criar, debater, sugerir, romper com as práticas tradicionais de escolarização, ou em 

outras palavras, mudar a pedagogia (MAGNO DA SILVA, 2007). 

Do ponto de vista da minha prática docente com as turmas pesquisadas, resultou 

numa compreensão mais aprofundada do papel do professor na formação dos sujeitos, que 

para mim se desenhava enquanto o de mediador, orientador, facilitador, que respeita os 

saberes que eles trazem das vivências anteriores, as experiências, as falas, as vontades, os 

anseios, a curiosidade espontânea, permite seu exercício convocando à imaginação, permite 

sua intensificação para tornar-se mais rigorosa. Conforme Freire: 

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 
capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do 
achado de sua razão de ser. (...) Quanto mais faço estas operações com maior rigor 
metódico tanto mais me aproximo da maior exatidão dos achados de minha 
curiosidade. (...) Um dos saberes fundamentais à minha prática educativo-crítica é o 
que me adverte da necessária promoção da curiosidade espontânea para a 
curiosidade epistemológica (2008d, p.88).   
(...) a curiosidade é já conhecimento (Ibid. p.55). 
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Diz o autor: “com a curiosidade domesticada posso alcançar a memorização 

mecânica do perfil deste ou daquele objeto, mas não o aprendizado real ou o conhecimento 

cabal do objeto” (p.85). 

À luz das palavras do autor, entendo que numa situação de controle e de 

domesticação da curiosidade, tão comum nas pedagogias tradicionais, o sujeito distancia-se 

do conhecimento.  

Ao passo que fui tendo essa compreensão, minhas aulas foram se tornando um 

exercício diário de convite a novos desafios, entre eles, o de romper com as práticas 

tradicionais para superá-las. Percebi que essa ruptura e superação são necessárias ao professor 

e ao aluno, pois, para o primeiro o desafio é mudar a pedagogia, e para o segundo é 

compreender que há outras formas de ensinar e aprender que não apenas as mais tradicionais. 

Isso tudo, acredito, implica num diálogo (amoroso e rigoroso) que se estabelece entre ambos, 

enquanto sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, e implica num exercício democrático 

de participação na construção do currículo. 

Quando lancei a proposta de utilizar o Orkut nas aulas identifiquei em alguns 

olhares amedrontados, outros temerosos, e por meio das falas “isso não é aula” (sic), traços de 

uma compreensão tradicional da pedagogia, enquanto a única possível.  

No decorrer do trabalho fui verificando algumas rupturas no que diz respeito à 

compreensão que os estudantes tinham da pedagogia tradicional, enquanto única possibilidade 

para o ensino e para a aprendizagem, ao passo que foram vislumbrando outros modos 

possíveis de se ensinar e aprender. 

Após aquele período, fui sendo conduzido para outros caminhos na área da 

educação, que culminaram e ratificaram a busca posterior, o ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Tais caminhos foram sendo trilhados na formação de professores da Rede Pública, 

especialmente, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo com a Educação Infantil, inclusive 

na modalidade a distância, a priori, na docência, ocasião em que pude partilhar experiências e 

vivências curriculares, e a posteriori também na coordenação, implementação e organização 

de cursos, seminários e congressos. 
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Diante dessas vivências na sala de aula da educação básica e na formação de 

professores, fui com o tempo identificando a necessidade de continuar pesquisando e 

buscando respostas a outras indagações que me foram surgindo ao longo desse caminho sobre 

a pedagogia, o currículo e as tecnologias na educação: Como redesenhar o currículo com 

tecnologias para favorecer a aprendizagem? As tecnologias têm potencial para estimular a 

participação dos sujeitos (professor e aluno) na construção do currículo?  

Cabe ressaltar que minha compreensão da educação e seus processos de ensinar e 

aprender tem uma aproximação epistemológica com Paulo Freire, e foi por esse motivo que 

meu interesse pela pesquisa acadêmica me fez buscar o Programa Educação: Currículo, onde 

Freire lecionou por anos. Se minha compreensão do ato de educar é política e pedagógica 

enquanto dimensões indissociáveis do currículo, haveria de buscar subsídios teóricos para 

aprofundar meus estudos e pesquisas na práxis2 freireana. 

Essa aproximação epistemológica foi se configurando ao longo da trajetória 

acadêmica, motivada pelas experiências na prática docente no cotidiano da escola, na 

formação de professores, e pelo compromisso ético-político-pedagógico que assumi com a 

escola pública enquanto professor. 

O que venho testemunhando na escola ainda hoje, à luz da teoria freireana, é a 

manutenção de práticas opressoras que aprisionam a criatividade humana, que silenciam, que 

proíbem o som da voz3. Práticas que na ausência do diálogo servem para a manutenção do 

status quo e da força que proíbe os homens de serem sujeitos de sua própria história, 

tornando-os coisificados, reféns de uma penumbra imposta pela ideologia dominante que os 

tornam alienados do mundo. 

Os oprimidos, como objetos, como quase “coisas”, não têm finalidades. As suas, são 
as finalidades que lhes prescrevem os opressores (FREIRE, 2009a, p.53).  
Saber igualmente fundamental à prática educativa do professor ou da professora é o 
que diz respeito à força, as vezes maior do que pensamos, da ideologia. É o que nos 
adverte de suas manhas, das armadilhas em que nos faz cair. É que a ideologia tem 
que ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, com o uso da linguagem 
para penumbrar ou opacizar a realidade ao mesmo tempo em que nos torna “míopes” 
(FREIRE, 2008d, p.125).  

                                                           
2 É reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo, sua ausência impossibilita a superação da 
contradição opressor-oprimidos (FREIRE, 2009a).  
3 A palavra voz aparecerá grafada no singular mesmo quando se tratar das vozes no plural. 
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Assim, fui compreendendo que na ausência do diálogo habita a passividade, o 

desinteresse e a baixa significação, o que se configura como algo prejudicial à aprendizagem e 

à formação dos ali sujeitados, que oprimidos, tornam-se proibidos de ser, de ter voz, de dar 

voz. Com a voz silenciada, passivos, sujeitados, restam roubados do direito de participar, ou 

segundo Bordenave (2008), de exercer uma necessidade humana universal. 

Enfatizo, ainda, que meus olhares vislumbram nesse horizonte de buscas àquelas 

interrogações iniciais um descortinar de possibilidades de mudanças para a escola pública se 

tornar um caminho para favorecer a participação dos seus sujeitos na construção de sua 

história, por meio de um currículo que se desenha a partir da voz do professor e do aluno, 

juntos, em comunhão, e se concretiza na aprendizagem que também oportuniza sua libertação 

para o anúncio de um mundo mais humanizado. 

Nesse sentido, em conformidade com Freire (2009a), as tecnologias têm um papel 

fundamental no currículo: o de contribuir agindo no sentido contrário da força que impulsiona 

a manutenção da ordem opressora com a qual os dominadores manipulam e esmagam.  

Portanto, é nessa direção que pauto minhas análises e reflexões nesta pesquisa, 

por meio de um diálogo com amor e rigorosidade na interlocução com os autores de 

fundamentação teórica selecionados e os sujeitos pesquisados. 

Para tanto, após o capítulo introdutório da pesquisa, no qual, entre outros pontos 

apresentam-se a justificativa, é delineado o problema e traçado os objetivos, o texto está 

organizado em mais três sessões, a saber: 

▪ I, destinada ao referencial histórico teórico; 

▪ II, aborda o método da pesquisa; 

▪ III, dedicada à pesquisa de campo, na qual são apresentados e analisados os 

dados, na interlocução com os autores de fundamentação teórica. 
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INTRODUÇÃO À PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuramos, juntos (com nossas semelhanças e diferenças), extrair do momento 
presente o projeto pedagógico, a expectativa de uma educação que construa, desde 
já, uma sociedade democrática e socialista. Mas, para isso, é preciso “reinventar o 
poder”, “reinventar a escola” e a pedagogia. Não basta ensinar a ler, escrever e 
contar. É preciso ensinar também a falar, ouvir e gritar (GADOTTI, 2006, p. 133). 
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O capítulo introdutório faz uma análise do conhecimento, das tecnologias na 

sociedade contemporânea e da educação. 

Apresenta o problema da pesquisa, sua delimitação e os objetivos do estudo. 

Aborda também a seleção das categorias de análise e traça a base da articulação 

teórica. 
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Primeiras palavras 

 

Ao longo do século XX, desde o advento da mídia rádio no Brasil houve muitas 

mudanças e avanços tecnológicos que oportunizaram sua reconfiguração até a integração à 

internet. Nasceu aí a Web-Rádio. 

Os avanços e transformações do rádio até o advento da internet foram 

acompanhados por mudanças significativas na sociedade, que hoje apresenta o conhecimento 

como elemento de destaque, com efeitos na dinâmica interna social, política, econômica e, por 

conseguinte, na educação. De acordo com Drucker4, 1993; Gorz5, 1997; Minc6, 1994; 

Toffler7, 1990; (apud TEDESCO, 2006) o que estamos vivendo no mundo é o aparecimento 

de novas formas de organização econômica, social e política. 

Contudo, apesar do conhecimento impulsionar os ideais democráticos, ele também 

é causa das desigualdades, principalmente em países em desenvolvimento. Segundo Cohen 

(1997) a tendência a excluir os que não têm ideias parece ser mais forte que a tendência a 

excluir os que não têm riqueza. 

Nesse sentido, o conhecimento se constitui variável chave da geração e 

distribuição do poder na sociedade e de acordo com Thurow (1996), tem efeitos importantes 

na dinâmica interna social. 

Nas palavras do autor, o conhecimento é infinitamente ampliável, inesgotável, sua 

produção requer um ambiente de criatividade e de liberdade, oposto a toda tentativa 

autoritária ou burocrática de controle.  

No entanto, o conhecimento e sua produção ainda não estão ao alcance de todos. 

No Brasil, dados de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2009) apontam que 20,3% dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais, 

                                                           
4 DRUCKER, P. F. (1993). Post-capitalist society. New York: Haper Business. 
5 GORZ, A (1997). Misères du présent, richesses du futur. Paris: Galilée (Versão em espanhol. Miserias Del 
presente e riqueza de lo posible. Buenos Aires, Paidós, 1998). 
6 MINC, A. (1994). La nueva Edad Media. Madrid: Temas de Hoy. 
7 TOFFLER, A. (1990). El cambio del poder. Barcelona: Plaza e Janés. 
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sendo que 9,7% dos brasileiros com 15 anos ou mais de idade são analfabetos. Os dados 

indicam que o acesso ao conhecimento ainda não se dá de forma equânime neste país.  

Por isso é oportuno manter os olhares atentos à escola e às TDIC. 

Mas, por que a escola? Porque apesar de não ser o único espaço, ainda é o lugar 

privilegiado do conhecimento sistematizado e constitui-se um ambiente de construção da 

cidadania, de participação, de organização, de luta social e política, de manutenção e criação 

de cultura. 

E por que as TDIC? Com o advento das TDIC e sua democratização ainda em 

processo tem sido possível a ampliação, a viabilidade e o acesso à informação com maior 

rapidez, interligando diferentes culturas e reconfigurando o modus de viver ao longo desse 

início do século XXI. 

Findado o primeiro decênio do século XXI, com a consolidação da Educação 

enquanto direito de todos acredita-se, em conformidade com Almeida (2009), ser necessário 

voltar os olhares às tecnologias e ao conhecimento que as elites armazenam e produzem com 

a inovação, para repensar a tecnologia no sentido de sua verdadeira democratização, 

colocando-a a serviço da humanização. 

Segundo o autor as tecnologias contemporâneas não nasceram para democratizar, 

ao contrário, nasceram para multiplicar a capacidade de cálculo, de armazenamento de 

informações e de aceleração da transmissão de dados, ou em outras palavras, para concentrar 

informações, por conseguinte, concentrar poder. E, seu uso na escola, nasceu com propostas 

tecnicistas de resolver as questões da aprendizagem pela massificação. 

No decorrer da primeira década do século XXI, viveu-se a partir da compreensão 

que trazem alguns autores como Almeida (2007 e 2009), Almeida (2001; 2005 e 2010), Costa 

(2004; 2007a; 2007b), Costa & Peralta (2007), entre outros, a superação de um olhar ingênuo 

em relação às tecnologias e mídias digitais na escola – de reduzida ao mero uso à 

remodelação do currículo com tecnologias a ele integradas –, oportunizadas a partir das 

discussões, debates, produções e pesquisas acadêmicas.  
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Os mesmos autores argumentam que a escola deve buscar novas maneiras para 

ensinar e aprender, pois se as tecnologias estão presentes nos diferentes espaços que as 

pessoas transitam no cotidiano, a situação não poderia ser diferente na escola e na sala de 

aula.  

Damásio (2007) pontua que é fundamental mudar a dinâmica da sala de aula e da 

escola, o que implica em mudanças na estrutura do currículo, e que depende também de 

mudanças na pedagogia. 

Nessa direção, o foco tem se estabelecido mais na pedagogia e menos nas 

tecnologias em si, o que implica rever o currículo. Nas palavras de Moreira da Silva (2004), a 

integração de tecnologias ao currículo se constitui enquanto conjunto de novas oportunidades 

para repensá-lo e ao mesmo tempo redesenhá-lo.   

Paulo Freire nos traz a abordagem teórica sobre o uso das tecnologias na educação 

como forma de democratização do trabalho do professor e da professora, enquanto atores e 

autores culturais. 

(...) a mudança social, para ter força instrumental, precisa que o processo 
educacional tenha relação de organicidade com a contextura social. Mais ainda: que 
esta relação implique um conhecimento crítico da realidade, para que a ela se integre 
e não apenas se superponha. Já que a sociedade está em trânsito, de uma economia 
de caráter complementar para uma economia de mercado, e que passa de formas 
rigidamente antidemocráticas para formas plasticamente democráticas, a revisão do 
processo educacional não pode ser parcial, porque é todo ele que está inadequado e é 
todo ele que a cultura em elaboração precisa (FREIRE, 2002, p.114). 

Segundo Almeida (2009), a tecnologia é a humanidade adensada; sua construção é 

fruto de uma longa série histórica de eventos do mundo do trabalho, por isso ela é trabalho 

humano condensado, elemento da cultura do homem e, portanto, direito de todos, assim como 

é direito saber ler, escrever e contar. 

À luz da epistemologia freireana a tecnologia embora necessária e humana, em 

sua essência, não deve ser produtora de novos oprimidos e vitimizados. Por isso, as questões 

que colocam são: A serviço de quem estão essas tecnologias? A favor de que? A favor de 

quem? Contra que? Contra quem? Para quê? Para quem? 
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Na ótica freireana as tecnologias presentes nos processos escolares deveriam estar 

a serviço da humanização, da transformação das gentes e do mundo, mas também a serviço da 

aprendizagem, que é criadora. 

Os educadores jamais deveriam negar a importância da tecnologia, mas não 
deveriam reduzir a aprendizagem a uma compreensão tecnológica do mundo.  
Podemos conceber, aqui, duas posições que são falsas. A primeira seria simplificar 
ou negar a importância da tecnologia, associar todos os processos tecnológicos a um 
concomitante processo desumanizante. Na verdade, a tecnologia representa a 
criatividade humana, a expressão da necessidade do risco. Por outro lado, não se 
deve cair numa negação do humanismo (FREIRE & MACEDO, 2006, p.39). 

Isso implica entender que a educação é um ato de conhecimento e de criação, em 

que a participação (a voz) dos sujeitos que a fazem e re-fazem na intimidade da sala de aula é 

ponto de partida e chegada, na mediação com o mundo fora da escola e o mundo digital. 

 

A motivação da pesquisa 

 

Esta pesquisa teve como motivadoras iniciais as análises de Green (2009) em 

relação à importância das tecnologias e mídias digitais na vida das pessoas em situação de 

pobreza. O autor se refere às estações de rádio e de televisão enquanto fontes de informação 

disponíveis que podem conferir poder às comunidades pobres, uma vez que veiculam suas 

programações em idiomas não-oficiais, respeitando e oportunizando acesso maior aos grupos 

sociais com diferentes e variadas línguas e dialetos.  

De acordo com o autor, é por meio da mídia rádio que os grupos menos 

favorecidos conseguem ter voz e dar voz, e potencialmente oportunizar a superação de sérios 

problemas como a pobreza e o analfabetismo, reduzindo as desigualdades. 

Pesquisas realizadas pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil – CGI (2009) 

apontam que 86% dos domicílios no Brasil possuem rádio. Dados do IBGE (2009) indicam 

que 68,3% dos domicílios possuem rede de esgoto e 62,6% saneamento básico, o que 
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demonstra que os brasileiros tinham, em 20098, mais acesso ao rádio do que aos serviços 

públicos de cidadania. 

Os dados das pesquisas do CGI e do IBGE, e as análises de Green (2009), 

propiciaram vislumbrar possibilidades para a voz no anúncio de caminhos para a superação de 

obstáculos no cenário da educação, conjugando a motivação do estudo.  

 

Da aproximação com o problema da pesquisa 

 

À luz da pedagogia freireana, entende-se que o exercício democrático de voz se 

inscreve na ação dialógica (a dialogicidade), e seu antagônico a ausência da voz na 

antidialogicidade. 

Tal ausência se desenha por traços da pedagogia tradicional9, com características 

muito marcantes da educação bancária10, a qual foi analisada e criticada por Paulo Freire na 

obra Pedagogia do Oprimido (Cf. Freire, 2009a). 

Essa qualidade da pedagogia, no escopo desta pesquisa, configura um cenário 

dificultoso à participação (à voz) dos sujeitos (professor e aluno) na construção do currículo. 

Por que dificultoso à participação do professor e do aluno? 

 

                                                           
8 Dados completos das pesquisas realizadas pelo IBGE 2010 ainda não haviam sido divulgados até a data de 
entrega desta dissertação. 
9 A abordagem tradicional, de acordo com Misukami (1986), fundamenta-se em uma prática educativa que é 
transmitida através dos anos, e não em teorias empiricamente validadas. Nessa concepção, o adulto é 
considerado um homem “pronto” e acabado e o aluno, um “adulto em miniatura”. O ensino é centrado 
totalmente no professor, voltado ao programa, às disciplinas ou grade curricular. O papel do professor é garantir 
que o conhecimento seja alcançado, o que sugere que o mesmo está tanto fora do aluno quanto do professor. O 
conhecimento é algo de que se deve apropriar. 
10 A educação bancária se constitui na transmissão de conteúdos enquanto algo parado, estático, 
compartimentado e bem-comportado. Nela o educador aparece como seu indiscutível agente, cuja tarefa é 
“encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhados da realidade, 
desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganharia significação. A palavra se 
transforma em verbosidade alienada e alienante (FREIRE, 2009a). 
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Na educação tradicional, é comum o currículo vir pronto (prescrito) dos gabinetes 

para ser aplicado pelo professor, negando a ele ter voz e dar voz em sua construção. Ao aluno 

cabe fazer o que lhe é mandado, sua cultura se torna silenciada, apresentando um cenário que 

traz dificuldades para que se assuma enquanto sujeito. 

A educação tradicional, com traços da educação bancária, não admite professor e 

alunos enquanto sujeitos do currículo, inscrevendo uma pedagogia antidialógica que dificulta 

a participação democrática enquanto exercício de ter voz e dar voz (FREIRE, 2009a). 

Diante disso, a questão inicial que se coloca é: 

- a voz do professor e do aluno na construção e reconstrução do currículo 

oportuniza a assunção enquanto sujeitos da ação dialógica (dialogicidade)? 

 

A delimitação do problema 

 

Ao buscar entender e compreender a voz dos sujeitos (professor e aluno) esta 

pesquisa analisa o caso da Rádio Jacaré FM, um projeto do Programa Nas Ondas do Rádio da 

Secretaria Municipal da Educação de São Paulo (SME-SP), uma proposta pedagógica que 

utiliza as linguagens midiáticas nos processos de ensinar e aprender, visando favorecer a 

expressão de professores, alunos e membros da comunidade numa perspectiva crítica, 

educativa e cultural (Cf. São Paulo/PMSP, 2004). 

O Programa tem por objetivos, entre outros: incorporar na prática pedagógica a 

relação da comunicação com os eixos temáticos previstos no currículo oficial; desenvolver 

ações de cidadania; promover o protagonismo juvenil por meio das TDIC; contribuir para o 

desenvolvimento da competência leitora e escritora; possibilitar o desenvolvimento da 

expressão comunicativa; envolver professores, alunos e comunidade (Cf. São Paulo/SME, 

2009).  
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Inicialmente o Programa foi implementado na Rede Municipal de Ensino em 

2001, por meio do projeto Educom.Rádio, desenvolvido em parceria com o Núcleo de 

Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 

(NCE/ECA/USP), mas que a partir de 2004, torna-se um programa com proposta pedagógica 

definida e regulamentada enquanto lei municipal. 

De acordo com informações veiculadas no portal da SME-SP11 o Programa Nas 

Ondas do Rádio utiliza os conceitos de educomunicação, ou seja, educar por meio da 

comunicação ou comunicar para educar como conceito base do trabalho, e atende hoje alunos 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, desenvolvendo nas escolas, entre 

outros, projetos de Rádio Escolar, Jornal Mural e Comunitário, Agência de Notícias e 

Audiovisual, que utilizam tecnologias, tais como, o computador, o software livre e a Internet 

para viabilizar as produções desenvolvidas pelos alunos para publicá-las em blogs, sites e 

redes sociais  

Nos termos da lei que instituiu o programa (Cf. São Paulo/PMSP, 2004), a 

educomunicação é entendida enquanto 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, 

contemplando 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. 

De acordo com Soares (2000), os pesquisadores do NCE/ECA/USP concebem a 

educomunicação enquanto um campo de intervenção social, cujo elemento constitutivo é a 

relação. 

Para o autor, o tempo pedagógico faz do modus comunicandi uma forma de 

exercício de poder, ao passo que a autonomia do leitor e a possibilidade de um ecossistema 

comunicativo marcado pela dialogicidade implica a descentralização da palavra autorizada e a 

transformação das relações sociais internas do espaço escolar.  

                                                           
11 Disponível em: <http://educacao.prefeitura.sp.gov.br>. (Acesso em 12/10/2010). 

http://educacao.prefeitura.sp.gov.br/
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O autor argumenta que na tentativa de identificar as similitudes entre os possíveis 

modus comunicandi e o modus educandi retoma as ideias de Paulo Freire, e analisa os 

processos comunicacionais que se inserem na ação pedagógica crítico-libertadora, a qual 

compreende o homem enquanto um ser de relação e não só de contatos como o animal, ou 

seja, um ser que não está apenas no mundo, mas com o mundo. Na pedagogia freireana, o 

diálogo (a comunicação) entre os sujeitos não é extensão de conteúdos e comunicados, mas 

sim a comunicação democrática crítico-libertadora entre sujeitos que buscam conhecer mais, 

descobrir, indagar e indagar-se, investigar, exercitar a curiosidade para ir tornando-a cada vez 

mais curiosidade epistemológica (FREIRE, 2010). 

Os argumentos e análises sobre o conceito de educomunicação trazidos por Soares 

(2000) sinalizam que há uma estreita aproximação do conceito com a teoria freireana. 

Contudo, os conceitos de educomuicação não serão analisados nesta pesquisa, pois o escopo 

deste estudo é a integração das TDIC ao currículo.  

 

A Pergunta 

 

Entre outras perguntas que antecedem, elegeu-se uma delas, que configura-se 

enquanto o problema da pesquisa: 

- integrar TDIC favorece a participação (a voz) dos sujeitos (professor e aluno) na 

construção e reconstrução do currículo dialógico de forma a contribuir com a aprendizagem?  

 

Hipótese 

 

O direito a voz (participação) oportuniza ao professor e ao aluno a assunção 

enquanto sujeitos do currículo numa dimensão dialógica, confere poder, permite criar e recriar 

sua própria história no mundo e com o mundo, favorecendo a aprendizagem. 
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O Objetivo Geral 

 

- Investigar os caminhos possíveis da integração de TDIC ao currículo com 

escopo na participação dos sujeitos (professor e aluno) e na aprendizagem. 

 

Os Objetivos Específicos 

 

- Analisar a partir da voz dos sujeitos (professor e aluno), sob mediação das 

TDIC, a participação no currículo e a aprendizagem; 

- Delinear os novos contornos do currículo com TDIC; 

- Compreender as potencialidades das TDIC para conferir poder aos sujeitos 

(professor e aluno) 

 

A articulação teórica 

 

Esta pesquisa tem seus alicerces construídos na epistemologia de Paulo Freire, da 

qual traz conceitos fundantes para subsidiar as análises dos dados e as reflexões que se 

articulam na frequência e sintonia da investigação, entre eles, os fundamentos políticos e 

epistemológicos da pedagogia crítico-libertadora. 

Ligados à epistemologia freireana figuram enquanto pilares de sustentação teórica 

selecionados para esta pesquisa os seguintes autores: 
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▪ Apple (1989; 2006): fundamentos teóricos para a análise crítica em relação ao 

currículo e suas conexões com o poder econômico, político e cultural, voltando-se o olhar à 

dinâmica da dominação ideológica e da hegemonia; buscando-se entender o real 

funcionamento do currículo, ou de outra maneira, da política de conhecimento legítimo e 

ilegítimo, na busca da superação da reprodução; visando-se entender o que a voz dos sujeitos 

possibilita para a construção e re-construção de saberes escolares curriculares; 

▪ Giroux (1986; 1988; 1997): fundamentos teóricos para a análise crítica na busca 

de compreender as forças culturais, sociais e políticas que moldam o currículo, buscando-se 

compreender o papel da subjetividade no processo de conhecer para a transformação dos 

sujeitos, ao assumir a história como possibilidade; 

▪ Vieira Pinto (2005a; 2005b): fundamentos filosóficos para uma compreensão da 

tecnologia, na busca da superação das ideias ingênuas por uma aproximação mais rigorosa do 

pensamento crítico iluminado pelo conhecimento dialético da história enquanto processo, sob 

novas formas qualitativas, do constante avanço da racionalidade humana. 

Outros autores que estão em sintonia com os selecionados para fundamentação 

teórica, serão convidados à interlocução. 

A seguir, é apresentado o referencial histórico teórico desta pesquisa e 

explicitados os conceitos fundantes do estudo. 

Para tanto, foram organizados três capítulos: 

- o capítulo 1 traz um retrato histórico da mídia rádio e da web-rádio, concepções 

e papel na educação; 

- o capítulo 2 dedica-se à concepção do currículo; 

- o capítulo 3 aborda a integração das TDIC ao currículo. 
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I - REFERENCIAL HISTÓRICO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na 
transformação da realidade, se não é auxiliado a tomar consciência da realidade e de 
sua própria capacidade para transformá-la. 
[...] 
A realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é 
modificável e que ele pode fazê-lo. 
É preciso, portanto, fazer desta conscientização o primeiro objetivo de toda 
educação: antes de tudo provocar uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a 
ação (FREIRE, 2008a, p.46). 
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CAPÍTULO 1 

DA MÍDIA RÁDIO À WEB-RÁDIO: 

PASSADO E PRESENTE INTEGRADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] nem o novo é absolutamente novo nem sequer tem garantida a vigência 
permanente. De outro lado, igualmente o velho, deposto, não desaparece totalmente, 
mas continua a ser ingrediente do estado recém-surgido, que no próprio ato de 
demoli-lo tem de reconhecê-lo e aceitá-lo, sendo por ele influenciado, e aparecendo 
assim sob o aspecto de que se reveste no processo de seu desaparecimento. 
Tratando-se então do progresso do conhecimento esta verdade dialética brilha 
luminosamente (PINTO, 2005b, p.14). 



35 
 

  

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta um retrato histórico teórico da mídia rádio desde sua 

gênese até a sua integração à web. O objetivo deste retrato é retomar o processo de evolução 

do rádio para compreender como vai se articulando com a educação e a cultura, e ao mesmo 

tempo, servindo aos interesses do poder, da hegemonia e do controle, até a chegada à internet. 

Os autores fundamentais para delinear esse retrato foram, entre outros, Brittos 

(2004), Bufarah Junior (2003a e 2003b), César (2005), Consani (2007), Del Bianco (1997; 

1999 e 2008), Neves (2005) Peruzo (2005), Thompson (2002), Trigo-de-Souza (2002), 

Zaremba (2003). 

Por meio da interlocução teórica com os referidos autores buscou-se os conceitos 

fundantes da mídia rádio para compreender o seu potencial em relação à educação, 

especialmente, ao currículo. 
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1.1. Trajetória Histórica do Rádio  

 

O rádio é um meio de comunicação que se baseia na difusão de informação sonora 

por meio de ondas eletromagnéticas (hertzianas) em diversas frequências (quilohertz, 

megahertz e gigahertz). O aproveitamento das ondas eletromagnéticas para a propagação de 

informação sonora data no início do século XX, devido ao surgimento da válvula radioelétrica 

(tríodo12), em 1906, nos Estados Unidos, por Lee De Forest.  

A aparição do rádio data de 1844. Naquele ano houve a primeira transmissão via 

telégrafo com fio, obra de Samuel F. B Morse, criador do famoso código telegráfico de pontos 

e traços que leva seu nome. Como tal mensagem era composta por pulsos eletromagnéticos e 

não por sinais de áudio pode-se considerar o nascimento do rádio em 1876, quando o escocês 

Alexander Graham Bell demonstrou em público aquilo que viria a ser conhecido como o 

primeiro telefone. Toda essa evolução viabilizou todo o aparato tecnológico no qual o rádio se 

construiu (CONSANI, 2007).  

A partir das conquistas científicas de Maxwell, Hertz, Righi (que aperfeiçou o 

trabalho de Hertz), Calzecchi-Onest e Branly para o rádio, o italiano de Bologna chamado 

Guglielmo Marconi protagonizou mudanças que revolucionaram o mundo das 

telecomunicações.  

Marconi produziu um aparelho capaz de fazer as ondas eletromagnéticas viajarem 

no ar, confinadas num meio condutor como a ionosfera e a superfície terrestre, preservando 

suas características. Após sucessivas pesquisas e contribuições para a história mundial do 

rádio e das telecomunidações, no ano de 1909 Gulielmo Marconi foi condecorado com o 

prêmio Nobel em Física. No entanto, suas obras não terminaram aí, pois suas pesquisas 

serviram para desenvolver outras tantas que contribuem para os avanços tecnológicos até os 

dias de hoje. 

Em 1919, passados dez anos da condecoração de Marconi com o Nobel de Física, 

o rádio desponta no Brasil, em Recife, por intermédio da Rádio Clube de Pernambuco 

                                                           
12 De acordo com César (2005), a válvula tríodo permite a ampliação dos sinais elétricos, viabilizando a audição 
de sons complexos transmitidos por ondas hertzianas. 
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(CÉSAR, 2005), mas seu lançamento oficial na sociedade brasileira foi em 7 de setembro de 

1922, em comemoração ao Centenário da Independência. 

Foi o então Presidente da República, Epitácio Pessoa, quem fez a fala inaugural. 

Havia no país oitenta receptores importados dos Estados Unidos e distribuídos por pontos 

estratégicos da capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. 

Haussen (2004) salienta que a radiodifusão no Brasil teve contribuições do padre 

Roberto Landell de Moura, o qual realizava experiências similares às que vinham sendo 

desenvolvidas por Marconi na Europa. 

No cenário mundial a primeira transmissão radiofônica data de 2 de novembro de 

1920, pela KDKA, Westinghouse Electric Co, em Pittsburgh, Pensilvânia, informando o 

resultado das eleições presidenciais estadunidense.  

O rádio tal como conhecemos é mais do que um aparato tecnológico. Essa mídia 

veio pela sua estrutura, uso e principalmente função, veicular novos conteúdos à sociedade. 

Nas palavras de César (2005), ele foi o primeiro veículo a conquistar as massas, tornando-se o 

principal meio de integração cultural do Brasil. 

O rádio possuía um conjunto de características físicas que delimitavam desde 

logo, dentro de ampla e imprecisa faixa de alternativas, os usos que se lhe poderiam atribuir, 

abrindo destarte algumas perspectivas quanto a seus potenciais de aplicação. 

Mas foram as circunstâncias, com diferentes focos de interesses na esfera social e 

política que vieram de maneira seletiva, elegendo certas potencialidades e negligenciando 

outras, pressionando a nova mídia e assim conformando-a a certos objetivos e integrando-a 

intencionalmente a esferas do contexto socioeconômico e cultural. 

Devido aos interesses, por vezes distintos, mas nem sempre contraditórios, 

destacavam-se de imediato os objetivos ligados à educação e à economia. Isso demonstra que 

o invento que havia chegado ao Brasil revelou desde logo suas possibilidades de aplicação no 

campo educacional e passado o momento inicial foi por esse contexto que ele se enveredou. 
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Nomes notórios da educação da época estimularam o desenvolvimento inicial da 

radiodifusão e eliminaram os percalços legais, sociais e culturais que interferiam na aceitação 

da nova mídia dos quadros nacionais.  

Pereira (1967) argumenta que por vezes de maneira tão otimistas que chegava a 

serem visionárias as afirmações como as de Roquete Pinto, que imprimiam as seguintes 

leituras:  

Todos os lares espalhados pelo imenso território do Brasil receberão, livremente, o 
conforto moral da ciência e da arte; a paz será realidade definitiva entre as nações. 
Tudo isso há de ser milagre das ondas misteriosas que transportam no espaço, 
silenciosamente, as harmonias (p.50). 

Segundo o autor, foi Roquete Pinto quem havia idealizado o ambicioso plano de 

transformar em cinco ou seis anos a mentalidade popular. Constava em tal plano a formação 

de ampla cadeia radiofônica cobrindo todo o país composta de emissoras-escola distribuídas 

por estados e municípios, tudo com apoio estatal. 

A primeira emissora brasileira foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada 

por Roquete Pinto em 20 de abril de 1923, período em que as emissoras denominavam-se 

clubes ou sociedades, pois não tinham outras fontes de manutenção de recursos humanos, 

financeiros e técnicos além dos sócios, foi laboratório vivo da primeira manifestação 

brasileira da tecnologia sendo usada como meio de levar educação para muitos rompendo os 

muros da escola formal. 

Fundamentalmente, o ideal humanista de Roquete Pinto, que influenciou 
profundamente a relação entre rádio e educação no Brasil, era plenamente 
justificável: o rádio, enquanto inovação tecnológica de grande potencial, deveria ser 
empregado prioritariamente para levar educação e cultura a todas as partes do país 
(CONSANI, 2007, p.33). 

Mas Roquete Pinto não estava sozinho em tais pretensões, pois enquanto ele 

enxergava o problema educativo numa perspectiva de enriquecimento técnico-científico, 

Mário de Andrade e Luciano Gallet vislumbravam a radiofonia como encarregada da 

educação artístico-musical das massas brasileiras. 

Apesar das pretensões, naquela época pouquíssimas pessoas dispunham 

efetivamente de condições para usufruir do novo meio de comunicação. Quem tinha acesso ao 
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rádio encontraria mais um canal ligado à educação e cultura, mas aqueles que não tivessem a 

mesma condição, nas palavras de Consani (2007): “continuariam na indigência” (p.33). 

Esse mesmo cenário tem se despontado nos tempos atuais com as TDIC que 

passam por constantes reformulações a cada dia e ainda não são do acesso de todos. Sobre 

esse aspecto haverá um espaço dedicado mais adiante nesta pesquisa. 

Com as significativas transformações decorrentes da Revolução de 1930, a 

indústria cresceu e os produtos importados começaram a aparecer no mercado interno, o que 

levou o rádio a se tornar um grande intermediário multiplicando a eficiência dos pontos de 

venda, e passando a atender mais os interesses do mercado econômico. A própria linguagem 

radiofônica foi se modificando e passando a ter outras especificidades. Jornalistas, 

teatrólogos, publicitários começaram a atuar nas programações, que deixavam de ser 

elitizadas para se tornarem coloquiais, simples e diretas, contexto em que a Rádio Record em 

São Paulo se destacou. 

De acordo com Silva (2000), há estudiosos que afirmam que as ideias até hoje 

utilizadas na radiodifusão brasileira foram concebidas na década de 30 do século XX, mas é 

consenso que a Era de ouro do rádio aconteceu entre 1936 e 1950, tendo seu maior referencial 

na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fundada em 12 de setembro de 1936. 

Em 1942 a Rádio Nacional começou a transmitir em ondas curtas, passando a 

emitir seus programas para todo o país, constituindo-se uma estação ainda mais atrativa para 

os patrocinadores. Com alta qualidade técnica dos programas e a contratação de profissionais 

qualificados ela garantiu notáveis índices de audiência, tornando-se um modelo de emissora 

para o Brasil (CÉSAR, 2005). 

Na denominada Era de ouro o número de estações de rádio cresceu em todo o 

Brasil, sendo inauguradas as rádios São Paulo, Bandeirantes, Record e Pan-americana, em 

São Paulo e a Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro. Tal proliferação fez do rádio um veículo de 

massa com vocação comercial. 
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Na comunicação13 de massa é comum, especialmente em regimes totalitários, 

verticalistas e manipulatórios, a concepção do ato de comunicar simplesmente como 

transmitir informações, privilegiando dessa forma o emissor e a mensagem, e entendendo o 

receptor como alguém passivo, isolado (SILVA, 2000). 

No final da década de 50, o rádio que ainda era um aparelho relativamente grande 

e pesado costumava ficar sobre um móvel da sala de estar das casas e as pessoas, geralmente 

em família, se reuniam em torno dele para ouvi-lo.  

Com a introdução dos transistores, vindos dos Estados Unidos, a partir de 1960 a 

produção de aparelhos transistorizados oportunizou a individualização do aparelho, tornando-

o um meio de comunicação particular ao alcance de qualquer pessoa em qualquer lugar, o que 

modificou definitivamente o hábito de ouvir rádio. 

Tal fato foi um marco importante no desenvolvimento do rádio no Brasil e no 

mundo, pois permitiu mobilidade. 

De acordo com César (2005), findada a Era de ouro o rádio experimentou um 

longo período de estagnação, ocasionado por dois fatores: a concorrência com a televisão que 

privou o veículo de grande parte das verbas destinadas à publicidade, e a desregulamentação a 

que o setor esteve entregue até meados dos anos 1970. 

Desde as primeiras emissões radiofônicas no Brasil até a criação do Código 

Brasileiro de Telecomunicações (CBT) em 1962, o rádio obteve permissões e concessões de 

funcionamento renovadas automaticamente por períodos sucessivos e sem nenhum controle 

de qualidade técnica. A partir daquele ano, estabeleceu-se que todos os serviços seriam 

prorrogados por mais dez anos, independentemente de exame por parte do governo, e o 

mesmo prazo foi prorrogado por mais dois anos já na gestão do general Médici, momento em 

que se pretendia reorganizar o setor por meio da criação do Plano Nacional de Radiodifusão. 

O rádio vai então passando a ser regulado e controlado pelo poder público, o que 

permanece até os dias de hoje e gera reflexos relevantes para a informação e comunicação, 

uma vez que sua concessão depende do Estado. 

                                                           
13 Do latim communicatio, que significa tornar comum, compartilhar. 
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Já no final da década de 70, a reestruturação do setor não podia mais ser adiada, 

pois inúmeras emissoras funcionavam sem permissão e outras, com problemas técnicos de 

transmissão, operavam fora do canal. Naquele mesmo período o governo militar se interessa 

em interiorizar o rádio a fim de cobrir as chamadas zonas de silêncio, o que foi uma ação 

orientada por interesses políticos. Nessa via, a FM (Frequency Modulation) fazia parte da 

estratégia, pois o alcance reduzido de suas ondas possibilitava a instalação de emissoras em 

todos os municípios, especialmente em áreas em que as rádios AM (Amplitude Modulation) 

não chegavam (Ibid.). 

De acordo com dados trazidos por Del Bianco (1997), em 1975 existiam 101 

emissoras FM, sendo que 37 delas não tinham licença para funcionar; das 45 emissoras de 

ondas curtas, 15 não eram licenciadas, e ainda cerca de 130 na faixa AM e FM operavam fora 

do canal, em flagrante irregularidade técnica. 

Segundo a autora, dentre os muitos motivos para que a FM não tivesse alcance 

popular, os que se destacavam eram o alto investimento necessário para a expansão da 

frequência cujo alcance era menor do que as AM’s; o preço elevado dos aparelhos de 

recepção que captavam ambas as faixas e o estilo da programação que não atraia ouvintes 

nem despertava interesse comercial além da venda do serviço a escritórios e hospitais. 

A autora argumenta que a iniciativa de se investir na distribuição de canais FM 

deu-se com a consolidação do golpe militar na segunda metade da década de 60, com o 

objetivo de integrar o território nacional a partir do controle dos meios de comunicação de 

massa, especialmente o rádio e a televisão. 

Os passos que se deram na direção de concretizar tal objetivo iniciaram-se com o 

estabelecimento das diretrizes para o serviço de radiodifusão, por meio da Portaria nº. 333, de 

27 de abril de 1973, a qual garantia que os pedidos de instalação de emissoras FM, em 

qualquer localidade do território nacional, deveriam ter prioridade desde que atendessem as 

prescrições legais, a viabilidade econômica, as finalidades da radiodifusão, o interesse 

nacional e as normas técnicas. 

Já em 1975 o governo criou o Grupo Interministerial de Componentes e Materiais 

(Geicom), cujo objetivo era, entre outros, sugerir normas e especificações nacionais para 
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equipamentos de radiodifusão, o que influenciou um crescimento vertiginoso da produção 

nacional. 

De acordo com César (2005), a FM aliada ao aumento da concorrência que se 

despontava obrigou o rádio a criar novas alternativas de programação, e desvelou-se enquanto 

opção a segmentação em diversos aspectos – geográfico, de público consumidor, de gênero de 

programa –, e o sucesso novamente visita o rádio. 

Nesse cenário a produção de aparelhos de recepção capazes de captar a frequência 

modulada também cresceu, e entre 1975 e 1980 a indústria nacional produziu 22 milhões de 

aparelhos de rádio, sendo seis milhões desses com faixa FM isolados, em automóveis, 

acoplados a conjuntos de som, a relógios, o que permitiu a uma mesma família possuir vários 

receptores.  

Isso fez com que a mídia rádio integrada a outras tecnologias móveis, ganhasse 

um novo espaço no cotidiano das pessoas e um novo significado e experiências com ele, 

como por exemplo, ouvi-lo em movimento nos carros, ônibus etc. 

De acordo com o autor, no mesmo período o governo começou a conceder em 

média 60 canais de radiodifusão por ano, praticamente triplicando o número de emissoras em 

operação, cujo objetivo era reconhecidamente político. 

Mais do que uma novidade tecnológica a frequência modulada revolucionou o 

rádio brasileiro pela qualidade sonora e o novo estilo de programação musical, conquistando 

um público jovem afastado das AM’s.  

No início dos anos 80 as FM’s conseguiram 80% das verbas publicitárias 

destinadas ao segmento, porém com o reconhecido sucesso as concessões tornaram-se 

instrumento de barganha entre políticos e os grupos com elevado poder econômico, conforme 

evidenciado por Silva (2000): 

A família do empresário Roberto Marinho, segundo dados do cadastro de sócios das 
emissoras de rádio e TV, constituiu um verdadeiro império de radiodifusão. O 
mapeamento das concessões demonstra que a Rede Globo possui o maior número de 
geradoras nos mercados de poder aquisitivo mais elevado. Ela possui emissoras em 
Brasília, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. (...) Os grupos 
regionais mais fortes do país estão em mãos dos políticos, o que multiplica o poder 



43 
 

  

de Roberto Marinho e faz com que a Globo tenha tanta influência no cenário político 
nacional (p.147). 

O rádio então começava a se estruturar em associações e redes unindo forças, 

somando talentos, maximizando investimentos, crescendo de importância, conseguindo 

ampliar seu número de ouvintes e sua utilidade social (CÉSAR, 2005).  

No entanto, prejuízos foram provocados pelo uso de concessões de rádio e 

televisão como instrumento de barganha política e manutenção do poder nas mãos de alguns 

grupos. Portanto, sua importância não pode ser minimizada nesse momento em que se discute 

no Congresso Nacional a privatização do setor.  

 

1.2. A mídia rádio: poder, hegemonia e controle 

 

Apesar dos avanços tecnológicos terem proporcionado mudanças na comunicação 

mundial que influenciaram a sociedade, sobretudo a política e a economia, com o 

desenvolvimento dos conglomerados de comunicação formaram-se grandes concentrações de 

poder econômico e simbólico que são privadamente controlados, desigualmente distribuídos e 

que dispõem de recursos maciços para garantir os objetivos corporativos na arena global 

(THOMPSON, 2002). 

No cenário brasileiro, a ausência de política pública de comunicação e a 

inoperância dos órgãos fiscalizadores beneficiaram o interesse privado das grandes 

organizações, o que nas palavras de Brittos (2004) impulsiona a oligopolização.  

A formação de corporações hegemônicas14 é de certo modo uma força cujo 

direcionamento no interior de cada país se faz de acordo com as possibilidades maiores de 

lucro rápido e vultuoso (JAMBEIRO; BOLAÑO; BRITTOS, 2004). 

                                                           
14 De acordo com Apple (2006), hegemonia é todo um conjunto de práticas e expectativas; nossa energia 
empregada em diferentes tarefas, nossa compreensão comum do homem e de seu mundo. De acordo com o 
autor, é um conjunto de significados e valores que, quando experimentados como práticas, parecem confirmar-se 
reciprocamente. A hegemonia assim constitui um sentido de realidade para maior parte das pessoas na sociedade, 
um sentido de ser absoluta porque experimentada (como uma) realidade a que a maior parte dos membros de 
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De acordo com Brittos (2004), a desregulação do sistema está funcionando como 

um processo para alavancar os interesses ideológicos e políticos da classe dominante, gerando 

desigualdades e submetendo a sociedade à promoção dos interesses corporativos. Isso reflete 

no âmbito social e traz implicações também para o contexto da educação. 

Para a autora, a regulação deveria priorizar o estabelecimento de formas a 

contemplar o pluralismo de acesso, a diversidade de opiniões e afastar a concentração de 

poder das mãos de poucos, atendendo-se os anseios de construção de uma sociedade 

plenamente democrática, o que decorre uma tarefa social e política, de engajamento na luta 

pela livre circulação das informações por meio da democratização dos meios de comunicação 

de massa.  

Nas palavras de Simões & Mattos (2004), exige atuação política efetiva dos 

segmentos sociais e de sua capacidade de participar democraticamente da construção dos 

marcos regulatórios que norteiam os sistemas de comunicação no Brasil, para conseguir 

estabelecer certo controle na lógica capitalista da mídia. Para Moraes (1998), isso é um 

desafio essencial à conquista democrática da informação.  

Esta pesquisa entende caminhando ao final de tal desafio no âmbito da 

comunicação e da informação, encontra-se a educação. 

 

1.3. O rádio no Brasil: articulação com a educação 

 

No Brasil, o rádio surgiu ocupando um espaço importante no contexto da 

educação.  

De acordo com Moreira da Silva (2004), inicialmente o rádio servia para 

transmitir programas em forma de aulas nas áreas de idiomas, telefonia, radiotelegrafia, 

                                                                                                                                                                                     
uma sociedade dificilmente conseguirá ir além. O autor argumenta que a questão é sempre a seletividade; a 
maneira pela qual, de toda uma área possível do passado e do presente, somente determinados significados e 
práticas são escolhidos para ênfase, enquanto outros significados e práticas são negados ou excluídos. 
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literatura e silvicultura. A interação do ouvinte/aluno com as instituições de ensino era feita 

via correspondência.  

Entre os anos 40 e 60, o foco estava voltado à qualificação profissional. Já com a 

ditadura militar a partir de 1964, aliada aos avanços tecnológicos o modelo administrativo 

centralizado com pouca ou nenhuma autonomia para a educação começa a ser colocado em 

prática. Surge a instrução programada15 com o uso de tecnologias e, ainda, iniciativas para a 

alfabetização de jovens e adultos numa perspectiva de inclusão social como, por exemplo, o 

Movimento Educacional de Base (MEB). 

Nas palavras de Nunes (1994), a preocupação do MEB era alfabetizar e apoiar os 

primeiros passos da educação de milhares de jovens e adultos por meio das escolas 

radiofônicas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Desde o seu início, o 

MEB distinguiu-se pela utilização do rádio e pela montagem de uma perspectiva de sistema 

articulado de ensino com as classes populares. 

O Movimento foi desarticulado pelo regime político da época, que reprimia 

iniciativas consideradas contrárias ou ameaçadoras a manutenção da ordem e do controle por 

parte do Estado. 

Entre os anos 70 e 80, segundo Alves16 (2001 apud MOREIRA DA SILVA, 

2004), surgiram 31 (trinta e uma) instituições educacionais utilizando a metodologia de 

Educação a Distância (EaD), com objetivo de levar o ensino a todas as diferentes regiões do 

Brasil; fornecer conhecimentos específicos sobre determinadas disciplinas, por vezes, 

profissionalizantes; transmitir conhecimentos a pessoas que já exerciam uma profissão, mas 

careciam de embasamento teórico; orientar pessoas que pretendiam fazer exames 

especializados.  

                                                           
15 Consiste em dividir o material a ser ensinado em pequenos segmentos logicamente desencadeados e 
denominados módulos. Cada fato ou conceito é apresentado em módulos sequenciais, e termina com uma 
questão que o aluno deve responder preenchendo lacunas em branco ou escolhendo a resposta certa entre 
diversas alternativas apresentadas (questões de múltipla escolha ou objetivas). O aluno deve ler o fato ou 
conceito e imediatamente é questionado. Se a resposta está correta o aluno avança para o próximo módulo. Caso 
contrário, a resposta correta pode ser fornecida pelo programa ou então, o aluno é convidado a rever módulos 
anteriores (VALENTE, 2002). 
16 ALVES, João Roberto Moreira. Educação a distância e as novas tecnologias de informação e aprendizagem. 
2001. Disponível em: <http://www.engenheiro2001.org.br/programas/980201a1.htm.2001>. 
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Aquele período foi marcado pelo início do Projeto Minerva17, em 1º. de setembro 

de 1970, com fundamentação legal no Código Brasileiro de Telecomunicações e que depois 

teve escopo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº. lei 5.692/71 e 

na Portaria Interministerial 408/70, que determinava a transmissão de programação educativa 

em caráter obrigatória por todas as emissoras de rádio do Brasil mais voltados para a 

educação de jovens e adultos e propunha uma mudança radical no processo educativo, 

visando solucionar problemas educacionais da época como o alto índice de analfabetos, 

lançando mão da educação de massa. Contudo, evidencia-se no Projeto Minerva traços 

marcantes da pedagogia tradicional e tecnicista, traduzidos na transmissão de conteúdos e na 

solução de problemas pontuais. 

De acordo com Monteiro (2007), desde 1964 o governo militar desejava uma 

mudança no processo educativo brasileiro com a utilização de tecnologias como rádio e TV, 

acreditando que seria a solução imediata para os problemas da educação. A principal proposta 

do Projeto Minerva consistia em implementar uma rede de rádio educativa por meio de 

métodos de ensino não convencionais que alcançassem grande parte da população, 

especialmente, em locais distantes dos grandes centros urbanos e com déficit de escolas 

regulares e professores. 

Em 1972 o então Ministro da Educação Jarbas Passarinho, procurou dar ênfase à 

educação nos meios de comunicação (Rádio e TV), com a instituição do Programa Nacional 

de Tele-Educação (PRONTEL), por meio do Decreto nº 70.185/72. 

De acordo com Blois (2003), houve nas oito décadas da história do rádio no 

século XX apesar de suas limitações no que diz respeito ao controle por parte do Estado e 

ainda por alguns grupos hegemônicos, algumas realizações no campo da educação que 

marcaram um compromisso com a cultura brasileira afirmando sua vocação de mídia a favor 

da cidadania, mostrando-se eficiente, eficaz e democrática em propostas educativas. 

A autora pontua algumas características da rádio educativa, entre elas: 

pertencimento à comunidade, cuja condição é não somente satisfazê-la em suas necessidades 

e interesses, mas também ser um meio de promovê-la socialmente; cumprir o papel de agente 

que operacionaliza os laços históricos e culturais da comunidade; valorização e preservação 
                                                           
17 Foi concebido pelas seguintes instituições: Ministério da Educação e Cultura, Fundação Padre Anchieta e 
Fundação Padre Landell de Moura. 
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da memória histórica e cultural da comunidade da qual é parte, abrindo espaço em sua 

programação para expressões da cultura local, regional e nacional; programação com 

roupagem didática; interatividade com o público, respeitando a diversidade cultural e a 

identidade local sem perder a visão de mundo; preservação da história, valores, cultura e 

identidade. 

Entretanto, a rádio educativa ganha novos contornos com a chegada da mídia 

rádio à internet. 

 

1.4. O Rádio na Internet: o advento da web-rádio 

 

No início do século XXI com o advento da internet e a integração do rádio o 

ouvinte, agora usuário, passou a navegar na rede para acessar as programações veiculadas. 

Dados de pesquisas realizadas pelo CGI (2009) apontam que 40% dos usuários da 

internet a utilizam para ouvir rádio. 

No campo da educação, aliadas aos avanços da internet, as emissoras de rádio 

educativo e cultural no Brasil configuraram-se redutos de difusão de informações, algumas 

adotando a tecnologia digital e multimídia, multiplicando seu espectro, perfil, e tornando a 

radiodifusão um produtor de linguagem (ZAREMBA, 2003). 

De simples canal de informação a linguagem radiofônica, ele produz hoje 

formatos de arte, conjugando imagens e sons, integrando arquivo em site de radiodifusão 

multimídia, circulando em bienais, festivais internacionais etc.  

Contudo, é necessário pontuar um breve histórico do rádio para entender melhor 

sua evolução até se integrar a internet. 

Nos anos 1980, com a digitalização dos equipamentos das emissoras de rádio e o 

desenvolvimento de softwares de compressão e transmissão de arquivos de áudio, a migração 
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de rádios para a internet foi se configurando como uma consequência da evolução 

tecnológica. 

Já nos anos 1990, foram os recursos tecnológicos distintos que pontuaram a 

evolução do rádio, entre eles, o uso dos telefones celulares, a formação de gravação digital 

(CD e MD) e, mais próximo do final da década, o uso de computadores para edição de áudio e 

um novo ambiente multimídia como plataforma de transmissão para emissoras. 

Naquele período, marcado pelos avanços das tecnologias digitais o rádio passou 

por grandes transformações em suas formas de transmissão, digitalizando por completo seu 

sinal. Mas a grande conquista no período foi a transmissão de suas ondas via satélite, que se 

deu por meio do projeto Brasil Sat da Embratel (CÉSAR, 2005). 

Em maio de 1995, José Carlos Arco Verde, conhecido por HD Mabuse, soma seus 

conhecimento de internet aos de Renato Lins, estudante de comunicação da Universidade 

Federal de Pernambuco, para a criação de um site com todas as informações do “Mangue”. 

Ainda, com a ausência de uma tecnologia estável para o tráfego de áudio na rede, somente um 

ano depois, em abril de 1996, os referidos pesquisadores conseguem criar um programa de 

rádio voltado exclusivamente aos internautas, ou seja, aos usuários da internet (BUFARAH 

JUNIOR, 2003b). 

No cenário da radiodifusão nacional, até segunda metade do século XX, o ouvinte 

ocupava um papel passivo, receptivo, ou seja, um produto difundido. 

No século atual, surge um ouvinte que participa, critica, colabora, caracterizando 

uma presença marcante da interatividade, o que de acordo com Damásio (2007), reforça o 

papel ativo dos receptores como potenciais produtores de conteúdos.  

De ouvinte a usuário, segundo Capisani (1999), a internet oportunizou múltiplos 

percursos em informações que se cruzam e entrecruzam possibilitando novas interações.  

Nesse novo contexto, a interação entre locutor e ouvinte pode ser 

significativamente ampliada, permitindo uma nova forma de fazer e ouvir rádio que sai da 

passividade e ganha maior atividade por parte de ambos.  
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A relação humano computador, é extrapolada pela forma de construção escolhida 

pelo usuário, e por meio das interfaces da world wide web (www) o ouvinte de rádio pode 

ampliar seu acesso à emissora com base em novas ferramentas multimídia (BUFARAH 

JUNIOR, 2003b).  

Pela web é possível às emissoras de rádio convencional alcançar outras partes do 

mundo, levando a velocidade, dinamismo e mobilidade do rádio à internet. 

Com o avanço do potencial da internet, criou-se a web-rádio, ou seja, uma 

emissora de rádio que existe apenas no espaço virtual e não depende de concessões do 

governo nem de espaço eletromagnético para uso de frequências no dial, tornando o rádio 

ainda mais democrático e democratizador. 

A radiodifusão multimídia, a web-rádio, oferece vários serviços, como: voz, 

vídeo, base de dados, opções unidimensionais (page) e comunicação interativa, de modo 

flexível devido à digitalização (BUFARAH JUNIOR, 2003b).  

Nas palavras de Del Bianco (1999) a web-rádio impulsiona a comunicação para 

além das fronteiras locais, regionais, nacionais e continentais, das fronteiras de classes e 

grupos sociais, das fronteiras de raças e das religiões, convertendo-se num agente privilegiado 

de fixação de identidades. 

De acordo com Alves (2003), na web o rádio viu a possibilidade de disponibilizar 

os conteúdos criados, ganhar temporalidade, estreitar a relação com o ouvinte e com o usuário 

da rede. 

Por meio da web-rádio o ouvinte pode ver o locutor operando a rádio por meio de 

uma câmera de vídeo posicionada dentro do estúdio. Pode também interagir e participar da 

programação via correio eletrônico, ou por meio de salas de bate papo instaladas no site da 

própria web-rádio (CÉSAR, 2005).  
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1.5. O conceito de web-rádio 

 

Na pesquisa bibliográfica foi identificado que diferentes autores utilizam 

conceitos distintos para a web-rádio. 

De acordo com Buffarah Junior (2003a), há na internet três categorias de rádio: 

rádios off-line, emissoras on-line18 e a web-rádio.  

As emissoras off-line apesar de estarem na rede não fazem a transmissão de áudio 

de maneira regular. Trata-se de páginas virtuais com informações institucionais com o 

objetivo de divulgar a emissora e sua programação. 

Para o autor, as emissoras usam a internet como mais um canal de comunicação 

com seus ouvintes, variando os níveis de interatividade, onde o usuário participa mais da 

programação, entre outros, por meio de e-mails e chats. 

Já no caso das rádios on-line, o sinal de áudio é disponibilizado na rede, o que 

potencializa a abrangência e cobertura do sinal, possibilitando que uma programação local 

possa ser acessada em qualquer parte do planeta. 

Em sua maioria a programação da rádio on-line não difere muito das emissoras 

comuns de AM e FM.  

Segundo o autor, a web-rádio é criada especificamente para o ambiente virtual, 

com um sistema embrionariamente digital, com possibilidades interativas e com 

características multimídia.  

Para Trigo-de-Souza (2002), Kühn (2005) e Peruzo (2005), há dois grupos de 

rádio na internet: um grupo de emissoras que têm concessão para operar com programação no 

dial e disponibilizam a programação na internet, e um grupo de emissoras concebidas para 

transmitir somente via internet.  

                                                           
18 Significa em linha, ou seja, conectado.  
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Trigo-de-Souza (2002) e Kühn (2005) adotam o termo web-rádio para as 

emissoras convencionais com transmissão via internet, e rádio virtuais, webcasters ou 

internet-only para rádios com a programação somente via internet.  

Peruzo (2005) denomina rádios virtuais aquelas que estão com a programação 

apenas no ciberespaço, e conceitua como web-rádio as emissoras que têm a programação 

tanto no dial quanto na internet. 

A respeito da comunicação radiofônica em ambiente web, para Meditsch (2001): 

se não for feito de som não é rádio, se tiver imagem junto não é mais rádio, se não emitir em 

tempo real (síncrona) é fonografia, também não é rádio (p.4). 

Apesar das inúmeras interpretações, o conceito de web-rádio nesta pesquisa é 

entendido em conformidade com a compreensão trazida por Moreira (2002): 

Diferente das transmissões da programação das emissoras hoje disponíveis na 
internet e das chamadas “rádios” que qualquer internauta pode criar a partir de 
arquivos musicais armazenados em provedores ou sites especializados, a versão 
web-rádio corresponde a um formato idealizado para execução exclusivamente on-
line, utilizando recursos de áudio, navegabilidade e interatividade disponíveis na 
rede mundial (p.18). 

Assim, esta pesquisa entende que a web-rádio é uma emissora de rádio estruturada 

para transmitir apenas via internet, por vezes, a um público segmentado e alternativo. Essa 

nova estrutura possibilita ao usuário um contexto interativo no qual ele pode participar da 

programação por meio de chats, listas de discussões, fóruns, correio eletrônico, e 

diversificado em conteúdos, que possibilita visualizar fotos, imagens, assistir vídeos etc. 

Há um consenso, entre os estudiosos da área, de que a web-rádio não irá substituir 

nenhum outro meio de comunicação existente. Tal visão seria reducionista, mas acredita-se 

que esse novo ambiente estimula novas perspectivas visando à pluralidade e ao acesso 

democrático.  

Na rede as características da linguagem web são bem diferentes da linguagem do 

rádio convencional. Enquanto que nessa última a construção das mensagens é estruturada por 

meio do código sonoro, a informação na web é organizada por um conjunto de códigos 

visuais, sonoros e verbais. Isso significa que surge um novo suporte que coloca à disposição 
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do usuário da internet muito mais do que um rádio, trazendo outras vantagens ligadas, 

sobretudo, à democratização e à equalização de recursos para sua viabilização.  

[...] na rede não há lugar para receptores passivos que são afogados numa avalanche 
de informações que percorrem uma via de mão única, necessitando-se por em prática 
a superação do paradigma emissor, receptor, meio e mensagem (...) e que temos um 
ambiente comunicacional, no qual, mais do que qualquer outro os processos de 
feedback são vitais, pois nada acontece na WEB que não seja uma resposta a 
estímulos de um usuário, ou outra máquina, sendo frustrante constatar que poucos 
atentaram para este feito (BUFFARAH JUNIOR, 2004, p.6). 

Para Del Bianco (2008), o rádio não mais se caracterizará como um meio de 

comunicação exclusivamente sonoro e estático, ou seja, como a informação e programas 

ficam armazenados em arquivos disponibilizados na rede, o internauta pode acessá-los de 

acordo com sua necessidade, conveniência e interesse. 

 

1.6. A web-rádio: democratização e limites 

 

Apesar do potencial democrático da web-rádio em relação à oportunidade de 

acesso aos conteúdos e programas é oportuno considerar seus limites. 

Dados de pesquisas realizadas pelo CGI (2009) apontam que 32% dos domicílios 

brasileiros possuem computador, e desses somente 24% têm acesso a internet. Da amostra da 

pesquisa, 20% dos entrevistados alegam nunca terem utilizado a internet por falta de 

condições de pagar o acesso, o que demonstra o valor ainda elevado do custo de conexão à 

rede. 

Silveira (2001) argumenta que esse cenário impede as classes menos favorecidas 

de interagir com produtores de conteúdos, de observá-los, de questioná-los, de copiar seus 

arquivos. Portanto, cabe a reflexão sobre a assunção de um novo rosto da vitimização social 

no século XXI. 

Nesse cenário, a democratização da web-rádio demanda do poder público 

iniciativas no sentido de ampliar o acesso ao computador e a internet. Nas palavras de Costa 
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(2004), a questão da democratização é essencialmente política, e esta pesquisa também aponta 

uma questão pedagógica uma vez que a escola tem um papel importante nesse processo. 

 

1.7. A web-rádio na educação 

 

Na reflexão sobre as possibilidades e potencialidades que as TDIC, em especial a 

web-rádio trazem para a educação, é necessário tomar como ponto de partida a ampliação das 

condições de participação da sociedade no usufruto dos bens culturais, que são direito de 

todos.  

Nas palavras de Lima, Pretto & Ferreira (2005), hoje os sujeitos sociais são 

também autores que podem intervir diretamente na comunicação por meio das tecnologias e 

mídias digitais.  

Conforme os autores, essas possibilidades podem ser potencializadas na educação 

para oferecer aos sujeitos sociais, nos diferentes espaços e territórios, condições de deixar de 

serem meros receptores de informações prontas e acabadas. 

É possível traçar um paralelo entre a direção da comunicação característica de 

uma rádio e a direção da informação em uma escola com características bancárias (segundo 

Paulo Freire): Numa rádio que opera em broadcast, isto é, emitindo informações de uma 

central de produção (emissores) para um grande número de pessoas (receptores), a 

comunicação é, em sua maior parte, unidirecional e os ouvintes são, usualmente, passivos na 

recepção das informações. Numa escola com características bancárias, sobre a qual Paulo 

Freire teoriza, o ensino se dá de A para B, ou de A sobre B, o professor detêm o 

conhecimento e deposita no aluno, que passivo, com sua voz silenciada, devolve o conteúdo 

ao professor nas provas e exames. 

Também é possível delinear uma análise da comunicação característica de uma 

web-rádio e a direção da informação em uma escola em rede (segundo Paulo Freire): Tanto na 

rede web como na escola em rede, os sujeitos (professor e aluno) culturais, históricos e sociais 
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podem interferir nas mensagens, nos conteúdos, nas imagens, nos sons, recriá-los e lançar sua 

voz dando novos direcionamentos ao currículo.  

De acordo com Lima, Pretto & Ferreira (2005), essas possibilidades podem 

oportunizar condições concretas de interatividade e permitir a multidirecionalidade/hibridação 

necessária à construção e criação coletiva do conhecimento e da cultura, em uma forma de 

participação e intervenção essencial à formação de sujeitos críticos e participantes. 

Neves (2005) sugere que o uso das TDIC no contexto da escola e da sala de aula 

deve acontecer na perspectiva da autoria, em que a apropriação deve propiciar a criação de 

conteúdos num trabalho colaborativo realizado pelos sujeitos. 

Com a finalidade de suscitar uma compreensão desse contexto, o capítulo seguinte 

aborda o currículo. 
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CAPÍTULO 2 

 

CURRÍCULO, PARTICIPAÇÃO & PODER: 

AÇÃO CULTURAL, POLÍTICA E SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] um currículo democrático enfatiza o acesso a um amplo leque de informações e 
os direitos dos que tem opiniões diferentes se fazerem ouvir. Os educadores de uma 
sociedade democrática têm a obrigação de ajudar os jovens a procurar ampliar seu 
leque de idéias e a expressar as que já tiverem.  
O pior de tudo é que um número imenso de escolas transmitiu esse conhecimento 
oficial como se fosse a “verdade”, nascida de uma fonte imutável e infalível. 
Aqueles comprometidos com um currículo mais participativo entendem que o 
conhecimento é construído socialmente, é produzido e disseminado por pessoas que 
tem determinados valores, interesses e preconceitos. (APPLE, 1997, p.26). 
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Este capítulo traça um panorama geral do currículo e busca uma compreensão 

ligada aos fundamentos da pedagogia freireana. Assim, constrói-se uma análise da ação 

cultural, política e social numa dimensão crítico-libertadora, apontando traços históricos da 

relação que há entre o currículo e o poder. 

Na voz dos autores, entre eles, Apple (1989; 2006), Giroux (1986; 1988; 1997) e 

Paulo Freire, buscou-se conceitos fundantes para o repertório teórico do estudo. 

Outros autores são convidados para a interlocução no diálogo instalado ao longo 

da pesquisa. 
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2.1. Algumas palavras sobre currículo e a educação infantil 

 

Neste tópico introdutório do capítulo, é oportuno pontuar algumas palavras sobre 

o currículo e a educação infantil, uma vez que o estudo de caso se inscreve num contexto de 

educação de infância. 

A seguir, é traçada uma brevíssima retomada da legislação referente à educação 

infantil, com o objetivo de acompanhar as proposições e orientações curriculares: 

A educação infantil19 que, com as alterações promovidas pelas leis 11.114/05 e 

11.274/06, atende crianças de zero a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, tem por finalidade o 

desenvolvimento integral do sujeito em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade, de acordo com a LDBEN nº. 9394/96 

(Cf. Brasil, 1996). 

A LDBEN anuncia que o Brasil não terá mais currículo nacional para nenhum 

nível de ensino e sim uma base comum sob a forma de área de conhecimento. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI define o 

brincar ao lado do cuidar e educar, como dimensões indissociáveis da ação pedagógica.  

Para o RCNEI, a instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as 

crianças elementos de sua cultura que enriquecem seu repertório e oportunizam seu 

desenvolvimento e inserção social, cumprindo um papel socializador, criador de identidade na 

promoção da aprendizagem (BRASIL, 1998). 

De acordo com o documento, o brincar figura nesse contexto enquanto uma práxis 

criadora num ambiente cultural e diversificado nas experiências. No ato de brincar, os sinais, 

os gestos, os objetos e os espaços podem ser representados de outras formas tendo outros 

significados, podendo ser reinventados. Mas, é oportuno ressaltar que brincar e brincadeira 

                                                           
19 Por meio da Emenda Constitucional nº. 59, promulgada em novembro de 2009, que alterou entre outras coisas 
o art. 208 da Constituição Federal, a educação básica tornou-se obrigatória dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, avançando na direção de uma fatia da educação infantil. 
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são linguagens diferentes, ou seja, brincadeira não é brincar (Cf. Brasil, 1998; Magno da 

Silva, 2010). 

O cuidado significa compreendê-lo como parte integrante e indissociável da 

educação, valorizando e ajudando o desenvolvimento do educando.  

Brincar, cuidar e educar se tornam dimensões indissociáveis da educação infantil. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Câmara de Educação 

Básica (CEB) definiu em 1999 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Cf. Brasil, 1999), orientando a organização das instituições que se dedicam a essa etapa da 

educação. 

O Plano Nacional de Educação – PNE (Cf. Brasil, 2001) delegou competência aos 

estados, municípios e Distrito Federal para elaborarem os seus planos decenais. Tais diretrizes 

estabelecem exigências quanto às orientações curriculares e elaboração dos projetos político-

pedagógicos institucionais. 

Tendo em vista a legislação brasileira, o município de São Paulo elaborou seu 

currículo da educação infantil que se concretiza no documento Orientações Curriculares: 

Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas (Cf. São Paulo/SME-DOT, 2007), 

uma publicação que busca subsidiar a prática e a reflexão de todos os sujeitos envolvidos na 

educação infantil da Rede Municipal de São Paulo, objetivando intensificar a articulação entre 

as propostas de trabalho pedagógico nas Unidades Educacionais.  

Estas Orientações Curriculares devem nortear o Projeto Político Pedagógico20 

(PPP) das Unidades Escolares, dando subsídios aos professores, gestores, à comunidade 

escolar e aos diversos saberes da escola e nela construídos.  

No currículo prescrito da SME-SP, cuidar e educar se apresentam enquanto 

dimensões indissociáveis da ação pedagógica na educação infantil, e o brincar enquanto 

expressão da infância constitui-se uma linguagem com espaço privilegiado no universo da 

criança, e permite a promoção da aprendizagem por meio da criação e recriação de cultura.  
                                                           
20 No documento da SME-SP – Orientações Curriculares –, a palavra político foi suprimida do projeto 
pedagógico. No entanto, esta pesquisa considera que todo projeto pedagógico é político, portanto utiliza-se o 
termo Projeto Político Pedagógico. 
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Abramowicz (2006) concebe o currículo como construtor de identidade, que se 

constitui em uma construção permanente de práticas com significado marcadamente cultural e 

social.  

Freire (2004) argumenta que não é possível pensar em alunos e alunas criadores 

de cultura se o professor fica detido a um pacote de orientações trazidas dos órgãos 

governamentais. 

Diante de divergentes concepções de currículo e do cenário deste estudo de caso, 

é oportuno assinalar algumas das diferentes compreensões para se aproximar do conceito de 

currículo trazido nesta pesquisa. 

 

2.2. O conceito de currículo 

 

Numa definição mais burocrática, o currículo é entendido como um conjunto de 

normas, procedimentos e métodos cientificamente organizados.  

De acordo com Briani (2001), o campo de estudo do currículo nasceu nos Estados 

Unidos na segunda década do século XX a partir da intensificação da educação de massas e 

do processo de industrialização e urbanização. A primeira publicação neste campo data de 

1918 (The curriculum, de Bobbitt), e nela o modelo institucional do currículo escolar era a 

fábrica, e sua inspiração teórica, a administração científica do taylorismo.  

No esquema de Bobbitt, o processo educacional era o de input e output fabris, 

com objetivos, métodos e procedimentos especificados e resultados mensuráveis. Nesta 

perspectiva, a principal questão do currículo era sua organização, e o conceito central era o de 

desenvolvimento curricular. Entretanto, o estabelecimento de padrões também era 

fundamental, visto por Bobbit como um processo de moldagem. 



60 
 

  

Não obstante, Greene (1997) defende que o currículo precisa se abrir à 

experiência dos sujeitos, definindo o que até então se denominara por currículo como saber 

socialmente prescrito a ser dominado.  

Dessa forma, o autor propunha a superação da ideia de um documento 

preestabelecido por uma concepção que englobasse atividades que permitissem ao aluno 

compreender seu próprio mundo-da-vida.  

Ainda que a proposição de Greene não tivesse por objetivo contrapor às 

dimensões formais e vividas, mas enfatizar aspectos até então pouco presentes na teorização 

curricular, contribuiu para um alargamento do conceito de currículo.  

Moreira (1997) tece um conceito de currículo enquanto significativo instrumento 

utilizado por diferentes sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, 

transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados como para 

socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos como desejáveis.  

Abramovicz (2006) concebe currículo como construtor de identidade e de cultura. 

No que diz respeito ao conceito de cultura, Almeida (1977) exemplifica que num 

arcabouço antropológico, entende-se: “uma criação do homem nascida da necessidade 

crescente de tratar com a natureza material para se manter em vida” (p.84). O autor 

argumenta: 

Cultura não é um acervo daquilo que ilustrava os salões dos impérios ou a 
quantidade de informações acumuladas na memória artística de um povo, como os 
museus e bibliotecas. Quer ser entendida aqui a cultura, como aquilo que faz o 
homem para transformar a natureza em função da sua sobrevivência e de seu grupo e 
o leva ao aperfeiçoamento da própria obra, ao conhecimento de si e de seus 
semelhantes. Assim sendo, a cultura não é uma unida, em direção da qual todas 
devam se dirigir. Umas atrasadas, bárbaras e outras evoluídas e mais humanas. As 
culturas só se tornam falhas e pobres quando oprimidas por uma outra cultura 
estranha a si e já não podem mais dizer seu verbo. Faz-se então a cultura do silêncio. 
A invasão cultural provoca este silêncio (p.81). 

Nas palavras do autor, nos dias atuais os Meios de Comunicação de Massa 

(MCM), entre eles, a mídia rádio e a web-rádio, tornam-se o instrumento da invasão, 

constituindo-se fruto de um arranjo de variáveis histórico-econômicas, ou seja, hoje ouve-se a 

música no rádio, para amanhã comprar-se o CD-ROM, na próxima semana assiste-se o DVD, 
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para então usar a roupa da cantora, e assim por diante. A cultura, então, vai se tornando cada 

vez mais instrumento de dominação.  

À luz da pedagogia crítico-libertadora de Paulo Freire, tais artimanhas da cultura 

numa perspectiva invasora configuram um currículo que se constitui rígido e anticriativo, cujo 

horizonte se desvela na abrangência dominadora.  

Por isso, no processo de integração das TDIC ao currículo da escola, que será 

abordado no capítulo 3 desta pesquisa, é válido voltar os olhares também aos instrumentos de 

dominação, sobre os quais as TDIC podem estar a serviço.  

Do ponto de vista teórico, a compreensão epistemológica de currículo trazida 

enquanto fundante nesta pesquisa está articulada com as concepções de Apple (1985; 1997; 

2006), Giroux (1986; 1988; 1997) e intimamente ligada à epistemologia de Paulo Freire. 

Para Apple (1989; 2006) o currículo é concebido enquanto uma forma 

hegemônica de representar as estruturas econômicas e sociais mais amplas, as quais têm se 

constituído um sistema para a manutenção das relações de dominação e exploração das 

sociedades menos desenvolvidas. O autor entende, portanto, que o currículo não é neutro, 

desinteressado, mas que o conhecimento por ele corporificado é um conhecimento particular. 

Na visão dele, a reprodução social não se dá de forma tranquila, há sempre um processo de 

contestação, conflito, resistência. 

Já a análise de Giroux (1986) ataca a racionalidade técnica e utilitária, bem como 

o positivismo das perspectivas dominantes sobre o currículo. O referido autor procura mostrar 

que existem mediações e ações no nível da escola e do currículo que podem trabalhar contra 

os desígnios do poder e do controle, devendo haver um lugar para a oposição, a resistência, a 

rebelião e a subversão. Giroux acredita ser possível canalizar o potencial de resistência 

demonstrado por estudantes e professores para desenvolver uma pedagogia e um currículo 

que tenham um conteúdo claramente político e que seja crítico das crenças e dos arranjos 
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sociais dominantes, buscando compreendê-lo por meio de conceitos de emancipação21 e 

libertação22, os quais estão presentes neste estudo na voz freireana. 

Para Freire (2006), o currículo abarca a força da ideologia e sua representação não 

só como idéias, mas como prática concreta, é a vida mesma da escola, o que nela se faz ou 

não se faz, as relações entre todos e todas que fazem a escola, desde o porteiro(a), 

cozinheiro(a) até o diretor(a).  

De acordo com Saul (2008), intérprete da obra freireana, currículo é a política, a 

teoria e a prática do que-fazer na educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora 

desse espaço em uma dimensão crítico-libertadora. 

 

2.3. Que-fazer: o currículo na voz de Paulo Freire 

 

Na compreensão política e epistemológica freireana, o que-fazer é teoria e prática, 

é ação e reflexão, não pode reduzir-se à palavra, nem ao verbalismo, nem ao ativismo 

(FREIRE, 2009a). 

Nas palavras de Streck & Zitokoski (2008), o que-fazer enquanto conceito 

vocabular representa uma variação de outros conceitos como práxis23 e ação-reflexão. No 

                                                           
21 A emancipação humana aparece na obra de Paulo Freire como uma grande conquista política a ser efetivada 
pela práxis humana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas desumanizadas pela 
opressão e dominação social imposta pelo capitalismo e pela ideologia dominante (MOREIRA, 2008).  
22 Nas palavras de Jones (2008), intérprete da obra freireana, libertação é práxis transformadora, ação e reflexão 
solidárias. A libertação ocorre em sua práxis histórica e social quando implica uma consciência crítica da relação 
implícita entre consciência e mundo (FREIRE, 1985). 
23 De acordo com Rossato (2008) é um conceito indissociável do pensamento, da análise e da compreensão do 
papel da educação na teoria freireana, está intimamente ligado, entre outros, aos conceitos de dialogicidade, 
ação-reflexão e educação libertadora. Segundo o autor, a práxis opõe-se a idéia de alienação e domesticação, 
gerando um processo de atuação consciente que conduza a um discurso sobre a realidade para modificar esta 
mesma realidade. A ação é precedida pela conscientização, mas gerada por esta leva a construção de um outro 
mundo que o rodeia. A práxis implica na teoria como um conjunto de idéias capazes de interpretar um dado 
fenômeno ou momento histórico, que, num segundo momento, leva um novo enunciado, em que o sujeito diz a 
sua palavra sobre o mundo e passa a agir para transformar esta mesma realidade. É uma síntese entre teoria-
palavra e ação. A partir do momento em que alguém compreende e toma consciência do seu papel no mundo, sua 
transformação se torna inevitável e gera, portanto, uma ação para atingir tal fim. Há um vínculo estreito entre 
pensar-dizer a palavra – e agir. A consciência se plenifica na palavra e na ação. A ação é, portanto, uma 
libertação da consciência, mas posteriormente é uma libertação social, gerada por um pensamento dinâmico 
numa sociedade assumida como em mudança e devenir permanente. 
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caso, o “que” designa a busca de uma direção e conteúdo para a ação, e o “fazer” diz de forma 

direta que se trata de um agir no sentido de produzir algo. 

Para os autores, Freire lança mão da categoria que-fazer para explicitar sua 

posição ético-política coerente com sua forma de conceber a existência humana no mundo, e 

assim, ele rejeita enfaticamente de modo crítico e problematizador as visões e as posturas 

fatalistas diante da história, ratificando em toda sua obra, uma concepção dialética na forma 

de entender nossa presença no mundo, enquanto seres de ação, de decisão, de rupturas, de 

transformação e de inserção crítica, para muito além da pura adaptação.  

Nas palavras dos autores, a partir dessa perspectiva é que Freire entende que a 

presença humana no mundo só tem sentido enquanto seres históricos, capazes de uma práxis 

transformadora, materializada na luta pelo ser mais, ou seja, pela sua necessária humanização. 

Em outras palavras, o que-fazer se constitui, para Freire (2009a), na luta por um 

mundo mais humanizado que converge para uma ação cultural libertadora, ou uma necessária 

revolução cultural fundamentada na radicalidade dialógica expressa na vivência de saberes, 

como por exemplo, a união dos diferentes para lutar contra os antagônicos; na organização 

dos oprimidos; na síntese cultural e na colaboração de todos os que sonham com uma 

sociedade mais humanizada. 

Esta pesquisa que se inscreve num contexto de educação formal, também 

vislumbra que a práxis transformadora implica numa aprendizagem, que se dá por meio da 

participação dos sujeitos (professor e aluno) na construção de seus que-fazeres. 

Na epistemologia de Paulo Freire, o que-fazer da posição cômoda do discurso 

fatalista neoliberal que quer nos convencer, por exemplo, de que não há outra saída para a 

opressão que o capitalismo nos impõe, deve ser rechaçado com o que-fazer da práxis 

transformadora, fundada na prática humanizadora, que é ética24 e política, e nos remete para a 

necessária intervenção no mundo e com o mundo no âmbito de nossa ação enquanto 

professores ou cidadãos inseridos num contexto concreto. 

                                                           
24 Na acepção da pedagogia freireana, trata-se de uma ética universal do ser humano, que é antagônica a ética do 
mercado, insensível a todo reclamo das gentes e apenas aberta a gulodice do lucro, ou nas palavras do autor, é a 
ética da solidariedade (FREIRE, 2008d). 
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Assim, torna-se importante a recusa ao “não há o que fazer” e na afirmação do 

que-fazer ético e politicamente comprometido que se legitima a marca do homem no mundo, 

com o mundo, e se constrói a esperança25 de alcançar um sentido mais autêntico para a 

presença humananizada no mundo (STRECK & ZITKOSKI, 2008). 

Por isso, esta pesquisa considera a importância de se compreender o que-fazer do 

qual a pedagogia de Paulo Freire lança mão, enquanto ação cultural, política e social, ou seja, 

um currículo que se faz e se re-faz na vida mesma da escola e da sala de aula, numa dimensão 

crítico-libertadora. 

Esta pesquisa entende que quando o currículo não é construído pelos sujeitos 

(professor e aluno), mas é regulado pela instituição de ensino ou pelo poder público por meio 

das políticas de gabinete, a ação de ambos os sujeitos pode se limitar ao gerenciamento e 

execução do currículo em um percurso pré-definido, configurado em uma mera tradução do 

que está escrito/prescrito para a prática, se esvaziando de significados e valores, silenciando a 

voz dos sujeitos e tornando-os cada vez mais alheados de sua cultura, o que nega a eles seu 

direito de ser histórico. 

Portanto, implica rejeitar a concepção de que o currículo está apenas no papel e 

que a prática pedagógica é a tradução dele na sala de aula e na escola. Ao contrário, o 

currículo é ação cultural, política e social do que-fazer, que é ético e político, orientado por 

uma teoria epistemológica crítico-libertadora da educação.  

 

2.4. A politicidade da ação: dimensão do currículo 

 

Ao falar da dimensão ética e política do que-fazer em Paulo Freire, constitui-se 

oportuna a busca por uma compreensão da politicidade do currículo, da qual o autor lança 

mão.  

                                                           
25 A esperança para Freire (2008e) é necessidade ontológica, um imperativo excepcional e histórico, isso implica 
que ela se manifesta na prática, na ação e não na imobilidade da pura espera. Seu contrário, a desesperança é 
esperança que perdeu o rumo. Na compreensão trazida pelo autor, cabe ao professor e a professora cuidar para 
que a esperança não se desvie e não se perca, caindo ou na desesperança ou no desespero. 
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Segundo Freire (2006) não é privilégio da pedagogia crítico-libertadora o caráter 

ideológico e político explícito, mas que todo projeto pedagógico é político e, portanto, todo 

currículo é político, e se acha “molhado26” de ideologia27. 

Na concepção do autor, a questão fundamental é: a favor de que e de quem, contra 

que e contra quem se faz a política de que a educação jamais prescinde. 

Isso significa dizer que é impossível uma prática sem conteúdos, sem objeto de 

conhecimento a ser ensinado e aprendido por ambos os sujeitos (pelo professor e pelo aluno). 

Nessa linha, o autor argumenta que a questão política é central no currículo. Tem 

que ver com: que conteúdos ensinar, a quem, a favor de que, de quem, contra que, contra 

quem, como ensinar, quem decide sobre que conteúdos ensinar, que participação tem os 

estudantes, os pais, os professores, os movimentos populares na discussão em torno da 

organização dos conteúdos programáticos.  

Diante disso, esta pesquisa cede um espaço privilegiado para estudar a 

participação dos sujeitos (professor e aluno) na construção do currículo, ou seja, para buscar 

entender como ele se desenha quando a voz de ambos é ponto de partida e chegada da ação. 

Para tanto, de acordo com o autor, somente por meio da relação dialógica será 

possível o respeito à cultura e ao conhecimento que ambos os sujeitos (professor e aluno) 

trazem, ou seja, será possível um trabalho educacional a partir da visão do mundo daqueles 

que estão na intimidade da sala de aula, na ação. 

Apple (1989) argumenta que não se pode ler a cultura e a política como se fossem 

imagens especulares que passivamente refletissem os interesses das classes dominantes. Para 

o autor, enxergá-las como locais de luta torna o trabalho contra-hegemônico muito mais 

importante devido as contradições que podem ser experienciadas na escola por professores e 

alunos por meio de um currículo remodelado. Trata-se de um currículo que torne a escola 

                                                           
26 Esta pesquisa se apropriou dessa expressão metafórica utilizada por Paulo Freire, além de outras como 
“ensopada”, “encharcada”, para representar aquilo que Carlos Torres conceitua: “um mergulho no mundo dos 
sentimentos ensaiando uma compreensão teórica do que está sendo dado” (Freire, 2006, p.110). 
27 Nas palavras de Apple (2006) a ideologia foi avaliada como uma forma de falsa consciência que distorce o 
quadro que temos da realidade social e serve aos interesses da classe dominante de uma sociedade.  
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espaço em que o aluno tenha condições de reproduzir e produzir nas dimensões contraditórias 

da própria educação.  

À luz da pedagogia freireana, trata-se de um currículo que torne a escola espaço 

em que o aluno possa criar cultura, arriscar-se, perguntar, assumir-se enquanto sujeitos 

históricos e apreender o conhecimento, criá-lo, recriá-lo e aprender. Isso num exercício 

democrático de participação (de voz) tanto dele quanto do seu professor. 

Nas palavras de Freire (2008e), significa partir do conhecimento que o aluno traz, 

que é uma expressão da classe social à qual pertence, para que haja uma superação do mesmo, 

mas não no sentido de anular esse conhecimento ou de sobrepor o conhecimento do professor 

ao do aluno, mas contudo, para torná-lo metodicamente mais rigoroso, epistemologicamente 

mais organizado. 

O que eu nego não é a diretividade da educação. O que eu nego é que conhecimento 
se transfira ou se transmita de um sujeito a outro que, no caso, receberia 
passivamente o “presente” que lhe foi feito. Conhecimento se cria, se inventa, 
reinventa, se apreende. Conhecimento se faz. O aluno conhece na medida em que, 
apreendendo a compreensão profunda do conteúdo ensinado, o aprende. Aprender o 
conteúdo passa pela prévia apreensão do mesmo (FREIRE, 2006, p.120). 

Para tanto, a voz dos sujeitos (professor e aluno) torna-se um exercício 

democrático de participação, enquanto ponto de partida e chegada, na articulação entre os 

saberes trazidos por eles, e os conhecimentos historicamente construídos, na busca 

democrática de uma aprendizagem que também é crítica e libertadora. 

 

2.5. Currículo, participação e poder 

 

Neste tópico, é oportuno estabelecer um diálogo rigoroso sobre o conceito de 

participação com os interlocutores teóricos, para buscar uma melhor compreensão de seus 

significados e de como esta pesquisa a vislumbra no contexto estudado. 

De acordo com Bordenave (1994), o currículo com seus conteúdos e programas de 

estudo é comumente elaborado nos gabinetes, pelas mãos de profissionais da classe média 
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urbana, carregando noções e valores adequados para aquela faixa social. No entanto, eles são 

aplicados de maneira uniforme em todas as escolas, bairros e regiões do país.  

Para o autor, identifica-se aqui uma contradição entre a elaboração e a aplicação 

devido às possíveis diferenças de classe entre os sujeitos de uma ponta a outra, o que os torna 

distantes pelas diferentes realidades. Para ele, isso poderia ser superado por meio da 

participação dos professores, alunos e comunidade periférica na elaboração dos currículos. 

À luz da epistemologia de Paulo Freire, a participação não pode ser reduzida a 

uma pura colaboração que setores populacionais devessem e pudessem dar à administração 

pública. Essa participação implica em decisões e não só do fazer o já programado, é estar 

presente na História e não simplesmente nela estar representado.  

O que esta pesquisa pretende ao estudar a participação dos sujeitos (professor e 

aluno) na construção do currículo é colocá-los no centro da sala de aula, da escola e do 

sistema educacional, para que se possa retomar o olhar para a intimidade da sala de aula, 

afastando-o das políticas e dos currículos fabricados nos gabinetes. 

Abramowicz (1996) defende que a participação se constitui no diálogo 

democrático, buscando a transformação das gentes em um processo que se descobre e se cria 

por meio de um movimento histórico, portanto, numa ação dialógica: a dialogicidade. 

Zitkoski (2008a) intérprete da pedagogia freireana, argumenta que o diálogo se 

instala no processo dialético-problematizador, sobre o qual podemos olhar o mundo e nossa 

existência histórica como processo inacabado e em constante transformação. Segundo o autor, 

na dialogicidade reside o pensar crítico-problematizador que implica numa práxis social. 

Para a participação na dimensão dialógica constitui-se oportuno um currículo para 

a decisão, para a aprendizagem da responsabilidade política e social, intimamente ligada ao 

saber democrático, e não para servir ao autoritarismo que fomenta a ordem opressora e 

alienadora como se vivêssemos num mundo historicamente determinado e apolítico. 

Retomando os escritos de Costa (2008): “somos sujeitos sociais, nossas 

aprendizagens acontecem a partir da interação no e com o mundo. Somos seres de inter-

relação. A escola, ao negar isso, nega também nossa humanidade” (p.327). 
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Para Freire (2003) a participação é mais que fazer o que já vem escrito dos órgãos 

centrais da administração pública ou dos técnicos das instituições de ensino, mas sobretudo, 

significa enquanto exercício de voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de 

poder, um direito de cidadania. 

Bordenave (1994) acredita que a participação é o caminho para o homem exprimir 

sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o 

mundo, sendo que sua prática envolve a satisfação de outras necessidades como a interação 

com os demais homens, a autoexpressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o 

prazer de criar e recriar coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos outros.  

O autor argumenta que desde suas origens os homens vivem em grupos 

(comunidades) criando e produzindo cultura e a participação sempre tem acompanhado as 

formas históricas que a vida social foi tomando, contudo ela pode se implantar tanto com 

objetivos de liberação e igualdade como para a manutenção de uma situação de controle de 

muitos por alguns.  

Para o autor, a qualidade da participação se eleva quando as pessoas aprendem a 

conhecer sua realidade, a refletir, a superar contradições reais ou aparentes, a identificar 

premissas subjacentes, a antecipar consequências, a entender novos significados das palavras, 

a distinguir efeitos de causas, observações de inferências e fatos de julgamentos.  

Nas palavras do autor, a participação é uma vivência coletiva e não individual, de 

modo que somente se pode aprender na práxis de grupo, ou seja, a participação democrática 

só é possível quando os sujeitos inauguram o diálogo por meio da comunicação e da 

informação.  

Esta pesquisa analisa o uso da rádio na internet (web-rádio) como linguagem que 

oportuniza a expressão da voz dos sujeitos (usuários) por meio de sua participação em 

diversos níveis da programação. É possível estabelecer uma aproximação teórica entre o 

conceito de participação empregado na web-rádio e o contexto de participação abordado neste 

tópico à luz das ideias de Freire e Bordenave. 

Na web-rádio os usuários podem interagir e intervir democraticamente na 

comunicação, sendo mais ativos, deixando de ser meros receptores de informação pronta e 
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acabada, podendo contribuir com a criação dos conteúdos, na assunção enquanto sujeitos 

sociais e autores, ou seja, trata-se de uma participação que pode lhe conferir poder. 

Na teoria de Freire (2004) não é possível pensar a educação, a escola e a sala de 

aula fora da relação de poder que é político, já que a educação é um ato social e político. 

 

2.6. Empoderamento: ato social e político 

 

Por meio da interlocução teórica que foi sendo estabelecida nesta pesquisa 

entende-se o currículo e a participação enquanto dimensões intimamente ligadas à ideia de 

empoderamento (empowerment).  

O termo empoderamento foi utilizado por Paulo Freire e envolve uma 

compreensão da potencialidade criativa dos grupos, enquanto classe social, para a sua 

verdadeira transformação, com certas doses de radicalidade, enquanto processo político de 

busca pela libertação da dominação, que é antagônica à noção estadunidense de empowerment 

cooptada pelo individualismo e pelas noções individuais de progresso, com ênfase no 

aumento de poder individual, à autoajuda, ao autoaperfeiçoamento, à autoconfiança (FREIRE 

& SHOR, 2008). 

Na busca da melhor compreensão do termo empoderamento esta pesquisa se 

reporta a epistemologia de Paulo Freire para entender o poder. 

Na acepção freireana a história é possibilidade, portanto somos condicionados e 

não determinados.  

Não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se 
não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a 
possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar 
de práticas com ela coerentes [...]. É porque podemos transformar o mundo, que 
estamos com ele e com outros. Não teríamos ultrapassado o nível da pura adaptação 
ao mundo se não tivéssemos alcançado a possibilidade de, pensando a própria 
adaptação, nos servir dela para programar a transformação (FREIRE, 2000, p.17). 
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Gadotti (2008) argumenta que enquanto sujeitos da história temos o poder de 

mudar. Para o autor, mudar a história significa mudar o estilo de vida dos seres humanos e as 

estruturas que o sustentam. Segundo ele, daí decorre a importância da educação para a 

transformação: 

Paulo Freire acreditava como o filósofo italiano Antonio Gramsci, que as relações de 
poder são sempre relações pedagógicas. Toda relação de hegemonia é uma relação 
pedagógica, sustentava Gramsci. Toda relação pedagógica é necessariamente 
política, insistia Freire. Em toda relação política há necessariamente uma relação 
pedagógica (p.323). 

Nas palavras de Freire (2009a), a relação de poder se estabelece na compreensão 

da relação opressor-oprimido. De acordo com Gadotti (2008), ao contrário de Hegel que 

entendia que o escravo só poderia libertar-se eliminando o seu senhor, Freire sustentava que o 

oprimido só se liberta libertando o opressor. 

Na acepção freireana, oprimido e opressor são hospedeiros, portanto o oprimido 

liberta-se expulsando primeiro o opressor de dentro de si mesmo e não tomando o lugar do 

seu opressor. 

Por isso, Gadotti (2008) toma a voz de Paulo Freire para argumentar que é preciso 

re-inventar o poder, criando relações radicalmente democráticas. 

De acordo com o autor, não se trata de conquistar o poder, mas de dissolvê-lo. Se 

o poder é algo que vai muito além do aparato coercitivo do Estado e está diluído em toda a 

sociedade, então não é algo que possa ser tomado a força. Pode-se tomar o governo por força, 

mas não se toma o poder. 

[...] a grande tarefa do poder político é garantir as liberdades, os direitos e deveres, a 
justiça, e não respaldar o arbítrio de uns poucos contra a debilidade das maiorias. 
Assim como não podemos aceitar o que venho chamando de “fatalismo libertador”, 
que implica o futuro desproblematizado, o futuro inexorável, não podemos 
igualmente aceitar a dominação como fatalidade. Ninguém me pode afirmar 
categoricamente que um mundo assim, feito de utopias, jamais será construído. Este 
é, afinal, o sonho substantivamente democrático a que aspiramos, se coerentemente 
progressistas. Sonhar com esse mundo, porém, não basta para que ele se concretize. 
Precisamos de lugar incessantemente para construí-lo (FREIRE, 2000, p.131). 

Nesse sentido, poder não é dado, como algo que o sujeito recebe de outro (por 

merecimento ou caridade), numa perspectiva individualista.  
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De acordo com Guareschi (2008), intérprete da obra freireana, o empoderamento é 

um ato social e político, pois o ser humano é intrinsicamente social e político. O autor 

argumenta que o empoderamento na pedagogia de Paulo Freire está íntima e necessariamente 

ligado à conscientização, constituindo-se em um eixo que une consciência e liberdade. 

Segundo o autor, a tomada de consciência confere determinado poder às pessoas e 

grupos, gerado a partir dos próprios sujeitos. Tal poder não é outorgado, como dito 

anteriormente, mas sim é resultado de uma práxis (ação e reflexão), e da inserção crítica dos 

sujeitos na história provocados por problemas ou pelas perguntas problematizadoras que os 

colocam na ação, daí a dimensão de um currículo que empodera. 

À luz da epistemologia de Paulo Freire, trata-se de uma pergunta que liberta, que 

desoculta a ideologia dominante, que ilumina a realidade, que ativa a potencialidade criativa, 

que torna os sujeitos autores de sua própria história na medida em que se vincula a outros 

esforços para a transformação da sociedade, ou em outras palavras, que os empoderam e, por 

conseguinte, os tornam livres28. 

Por isso é oportuno a busca da compreensão de currículo que empodera, que se 

constitui na ação cultural, política e social desveladora da realidade, desocultadora da 

ideologia dominante e da ordem opressora que o capitalismo está a serviço.  

Entretanto, segundo Freire & Shor (2008), cabe ao professor que optou pela 

pedagogia crítico-libertadora entender que ele não é o iluminador da realidade, mas sim que é 

a própria pedagogia que ilumina e que são os sujeitos, juntos, os iluminadores. Portanto, 

significa reconhecer a politicidade da educação, e que é a política que modela os processos de 

ensinar e aprender.  

À luz das palavras de Freire (2000), cabe aos sujeitos professor e aluno fazer a 

opção política, perguntando a si mesmo, enquanto exercício democrático de práxis crítico-

libertadora: A serviço de que e de quem? A favor de que e a favor de quem? Contra que e 

contra quem? Para que e para quem?  

 

                                                           
28 De acordo com Freire (2008b), toda a vez que se suprime a liberdade, fica o ser humano um ser meramente 
ajustado ou adaptado. 
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2.7. O currículo crítico-libertador: a ação freireana 

 

Pautando-se nas análises e reflexões sobre a pedagogia crítico-libertadora, esta 

pesquisa compreende o currículo fundamentado na pedagogia freireana. 

Entende-se que o currículo que se inscreve na educação crítico-libertadora 

proposta por Freire, constitui-se um currículo crítico-libertador, ao passo que oportuniza aos 

sujeitos (professor e aluno), em conformidade com Romão (2008), a condição de deixar de ser 

o que são, para serem mais conscientes, mais livres e mais humanos.  

De acordo com Freire (2008d), a educação crítico-libertadora consiste na força 

criadora do aprender, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita. Enquanto ação 

cultural, política e social a educação crítico-libertadora se fundamenta na dialogicidade. 

Nas palavras da Zitkoski (2008, p.130) o diálogo é a força impulsionadora do 

pensar crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo, e implica uma 

práxis social, que é compromisso entre a palavra dita e a nossa ação humanizadora.  

Retomando as palavras de Freire (1978), é por meio da problematização do 

homem-mundo e do homem em suas relações com o mundo e com os homens, que se é 

possível aos homens aprofundarem a tomada de consciência da realidade na qual e com a qual 

estão.  

Nas palavras de Freitas (2008), intérprete da obra freireana, significa desenvolver 

a criticidade enquanto condição para a conscientização, que aliada à curiosidade 

epistemológica potencializa a criatividade da ação transformadora. Para o autor, criticidade, 

curiosidade e criatividade integram a complexidade das relações que situam a conscientização 

no campo das possibilidades e não das certezas, desafiando a autoria que Paulo Freire 

denomina inédito-viável29. 

                                                           
29 Segundo A. Freire (2008), inédito-viável é um termo, na acepção freireana, mais rigoroso do que a mera 
junção de palavras. Trata-se de uma palavra epistemologicamente empregada por Freire para expressar, com 
enorme carga afetiva, cognitiva, política, ética e ontológica, os projetos e os atos das possibilidades humanas, 
carregando crenças, valores, sonhos, desejos, aspirações, medos, ansiedades, vontade e possibilidade de saber, 
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Por isso, entende-se que é na dimensão crítica dos conteúdos que se constrói a 

consciência que deixa de ser ingênua por sua superação, e que aliada à rigorosidade metódica 

se amplia e ativa a potencialidade criadora, tornando professor e alunos sujeitos de sua própria 

história, e cada vez menos objetos reificados. 

Nesse entender, o currículo crítico-libertador se desenvolve enquanto ação 

cultural, política e social na dimensão dialógica, por meio da qual se dá a busca pelo conteúdo 

programático, a construção de novos saberes que provocam a interação e a partilha de mundos 

diferentes, mas que comungam do sonho e da esperança de juntos os homens se libertarem. 

Na acepção freireana, não existem sujeitos que libertam e objetos que são libertados, já que 

não há dicotomia entre sujeito e objeto. O libertar é, ele mesmo, dialógico. 

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a 
ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que 
a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua 
situação no mundo, em que se constitui (FREIRE, 2009a, p.100). 

O libertar dialógico freireano acontece no encontro dos homens para criar e recriar 

o mundo, na denúncia e no anúncio com a participação de ambos.  

A libertação autêntica que é a humanização em processo, não é uma coisa que se 
deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que 
implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 
2009a, p.77). 
[...] ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, 
sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não 
há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja 
transformar o mundo (Ibid. p.89). 

Por isso, o currículo construído e reconstruído na dimensão crítico-libertadora (na 

ação dialógica) transcende o olhar fragmentado de currículo prescritivo, estático, cristalizado, 

definido aprioristicamente.  

[...] a compreensão do currículo abarca a vida mesma da Escola, o que nela se faz ou 
que não se faz, as relações entre todos e todas as que fazem a Escola. Abarca a força 
da ideologia e sua representação não só enquanto idéias, mas como prática concreta 
(FREIRE, 2006, p.123). 

Isso significa, que o currículo crítico-libertador se pauta na criticidade, no 

desvelamento da ideologia dominante, na iluminação da realidade.  

                                                                                                                                                                                     
fragilidade, grandeza humana, inquietudes e boniteza na condição de ser, estando intrínseco o dever e o gosto de 
mudarmos a nós mesmos dialeticamente mudando o mundo e sendo por este mudado.  
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Para Freire & Shor (2008), o diálogo é condição fundamental para a real 

humanização, e se constitui em um ato de conhecimento, uma comunicação democrática que 

invalida a dominação e ilumina a realidade. 

O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua 
realidade tal como a fazem e refazem [...]. Através do diálogo, refletindo junto sobre 
o que sabemos e o que não sabemos, podemos, a seguir, atuar criticamente para 
transformar a realidade [...]. O diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos 
cognitivos, podemos seguir atuar criticamente para transformar a realidade (FREIRE 
& SHOR, 2008, p.123). 

Esta pesquisa compreende que o diálogo tem um caráter essencial, uma vez que 

ele se apresenta enquanto fundante no processo dialético-problematizador que está implicado 

no currículo crítico-libertador, por meio do qual é possível olhar o mundo e a existência dos 

homens em sociedade como algo em construção, uma realidade inacabada, em constante 

transformação.  

À luz da epistemologia freireana, é por meio do diálogo que os sujeitos (professor 

e aluno) participam democraticamente da construção e reconstrução do currículo, aprendem e 

se transformam em comunhão. Na pedagogia dialógica se encontra a essência do currículo 

crítico-libertador. 

 

2.8. A pedagogia dialógica: essência do currículo crítico-libertador 

 

Ao conceber o caráter essencial do diálogo na ação cultural, política e social, 

vislumbra-se a necessidade de buscar uma compreensão mais profunda do que o diálogo vem 

a ser, enquanto linguagem do currículo crítico-libertador. 

Esta pesquisa compreende que na pedagogia de Paulo Freire, é por meio do 

diálogo que a dimensão crítico-libertadora do currículo se estabelece. 

Na medida em que o homem, integrando-se nas condições de seu contexto de vida, 
reflete sobre elas e leva resposta aos desafios que se lhe apresentam, cria cultural. 
A partir das relações que estabelece com o mundo, o homem, criando recriando, 
decidindo, dinamiza este mundo. Contribui com algo do qual ele é autor... Por este 
fato cria cultura (FREIRE, 2008b, p.43). 
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Na interpretação de Krombauer (2008a), é o saber que realimenta criticamente o 

fazer, cujo resultado incide novamente sobre o saber, e assim, ambos (o saber e o fazer) se re-

fazem num processo contínuo.  

No entanto, Freire (2008b) se remete ao período de colonização no Brasil para 

pontuar que o que predominou foi o mutismo do homem, foi a sua não-participação, a criação 

de uma consciência dominada, hospedeira da opressão e não uma consciência livre e, 

portanto, criadora.  

Nesse sentido, esta pesquisa entende a importância da pedagogia dialógica na 

construção do currículo com a participação (a voz) democrática que confere poder aos sujeitos 

(professor e aluno) enquanto grupo, para que consigam se libertar do dominador, afastando-o 

de dentro de si, para que assim possam libertar suas consciências, criar e recriar a sua história 

e o mundo. 

Nas palavras de Rossato (2008), intérprete da pedagogia freireana, a partir do 

momento em que alguém compreende e toma consciência do seu papel no mundo, sua 

transformação se torna inevitável e gera, portanto, uma ação para atingir tal fim, criando um 

vínculo estreito entre pensar-dizer a palavra e agir.  

Segundo o mesmo autor, a consciência se plenifica na palavra e na ação. A ação é, 

portanto, uma libertação da consciência que vai se tornando cada vez mais crítica, mas 

posteriormente é uma libertação social, gerada por um pensamento dinâmico em uma 

sociedade assumida como em mudança. 

Cabe ressaltar que o diálogo não é uma técnica apenas que pode ser utilizada para 

conseguir obter alguns resultados, nem uma tática da qual se pode lançar mão para fazer do 

aluno um amigo o que faria do diálogo uma tática para a manipulação. Diálogo é o encontro 

dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, para a conquista do mundo para a 

libertação dos oprimidos das mãos do dominador (Freire & Shor, 2008; Freire, 2009a). 
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Na acepção freireana, o diálogo é vocação ontológica30 dos homens, a qual, 

segundo Trombetta & Trombetta (2008), se efetiva por meio da educação libertadora.  

De acordo com Freire (2009a), o diálogo verdadeiro está fundado no amor, na 

humildade, na fé nos homens, por isso tece uma relação horizontal na qual a confiança de um 

lado a outro é implicação e os torna cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo, na 

denúncia e no anúncio. Para o autor, não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e 

aos homens, se não há humildade, que é antagônica da arrogância, se não há fé nos homens, 

que não é ingênua, no seu poder de fazer e re-fazer, de criar e re-criar, fé na sua vocação 

ontológica, enquanto um direito da humanidade, fundado na confiança e na esperança. 

Uma esperança que é ela mesma, de acordo com Freire (2008e), “necessidade 

ontológica” (p.10), e nasce no coração da pedagogia que tem o oprimido como sujeito, pois 

ela implica em uma denúncia das injustiças sociais e das desumanidades, e ao mesmo tempo, 

anuncia a capacidade humana de desfatalizar a situação perversa e construir um futuro 

eticamente mais justo, politicamente mais democrático, esteticamente mais irradiante e 

espiritualmente mais humanizado.  

Enquanto prática libertadora o diálogo se constitui numa comunicação 

democrática que invalida a dominação e reduz a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos 

participantes nesse processo, de refazer sua cultura, por meio da aproximação de ambos os 

sujeitos (professor e aluno) na direção do objeto de estudo tomado para ser conhecido, 

desvelado, criticizado. 

O diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de 
conhecer e re-conhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o 
conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse fixa do professor, o diálogo 
requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto (FREIRE & SHOR, 2008, 
p.124). 
[...] a educação dialógica parte da compreensão que os alunos têm de suas 
experiências diárias, quer sejam alunos da universidade, ou crianças do primeiro 
grau, ou operários de um bairro urbano, ou camponeses do interior (Ibid., p.131). 

                                                           
30 Trata-se de um conceito fundamental no pensamento antropológico, filosófico e pedagógico de Paulo Freire, 
pois ele se constitui o ponto de partida para pensar a educação e a possibilidade de humanização.  Vocação 
ontológica para o autor é o potencial humano de ser mais, de ser sujeito de sua própria história, o que implica ser 
o que ainda não somos, num processo que não acaba nunca, enquanto conceito dinâmico, numa eterna 
dialogação do homem com o homem, e do homem com o mundo (FREIRE, 2008b).  De acordo com o mesmo 
autor, não posso ser se os outros não são, sobretudo, não posso ser, se proíbo que outros sejam (FREIRE, 1995). 
A vocação ontológica só se efetiva, nas palavras de Trombetta & Trombetta (2008, p.424), por meio da educação 
libertadora. 
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Isso significa que o diálogo parte do concreto, do saber de senso comum, para 

chegar a uma compreensão rigorosa da realidade, sem dicotomia entre um saber e outro, o 

senso comum do rigor científico.  

Na acepção freireana, o rigor científico é resultado de um esforço para superar 

uma compreensão ingênua do mundo e dos objetos, ele se constitui no processo de 

criticização do saber a partir do pensamento de senso comum, e sobre essa dimensão do 

diálogo é que está implicada também a participação dos sujeitos (professor e aluno). 

De acordo com Freire (2008d), tal processo não se dá por ruptura, mas por 

superação na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, se 

criticiza, ou seja, vai se tornando curiosidade epistemológica. 

Nesta pesquisa, a rádio na internet (a web-rádio) pode contribuir no sentido de 

ampliar o diálogo por meio da participação democrática dos sujeitos do currículo, para além 

da sala de aula, da escola, expressando sua voz criticizada no mundo e sobre o mundo 

humano e digital, enquanto dimensões não dicotomizáveis entre a teoria freireana e a rádio na 

internet (a web-rádio). 

Em síntese, diálogo em Freire (2008e; 2009a) é ação e reflexão solidárias, é 

práxis, é direito de todos os homens, é ato de libertação, de amor ao mundo, de compromisso 

de humildade, de fé, de transformação e conquista do mundo, se instala na problematização, 

na pergunta, na dúvida rebelde, é a busca do conteúdo programático, é uma prática 

democrática, conserva a identidade dos sujeitos, funda o ato de ensinar, completa o ato de 

aprender, é condição ao ato de conhecer, implica o conteúdo que uma vez criticizado ilumina 

a realidade, desvela a ideologia dominante, pode oportunizar a criação e recriação do mundo. 

Portanto, na pedagogia dialógica freireana encontra-se a essência do currículo 

crítico-libertador, e é nessa dimensão da ação que será estudada a integração das TDIC nesta 

pesquisa. 

A seguir, é apresentado o capítulo que estuda a integração das TDIC ao currículo. 
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CAPÍTULO 3 

 

A INTEGRAÇÃO DAS TDIC AO CURRÍCULO: 

DIMENSÕES POLÍTICAS E PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] é indispensável a colaboração dos filósofos que questionam os investimentos 
modernizadores – de uma miséria que se oculta atrás de obras suntuosas, de 
equipamentos e técnicas sofisticadas de programas, de leis perfeitas mas deixam 
mudas as consciências; filósofos que antes de tudo, mostrem o homem como um ser 
encarnado que jamais poderá ser educado por sistemas ou equipamentos algum, por 
mais eficiente ou elabora que seja, se não fizer dele um ser livre, senhor de seus atos, 
de suas opções, de sua vida e do desenvolvimento pessoal que desejar alcançar; ao 
seu crescimento a direção que quiser (CHIZZOTTI, 1975, p.120). 
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Este capítulo trata da integração de TDIC ao currículo. O objetivo é trazer 

fundamentos teóricos para entender o conceito de tecnologia e os pressupostos e significados 

da integração. 

Para tanto, apresenta as ideias de Vieira Pinto (1973; 2005a; 2005b), Almeida 

(2005; 2007 e 2009), Almeida (1996; 2001; 2005 e 2010), Costa (2004), entre outros. 

Na voz dos referidos autores buscou-se conceitos fundantes que compõem o 

estudo. 
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3.1. Para início de conversa: superar as ideias ingênuas 

 

Para introduzir o estudo sobre a integração de TDIC ao currículo nesta pesquisa, 

considerou-se oportuno retomar algumas questões que ainda opacizam o universo tecnológico 

contemporâneo. 

Esta pesquisa pretende superar ideias e concepções ingênuas e avançar no sentido 

de uma aproximação mais rigorosa do pensamento crítico iluminado pelo conhecimento 

dialético da história enquanto processo ligado à compreensão de homem (sujeito) histórico. 

Para tanto, buscou-se em Vieira Pinto (2005a; 2005b) fundamentos filosóficos 

para instalar o diálogo teórico por meio do qual seja possível entender o conceito de 

tecnologia e posteriormente dar passos mais adiante na compreensão da integração das TDIC 

ao currículo. 

Entre outros significados do conceito de tecnologia, rigorosamente estudados por 

Vieira Pinto (2005a), há nesta pesquisa uma estreita interpretação de tal conceito que se pauta 

na relação entre o significado etimológico, cultural, econômico e político. 

Nas palavras de Freitas (2005), Vieira Pinto jamais foi um defensor ingênuo das 

tecnologias, mas sua atenção à tecnologia decorre de sua certeza de que passar do 

subdesenvolvimento para o desenvolvimento exige manusear o mundo de forma mais 

elaborada.  

Vieira Pinto (2005a;) recusa a expressão Era tecnológica, lançando mão de uma 

argumentação “o homem não seria humano se não vivesse sempre numa era tecnológica” 

(p.18). Ao mesmo passo também recusava a opção das elites “entrar na era tecnológica para 

superar a desigualdade” (Ibid.). Contudo, o raciocínio do autor era o avesso: sem acabar com 

a desigualdade, não deixaria de ter importância a ferramenta rústica na sociedade (Ibid.). 

Para o autor, a expressão Era tecnológica constitui-se uma operação (armadilha) 

ideológica das classes dominantes para apresentar sua versão de “fim da história” (Ibid., 
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p.19), ou ainda, de que “têm a felicidade de viver nos melhores tempos jamais desfrutados 

pela humanidade” (p.41).  

Segundo Vieira Pinto (2005a; 2005b) os benefícios das tecnologias para o homem 

em sociedade encontra-se na ideia de que a verdadeira finalidade da produção humana 

consiste na produção das relações sociais, a construção das formas de convivência. Na sua 

obra, ele rejeita o argumento de que a disseminação da técnica mais elaborada dependerá da 

generosidade de quem a usa em benefício próprio. 

À luz da compreensão trazida pelo filósofo, a tecnologia já pertence aos 

vitimizados pela própria tecnologia e pelo capitalismo. Dessa maneira, eles não podem ganhar 

na condição de dádiva, aquilo que já é constitutivo do seu próprio ser social. 

Por isso, o autor defende que é necessário deixar cair por terra o mito de que 

estamos numa era tecnológica, como se fosse uma espécie de entrada em uma nova fase da 

história, mas reconhecer, essencialmente, que a sociedade contemporânea está sim em um 

processo de mudança da qualidade ocorrida no emprego do conhecimento, alçado a um plano 

superior inédito, cuja exteriorização se enuncia na recém-nascida ciência cibernética31 e nos 

engenhos que permite construir.  

[...] e seus expoentes letrados nativos se apressarão sem dúvida em proclamá-lo – 
que participam em pé de igualdade da mesma “civilização tecnológica” que os 
“grandes”, na verdade os atuais “deuses”, criaram e bondosamente estendem a ricos 
e pobres sem distinção (VIEIRA PINTO, 2005a, p.43). 
Uma das deficiências dessa modalidade de percepção do mundo, já o sabemos, 
reside na ausência de sensibilidade histórica. Por isso, movida por um essencial 
impressionismo, eleva à categoria de valor o dado existente, pelo simples fato de ser 
aquilo imediatamente percebido o que a impressiona à primeira vista. Incapaz de 
situar o fato no curso do processo que o engendra, pois tal atitude supõe a 
compreensão dialética, ignora o verdadeiro significado das conexões históricas e se 
mostra impossibilitada de avaliar as situações passadas, a que não assistiu. Levada a 
absolutizar o presente, dele faz o termo final do processo da realidade e deixa os 
acontecimentos e objetos que não viu nascer na penumbra onde relega tudo quanto 
não a impressiona diretamente. (Ibid., p.233). 

                                                           
31 De acordo com Vieira Pinto (2005b), a cibernética, a começar pelo nome, tem uma longa história progressa, 
foi feita pelo acúmulo de aquisições cognoscitivas pertencentes às ciências físicas e naturais e de realizações 
tecnológicas, tão antigas que é quase impossível datar com segurança quando se teria iniciado a sedimentação. 
Contudo, durante os séculos em que se desenrolou a coleta dos dados que iriam possibilitar a eclosão da futura 
ciência claramente estruturada em nossos dias, ninguém percebia o que estava acontecendo. Nas palavras do 
mesmo autor, atualmente, quando se acha instituída e claramente reconhecida, podemos ver retrospectivamente 
os momentos e conquistas essenciais que a prepararam. 
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Diante das análises do filósofo, esta pesquisa compreende que se torna ingênuo 

pensar que somente agora os homens estão construindo tecnologias, pois ao afirmar isso, 

desconsideram-se os processos tecnológicos anteriores que levaram a humanidade a chegar ao 

atual estágio de desenvolvimento, findada a primeira década do século XXI, no que diz 

respeito à construção e produção cibernética. 

Ao mesmo passo cria-se uma visão de mundo na qual, atônitos, deslumbrados 

com a novidade os oprimidos da Era tecnológica tornam-se cada vez mais consumidores 

compulsivos de uma tecnologia que avança sempre em descompasso entre o bloco em 

desenvolvimento e o desenvolvido, recriando e legitimando cada vez mais desigualdades no 

quadrilátero de sua própria nação. 

Esta pesquisa que se inscreve no contexto da educação, no universo da escola 

pontua que ao avançar no sentido da compreensão cultural, econômica e política das TDIC, 

pode-se oportunizar um olhar cada vez menos ingênuo quando voltado para a sala de aula na 

perspectiva de integração ao currículo. 

Ao retratar o universo da mídia rádio e da web-rádio na sociedade contemporânea, 

em especial na escola e na sala de aula numa perspectiva de integração ao currículo, esta 

pesquisa busca entendê-lo para além do próprio instrumental, recurso, ou linguagem. 

Pretende, contudo, uma compreensão desse universo enquanto elementos constitutivos de 

uma cultura politicamente dominada, mas que “ensopada”, como dizia Paulo Freire, de 

contradições pode se colocar a serviço da aprendizagem dos sujeitos (professor e aluno). 

Por isso, busca-se na epistemologia freireana uma compreensão criticizada – ética 

e política – das tecnologias. 

[...] É tão urgente quanto necessária a compreensão correta da tecnologia, a que 
recusa entendê-la como obra diabólica ameaçando sempre os seres humanos ou a 
que perfila como constantemente a serviço de seu bem-estar.  
A compreensão crítica da tecnologia, da qual a educação de que precisamos deve 
estar infundida, e a que vê nela uma intervenção constantemente sofisticada no 
mundo a ser necessariamente submetida a crivo político e ético. Quanto maior vem 
sendo a importância da tecnologia hoje tanto mais se afirma a necessidade de 
rigorosa vigilância ética sobre ela. De uma ética a serviço das gentes, de sua vocação 
ontológica, a do ser mais e não de uma ética estreita e malvada, como a do lucro, a 
do mercado (FREIRE, 2000, p.101-2). 
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Assim, esta pesquisa entende que é condição sine qua non para dar passos mais 

adiante na reflexão, a superação de outra ideia ingênua trazida por Vieira Pinto (2005a; 

2005b): a de pensar que as tecnologias são monstros ou inimigos do homem, e que robôs 

acabarão por destruir a humanidade. 

Se as tecnologias podem ser colocadas a serviço do homem representando sua 

criatividade, como se tem testemunhado nos tempos atuais no que diz respeito, por exemplo, 

aos avanços da medicina do qual implica um concomitante processo de avanço educacional já 

que não há médicos sem escola, sem formação e produção científica, não seriam as 

tecnologias que acabarão por destruí-lo. 

Os educadores jamais deveriam negar a importância da tecnologia, mas não 
deveriam reduzir a aprendizagem a uma compreensão tecnológica do mundo. 
Podemos conceber, aqui, duas posições que são falsas. A primeira seria simplificar 
ou negar a importância da tecnologia, associar todos os processos tecnológicos a um 
concomitante processo desumanizante. Na verdade, a tecnologia representa a 
criatividade humana, a expressão da necessidade do risco. Por outro lado, não se 
deve cair numa negação do humanismo (FREIRE & MACEDO, 2006, p.39). 

Nas palavras da Almeida (2005) as tecnologias e seus produtos não são bons nem 

maus em si mesmos, os problemas não estão na televisão, no computador, na internet ou em 

qualquer outra mídia digital, e sim nos processos humanos que podem empregá-las de uma 

forma ou de outra, ou seja, para a libertação ou para a dominação, em processos antagônicos. 

Segundo Vieira Pinto (2005a) uma das maneiras de retardar o efeito libertador da 

tecnologia no país em desenvolvimento resume-se em exaltá-la, a ponto de fazer dela uma 

nova mitologia, com sua numerosa procissão de idólatras. Como pontua o autor, ao lembrar a 

tradução dos escritos do dramaturgo Sófocles “Há muitas coisas terríveis, mas nenhuma é 

mais terrível que o homem” (p.31).  

Maravilhar-se diante da tecnologia, para ele, é um dote fundamentalmente 

histórico e configura-se uma atitude ingênua do homem, pois sendo ela própria um produto 

seu, e, portanto, patrimônio da humanidade, logo, um direito de cidadania, maravilhar-se 

demonstra um distanciamento do mundo, causado pela perda da prática de transformação 

material da realidade, e da impossibilidade de usar os resultados do trabalho executado. Ou 

seja, significa que o homem perdeu a noção de ser autor de suas obras, as quais por isso lhe 

parecem estranhas. 
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Assim, cabe ao oprimido do capitalismo maravilhar-se a distância com aquilo que 

não possui nem utiliza, contendo-se com aspirar à posse dos objetos já vulgarizados, embora 

maravilhosos de engenho e complicação técnica, desde um simples rádio digital acoplado a 

um aparelho de telefonia celular, que se lhes vão tornando acessíveis em virtude do 

barateamento do custo, graças à melhora dos métodos produtivos nessas primeiras décadas do 

século XXI. 

Diante do exposto, entende-se oportuno pautar daqui em diante o estudo das TDIC 

na dimensão do currículo já que à escola e aos educadores (professores e gestores), revela-se 

importante superar o medo e o temor para caminhar na direção da integração. 

A próxima sessão dedica-se à busca do significado da integração das TDIC ao 

currículo. 

 

3.2. Dimensões da integração: alguns olhares 

 

A integração das TDIC ao currículo tem sido objeto de estudos e de ampla 

discussão e debate no cenário acadêmico, havendo opiniões de todos os tipos, conforme nos 

aponta Costa (2004):  

- razões de natureza cultural como resistência à mudança e a inércia da própria 

instituição escolar, e de natureza psicológica como insegurança, indiferença ou até de rejeição 

por parte dos professores; 

- razões de ordem política, como a falta de ou apenas política de acesso por meio 

da disponibilização de equipamentos, e ainda ineficácia ou ausência de formação de 

professores. 

Esta pesquisa entende que concomitante ao processo pedagógico, é oportuno um 

olhar cultural, político e social, ou seja, não basta focar nos recursos tecnológicos, 

enriquecendo as salas de aula, sala de professores e outros espaços da escola com 



85 
 

  

equipamentos, mas é essencial que se tenha a política pedagógica e, portanto, o currículo, na 

pauta de discussão. 

Entende-se que a integração das TDIC ao currículo abarca a participação 

democrática dos sujeitos (professor e aluno) no desenho e redesenho do percurso traçado para 

alcançar a aprendizagem dos conteúdos e a concomitante produção de conhecimento, criando 

conexões e interconexões entre diferentes áreas, bem como entre diversas tecnologias e 

mídias digitais disponíveis no universo da escola e da sala de aula, no sentido de viabilizar a 

realização de um novo currículo no qual as TDIC figuram enquanto estruturantes. 

Ao mesmo tempo, abarca também a participação de outros sujeitos, como a gestão 

escolar e a comunidade, com um papel bem definido.  

Isso significa entender que não basta aos técnicos dos gabinetes, por exemplo, 

escrever programas curriculares e projetos ricos em tecnologias, se não criar condições para a 

participação (a voz) do professor e do aluno nas decisões, para decidir, fazer, refazer, 

conferindo a eles a posição de sujeitos da ação na escola e em sala de aula. 

Essa visão apresenta-se de forma mais ampla, uma vez que o desenvolvimento da 
tecnologia avança vertiginosamente e sua presença na escola se torna mais freqüente 
a cada dia. Uma preocupação é que o professor não foi preparado para desenvolver o 
uso pedagógico das mídias. E para isso não basta que ele aprenda a operacionalizar 
os recursos tecnológicos, a exigência em termos de desenvolver novas formas de 
ensinar e aprender é muito maior (PRADO, 2005, p.16).  

A integração das TDIC ao currículo demanda num primeiro momento o domínio 

técnico e pedagógico do professor, enquanto dimensões indissociáveis que se complementam. 

 [...] o domínio do técnico e do pedagógico não deve acontecer de modo estanque, 
um separado do outro. É irrealista pensar em primeiro ser um especialista em 
informática ou em mídia digital para depois tirar proveito desse conhecimento nas 
atividades pedagógicas. O melhor é quando os conhecimentos técnicos e 
pedagógicos crescem juntos, simultaneamente (VALENTE, 2005, p.23). 

De acordo com Arnaldo (2002) a escola deve repensar uma melhor forma de tratar 

a tecnologia e a mídia no ensino trabalhando a construção do senso crítico.  

Por isso, entende-se que para dar passos em direção à integração cabe ao professor 

a compreensão ética e política da pedagogia e, portanto, do currículo. Segundo Almeida 

(2005): 
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O computador embora nascido de uma dada civilização e para solucionar dados 
problemas, hoje é um patrimônio transcultural. A absorção crítica de sua utilização 
na educação deve ser precedida de análises das questões mais radicais que afligem 
esta dimensão da cultura brasileira. Como tarefa dos educadores, cumpre 
desenvolver uma pedagogia do uso crítico da informática na educação (p.69). 

À luz das ideias de Almeida (2009), entende-se que os passos em direção a 

integração de TDIC ao currículo demandam mudanças nos modos de ensinar e aprender, mas 

além da mudança há de se considerar nesse processo a dimensão do direito humano assim 

como os direitos de saber ler, escrever e contar.   

De acordo com Green (2009), a sensação de ter direito a alguma coisa é muito 

mais poderosa do que simplesmente precisar dele ou desejá-lo, implica que alguma outra 

pessoa tem a obrigação de responder. Para o autor, os direitos são vinculados a noções de 

cidadania, participação e poder. 

Esta pesquisa entende que num processo de democratização, igualdade e justiça 

social as TDIC, uma vez que fazem parte da cultura do homem contemporâneo, devem ser tão 

presentes na escola e na sala de aula quanto o são fora dela na vida cotidiana. Isso implica 

numa outra perspectiva para o currículo e para a aprendizagem, o que será pautado no tópico a 

seguir. 

 

3.3. Integração para a aprendizagem: princípios e pressupostos 

 

Antes de prosseguir as análises e reflexões é oportuno apresentar um breve retrato 

das principais abordagens do processo de ensino e aprendizagem, para em seguida buscar uma 

compreensão das diferentes concepções sobre a introdução das TDIC na escola e na sala de 

aula. 

Para tanto, buscou-se subsídios teóricos na obra de Mizukami (1986): 

Na abordagem comportamentalista o conhecimento é uma descoberta, mas se trata 

de uma descoberta daquilo que há se encontrava presente na realidade exterior, é a cópia de 
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algo dado do mundo externo. Nessa abordagem a escola é um espaço educacional que deverá 

adotar o controle de acordo com os comportamentos que pretende instalar ou manter. 

Na abordagem cognitivista, a aprendizagem é mais do que um produto do 

ambiente, das pessoas ou dos fatores externos ao aluno. A ênfase é dada na capacidade do 

aluno de integrar informações e processá-las. O conhecimento é considerado como uma 

construção contínua, enquanto novas estruturas que não existiam antes no indivíduo. Nessa 

abordagem o desenvolvimento humano é determinado, e a aprendizagem ocorre por si só. 

Aprender significa assimilar o objeto a esquemas mentais. A função do professor consiste em 

provocar desequilíbrios e fazer desafios. O ensino deve ser adaptado ao desenvolvimento 

mental e social do aluno. 

Na abordagem sócio-cultural o homem se constrói e se assume enquanto sujeito 

na medida em que, integrado em seu contexto, reflete sobre ele e com ele se compromete, 

tomando consciência de sua historicidade. O desenvolvimento do conhecimento está ligado ao 

processo de conscientização, que sempre inacabado, contínuo e progressivo, é uma 

aproximação crítica da realidade que vai desde as formas de consciência mais primitivas à 

criticizada problematizadora, logo, criadora. A nova realidade torna-se objeto de uma nova 

reflexão crítica que vai cada vez mais criticizando-se. 

Na epistemologia de Freire (2008a; 2008d), a aprendizagem é ato de conhecer e 

de criar, aonde nasce a inconclusão do homem histórico. Para o autor, o conhecimento se 

constrói e reconstrói na perspectiva crítica que se desenvolve no processo de conscientização, 

ou seja, na superação da curiosidade ingênua para a promoção da curiosidade epistemológica. 

Na acepção freireana, eu aprendo quanto mais me aproximo do objeto e encontro “achados”, 

logo a aprendizagem é descoberta, implica numa curiosidade do sujeito e tem uma dimensão 

autoral. 

De acordo com Valente (2005), memorizar o teorema de Pitágoras pode não ser 

suficiente para resolver o problema de minimizar o trajeto que o indivíduo faz para ir da sua 

casa à padaria, pois a aplicação da informação exige sua interpretação e seu processamento, o 

que implica a atribuição de significados de modo que a informação passe a ter sentido para 

quem aprende. 
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Na perspectiva da educação bancária, criticada por Freire (2009a), a 

aprendizagem resume-se a “devolver” os “depósitos” realizados pelo professor, que é o 

detentor do saber, ou seja, aprender está diretamente vinculado à memorização e à reprodução 

da informação. 

Esta pesquisa entende à luz da pedagogia freireana, que a integração de TDIC ao 

currículo abarca a dimensão democrática da ação, que implica na participação, na voz, dos 

sujeitos (professor e aluno) enquanto ponto de partida e chegada na assunção de uma práxis 

dialógica. Práxis que envolve a problematização dos conteúdos a partir da curiosidade dos 

sujeitos, para a iluminação da realidade e a tomada de consciência32.  

Portanto, a integração das TDIC ao currículo não significa apenas o emprego de 

computadores e outros aparatos tecnológicos e midiáticos com o fim de educar, mas sim, uma 

ação cultural, política e social que institucionaliza mudanças que interferem no modus 

educandi, ou seja, tudo o que diz respeito à educação desde seu planejamento até sua 

implementação e avaliação com o escopo na aprendizagem. 

À luz das palavras de Costa (2004), esta pesquisa entende que no processo de 

integração de TDIC ao currículo, a aprendizagem é construída pelo aluno numa estrutura 

aberta e dinâmica do currículo. Trata-se de uma aprendizagem realizada com autonomia, com 

poder de decidir, de criar, de recriar, de ser autor. 

 Conforme Almeida (2005) TDIC e conhecimento se integram para produzir 

novos conhecimentos que possam oportunizar uma compreensão mais crítica dos problemas 

atuais, para a busca e proposição de soluções para a transformação do cotidiano. Dessa 

maneira, não é o professor quem planeja para os alunos executarem, mas ambos são parceiros 

e sujeitos do processo de conhecimento, ou como esta pesquisa vem sugerindo sujeitos do 

                                                           
32 Trata-se de um processo que se faz e refaz, pautada na concepção de Paulo Freire, a partir da denominada 
intransitividade da consciência que é a condição do ser humano que está imerso em sua realidade e que ainda não 
tem a capacidade de objetivá-la, passando pela consciência transitiva ingênua, que é quando já se percebe a 
contradição social mas ainda se move nos limites do conformismo, ainda não capaz do pensamento autônomo 
porque não se arrisca na investigação da verdade, até a chegada a consciência crítica, a qual tem por 
característica o pensamento autônomo e comprometido, que leva ao engajamento, e quanto mais crítica, mais 
democrática e dialógica. É importante ressaltar que o trânsito para a consciência crítica não é idealista, ele 
somente acontece no processo maior de transformação social, econômica, cultural acompanhado de um trabalho 
educativo crítico, dialógico, democrática, em que se desenvolve a capacidade de pensar, deliberar, decidir e fazer 
opções conscientes de ação (KRONBAUER, 2008b). 
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currículo. Nas palavras de Freire & Shor (2008): o educador faz com seus alunos, e não faz 

para os alunos. 

Não é de se estranhar, segundo Barbero (2001), que a escola continue vendo as 

TDIC unicamente como uma possibilidade de eliminar o tédio no ensino, amenizando 

jornadas exaustivas e insuportavelmente ricas de inércia. 

O horizonte que se vislumbra em relação à possibilidade de sucesso na integração 

das TDIC ao currículo vai de encontro ao que Costa (2004) coloca enquanto foco: o que com 

elas os sujeitos (professor e aluno) podem realizar para favorecer os processos de ensinar e 

aprender. Isso implica em mudanças na pedagogia num sentido de repensá-la e reinventá-la 

nos espaços de sala de aula e da escola com foco na participação dos sujeitos (professor e 

aluno) e na aprendizagem. 

 

3.4. Integração das TDIC ao currículo numa dimensão crítico-libertadora 

 

Neste capítulo tratou-se da aprendizagem enquanto uma finalidade da integração, 

refutando concepções ingênuas de que as TDIC têm papel motivacional nos processos de 

ensino.  

Na perspectiva “bancária” (Cf. Freire, 2009a) da pedagogia pouco ou nada haverá 

de participação dos sujeitos (professor e aluno) na construção do currículo. 

Por outro lado, na dimensão crítico-libertadora, entende-se que a voz dos sujeitos 

(professor e aluno) na ação dialógica (dialogicidade) constitui-se exercício democrático de 

questionamentos – Para que? Para quem? A favor de que? A favor de quem? Contra que? 

Contra quem?  

Em conformidade com Dahrendorf (1992) isso irá contribuir para o entendimento 

das questões sociais, desmascarar interesses em luta que determinam práticas sociais que 
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incapacitam, desautorizam ou silenciam, incorporadas pela escola e por seu currículo oficial 

(currículo prescrito).  

Para o autor, isso pode favorecer os espaços de resistência existentes, ao fortalecer 

a autonomia, oportunizando liberdade e igualdade de oportunidades. 

Almeida (1996) diz que se o professor privilegia a autonomia, a criticidade e o 

compromisso social, utilizará os recursos computacionais levando o aluno a fazer perguntas 

interessantes, instigantes, promovendo a organização de ações colaborativas.  

Portanto, ao tratar da integração das TDIC ao currículo enquanto objeto de 

estudos nesta pesquisa, acredita-se que sua efetiva consolidação dependerá essencialmente da 

dimensão cultural, política e social da ação, logo do currículo que constitui-se a espinha 

dorsal de tudo que se faz ou não se faz na escola e na sala de aula. 

Esta pesquisa entende que está no currículo o ponto de partida e chegada da 

integração e não nas TDIC em si. Nas palavras de Silva (2001), as TDIC constituem-se parte 

do desenvolvimento do currículo enquanto elementos estruturantes, e não apenas como 

instrumento de transmissão da cultura. 

A partir do exposto, concebe-se que a integração das TDIC ao currículo reúne 

algumas condições, tais como o fluxo livre de ideias, confiança na capacidade individual e 

coletiva de resolverem problemas, uma prática reflexiva e analítica, preocupação com o bem 

comum. 

Ou seja, o processo de integração configura uma nova ação cultural, política e 

social que cria um ambiente de aprendizagem essencialmente dialógico (dialogicidade), 

fundamentalmente crítico, que oportuniza a libertação dos sujeitos (professor e aluno) e, por 

conseguinte, constitui-se um espaço de participação no qual a voz cria a dinâmica da práxis, 

logo um espaço democrático. 

Isso comunga com os argumentos de Apple & Beane (1997):  

As escolas democráticas, como a própria democracia, não surgem por acaso. 
Resultam de tentativas explícitas de educadores colocarem em prática os acordos e 
oportunidades que darão vida à democracia. Esses acordos e oportunidades 
envolvem duas linhas de trabalho. Uma é criar estruturas e processos democráticos 
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por meio dos quais a vida escolar se realize. A outra é criar um currículo que ofereça 
experiências democráticas aos jovens (p.20).  

Para tanto, os autores acreditam que demanda uma tarefa primordial aos sujeitos 

(professor e aluno): “a de reconstruir o conhecimento dominante e utilizá-lo para ajudar, não 

para atrapalhar os menos privilegiados da nossa sociedade” (Ibid., p.32). 

À luz das palavras dos autores, esta pesquisa entende que implica não negar aos 

vitimizados do capitalismo o conhecimento do dominador, mas iluminar a realidade, 

desopacizando a ideologia que o perfaz.  

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que 
isso, implica a nossa habilidade de aprender a substantividade do objeto aprendido. 
A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do 
objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona mais como paciente da 
transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, 
epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa de 
sua construção (FREIRE, 2008d, p.69).  

Conhecer a ideologia que torna míope os processos de produção, desenvolvimento 

e aplicação das TDIC na sociedade contemporânea configura-se mais uma questão política. 

Mas a integração das TDIC ao currículo constitui-se também uma questão pedagógica. Assim, 

política e pedagogia estão implicadas, intimamente entrelaçadas em tudo que se faz ou não se 

faz na sala de aula e na escola. 

A seguir será abordado o método da pesquisa. 



92 
 

  

II - O MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez 
velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão 
fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e 
aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e 
pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina 
e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 
conhecimento ainda não existente (FREIRE, 2008e, p.28) 
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Nesta sessão é apresentado o método da pesquisa.  

Para subsidiar a construção do método, buscou-se fundamentos teóricos nos 

seguintes autores: André & Lücke (1986; 1998), Bogdan & Biklen (1994), Chizzotti (2003), 

Gatti (2005), Laville & Dione (1999), entre outros. 

Optou-se pela abordagem qualitativa com aportes no estudo de caso.  

Quanto ao cenário da pesquisa trata-se de uma escola pública municipal da Rede 

de Ensino de São Paulo. São sujeitos pesquisados: o coordenador do Programa Nas Ondas do 

Rádio, a coordenadora pedagógica, a professora e dezesseis alunos e alunas de sua turma. 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram: a análise documental, a 

entrevista semi-estruturada e o grupo focal. Para tanto foram elaborados os instrumentos, 

entre eles, roteiros de entrevistas, e um plano para o trabalho de campo. 

Para a organização e análise dos dados foram selecionadas quatro categorias 

principais. São elas: currículo, participação, integração e aprendizagem. Dedicam-se 

algumas linhas para traçar um recorte teórico de cada uma das categorias. 
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1. A abordagem metodológica 

 

Tendo em vista a especificidade da pesquisa em Ciências Humanas, especialmente 

das pesquisas em Educação que objetivam uma investigação que leva em considerações 

diferentes dimensões, com um olhar mais alargado e profundo das questões ligadas ao 

currículo, a escolha da linha metodológica nesta pesquisa é a qualitativa, com aportes no 

estudo de caso. 

Tal abordagem metodológica, ainda, se alinha com os objetivos da pesquisa e as 

concepções deste pesquisador. 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994) a pesquisa qualitativa apresenta cinco 

características: 

i) tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento-chave, pois supõe que o pesquisador tenha contato direto com a realidade e a 

situação que está sendo investigada; 

ii) é descritiva, portanto o material e seus resultados são expressos de forma rica, 

captando a essência das pessoas, situações, acontecimentos, acompanhando documentos, 

entrevistas, transcrições etc, para dar o fundamento concreto; 

iii) o pesquisador está preocupado com o processo e não com os resultados e os 

produtos. Assim ao estudar o problema, o pesquisador busca penetrar em sua estrutura íntima, 

inclusive não visível e observável, para descobrir suas relações e avançar no conhecimento; 

iv) o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente, portanto os 

significados e a interpretação surgem da percepção da situação, e não buscam evidenciar suas 

hipóteses; 

v) o significado é a essência na abordagem qualitativa.  

Na abordagem qualitativa, de acordo com os autores, a investigação caracteriza-se 

por ser descritiva e, além disso, a análise das informações coletadas nesse tipo de investigação 
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é feita de forma indutiva e não dedutiva (BOGDAN & BIKLEN, 1994). Segundo os autores, 

cabe ao pesquisador com sua sensibilidade e referencial teórico de suporte, coletar dados e 

interpretá-los e aos sujeitos construir conhecimento sobre um determinado contexto. 

A pesquisa se constitui como um instrumento de investigação do homem e do 

mundo, e o pesquisador no trajeto dessa atividade que se desenvolve, busca subsídios nas suas 

experiências anteriores, na observação realizada, na reflexão sobre o problema, com foco na 

sua resolução, ou de outro modo, na sua superação. Isso implica na busca de uma melhor 

compreensão do fenômeno estudado, visando-se a transformação do mundo ao seu redor. 

Nesse tipo de abordagem, de acordo com Azanha (1992) o êxito da pesquisa, 

naquilo que ela tem de mais relevante é a criação de novas ideias, como hipóteses, teorias e 

conceitos. De acordo com Laville & Dione (1999), o pesquisador é mais que um observador 

objetivo, ele constitui-se um ator aí envolvido. 

Os referenciais teóricos de método de pesquisa selecionados são: André & Lucke 

(1986; 1998); Bogdan & Biklen (1994); Chizzotti (2003); Laville & Dionne (1999). Buscou-

se à luz dos referidos autores: fundamentos da pesquisa qualitativa; pressupostos da pesquisa 

qualitativa, em relação à forma de apreensão e legitimação do conhecimento, orientada na 

filosofia da fenomenologia, com aportes no estudo de caso; método científico de construção 

do saber em ciências humanas, no qual o ser humano é seu sujeito de estudo e análise. 

Optou-se pelo estudo de caso devido ao fato de ser considerado um referencial 

significativo que merece investigação (CHIZZOTTI, 2003). 

 

2. O cenário e o objeto da pesquisa 

 

O estudo de caso realizou-se na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) 

Antonio Munhoz Bonilha, que conta com aproximadamente 500 alunos e alunas, localizada 

na região oeste da capital paulista, pertencendo a Diretoria Regional de Educação (DRE) de 

Pirituba. 
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O objeto de estudo é a Rádio Jacaré FM, um projeto que pertence ao Programa 

Nas Ondas do Rádio da SME-SP. 

O projeto Rádio Jacaré FM é uma iniciativa de uma professora de educação 

infantil da rede municipal, com seus alunos e alunas.  

Maiores detalhes do projeto encontram-se na parte III destinada à pesquisa de 

campo. 

 

3. Os sujeitos pesquisados 

 

Os sujeitos da pesquisa foram: 

- 01 (um) coordenador do Programa Nas Ondas do Rádio da SME-SP; 

- 01 (uma) coordenadora pedagógica da rede municipal de São Paulo; 

- 01 (uma) professora da educação infantil da rede municipal de São Paulo; 

- 16 (dezesseis) alunos e alunas da EMEI Antonio Munhoz Bonilha, envolvidos/as 

com o Projeto Rádio Jacaré FM. 

Os sujeitos pesquisados foram distribuídos em dois grupos, um reunindo os 

gestores (coordenador do Programa e coordenadora pedagógica da escola) envolvidos com o 

projeto em estudo, e o outro, a professora e os alunos e alunas. 

Justifica-se a divisão em dois grupos devido ao fato desta pesquisa entender que o 

primeiro ocupa uma posição mais técnica, administrativa e de suporte ao Projeto, figurando 

enquanto interlocutores no estudo, e o segundo grupo, uma posição de autores na construção 

do projeto e sujeitos principais da pesquisa. 

São sujeitos do grupo I: 
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- o coordenador geral do Programa Nas Ondas do Rádio que atua na SME-SP; 

- a coordenadora pedagógica da Unidade Escolar selecionada. 

São sujeitos do grupo II: 

- a professora de Educação Infantil envolvida no projeto Rádio Jacaré FM na 

instituição pesquisada; 

- os dezesseis alunos e alunas do estágio Infantil II, envolvidos no projeto Rádio 

Jacaré FM. 

 

4. As técnicas para coleta de dados 

 

Foram utilizadas para a coleta de dados as seguintes técnicas: análise documental, 

entrevista semi-estruturada e grupo focal. 

 

4.1. A análise documental  

 

Num primeiro momento, foi realizada a análise documental, para dar passos no 

sentido de sintonizar os objetivos e propósitos da pesquisa ao problema a ser estudado. A 

análise permitiu a aproximação mais rigorosa com o problema da pesquisa. 

Foram utilizadas as publicações veiculadas no portal da SME-SP33 e a legislação a 

que se refere o Programa Nas Ondas do Rádio, sendo essas: a Lei Municipal nº. 13.941, de 28 

                                                           
33 Disponível em: 
<HTTP://PORTALSME.PREFEITURA.SP.GOV.BR/PROJETOS/EDUCOM/ANONIMOSISTEMA/MENUTEXTO.ASPX?MENUI
D=25&MENUIDABERTO=15>. (Acesso em 05/08/2010). 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/AnonimoSistema/MenuTexto.aspx?MenuID=25&MenuIDAberto=15
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/AnonimoSistema/MenuTexto.aspx?MenuID=25&MenuIDAberto=15
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de dezembro de 2004 (Cf. São Paulo/PMSP, 2004), e a Portaria nº. 5.792 de dezembro de 

2009 (Cf. São Paulo/SME, 2009). 

Por meio da análise documental buscaram-se conceitos fundantes do Programa 

Nas Ondas do Rádio para direcionar as questões iniciais que seriam dedicadas ao coordenador 

do Programa, visando-se detectar traços do currículo, da integração das TDIC, da participação 

e da aprendizagem. 

 

4.2. A entrevista semi-estruturada 

 

A entrevista semi-estruturada se trata de uma técnica que o pesquisador pode 

lançar mão na pesquisa qualitativa para ir além do roteiro pré-estabelecido, visando-se 

alcançar os objetivos propostos. 

Portanto, a pesquisa lançou mão da entrevista semi-estruturada para a busca da 

voz do coordenador do Programa, da coordenadora pedagógica da escola, e da professora.  

Cabe ressaltar, esta técnica permite ao pesquisador redirecionar as questões no 

decorrer da pesquisa de campo, deixando fluir o estudo de acordo com nuances da voz dos 

sujeitos, traduzidas por suas reações, emoções, atitudes, crenças e experiências, 

 

4.3. O grupo focal 

 

O grupo focal é técnica utilizada quando o pesquisador tem a intenção de capturar 

a voz coletiva, e de acordo com Gatti (2005), o foco no assunto em pauta deve ser mantido, 

porém criando-se um clima aberto às discussões, de maneira que os participantes possam se 

sentir confiantes para expressar suas opiniões, constituindo uma participação ativa na 

conversa com o pesquisador. 
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Ao se referir ao grupo focal, Powell & Single (1996) argumentam: “é um conjunto 

de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é 

objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal” (p.49). 

Já Morgan & Krueger (1993) dizem que a pesquisa com grupos focais tem por 

objetivo captar a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, 

crenças, experiências e reações, de um modo que não seria possível com outras técnicas, 

como no caso da observação, da entrevista ou questionários. Segundo o mesmo autor, ele 

permite fazer emergir uma multiplicidade de processos emocionais, permitindo a captação de 

significados num período mais curto de tempo. 

Nas palavras de Gatti (2005), com base na compreensão que traz de pesquisadores 

da área, o grupo focal é útil nos estudos em que há diferença de poder entre os participantes, e 

quando a pretensão é explorar o grau de consenso sobre um determinado assunto. Para a 

autora, também é válido quando se quer compreender diferenças, divergências, contraposições 

e contradições. 

Morgan (1997) argumenta que por meio do grupo focal, é possível entender 

melhor, por exemplo, as diferenças ou as proximidades existentes entre o que as pessoas 

dizem e o que elas fazem de fato, o permite articulações entre os múltiplos significados 

revelados pelos participantes. 

Quanto à condução do grupo focal, Gatti (2005) afirma: 

[...] é importante o respeito ao princípio da não diretividade, e o facilitador ou 
moderador da discussão deve cuidar para que o grupo desenvolva a comunicação 
sem ingerências indevidas da parte dele, como intervenções afirmativas ou 
negativas, emissão de opiniões particulares, conclusões ou outras formas de 
intervenção direta. Não se trata, contudo, de uma posição não diretiva absoluta, ou 
do tipo “laissez-faire”, por parte do moderador. Este deverá fazer encaminhamentos 
quanto ao tema e fazer intervenções que facilitem as trocas, como também procurar 
manter os objetivos de trabalho do grupo. O que ele não deve é se posicionar, fechar 
a questão, fazer sínteses, propor idéias, inquirir diretamente. Fazer a discussão fluir 
entre os participantes é sua função, lembrando que não está realizando uma 
entrevista com um grupo, mas criando condições para este se situe, explicite pontos 
de vista, analise, infira, faça críticas, abra perspectivas diante da problemática para o 
qual foi convidado a conversar coletivamente (p.8). 

Pizzol (2003) diz que a função do moderador no trabalho com o grupo focal 

inclui, entre outras ações, manter produtiva a discussão, garantindo que todos os participantes 
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exponham suas ideias, buscando evitar a dispersão da questão em foco e a monopolização da 

fala por parte de um dos participantes. 

Optou-se, portanto, pelo grupo focal, enquanto técnica utilizada na pesquisa com 

os sujeitos (alunos e alunas) para capturar a voz, tendo em vista os objetivos propostos, o 

problema da pesquisa e o perfil desse grupo de sujeitos pesquisados, como faixa etária e 

relação de poder dentro do cenário/contexto estudado. 

O trabalho realizado na captura da voz dos alunos e das alunas buscou atender tais 

pressupostos. O pesquisador assumiu uma postura sensível e atenta às falas, sentimentos, 

emoções, reações, atitudes do grupo, na conversa sobre suas experiências pessoais com o 

projeto vivido na escola, mantendo mais uma postura de moderador e facilitador da conversa 

coletiva, criando uma atmosfera facilitadora à participação ativa de todos e todas. 

 

5. Os instrumentos para coleta de dados 

 

Os instrumentos selecionados e construídos para a coletada de dados são as 

entrevistas semi-estruturadas. 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas pessoalmente no período entre 

13/10 e 02/12/2010, gravadas e transcritas34 na integralidade, com a devida autorização para 

publicação científica, sem que seja mencionada qualquer forma de identificação com os 

nomes dos participantes. No caso do grupo focal realizado com os alunos e com as alunas, 

esta autorização foi antecipada pela devida autorização do responsável maior de idade para 

publicação científica. 

O quadro a seguir sintetiza os objetivos e técnicas de coleta de dados que foram 

aplicados aos sujeitos da pesquisa. 

 

                                                           
34 A transcrição integral das entrevistas e grupos focais encontra-se em CD-ROM (Apêndice E). 
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QUADRO 01 – Síntese dos objetivos e técnicas para coleta de dados 

Grupos Sujeitos Objetivos Técnicas 

 

I 

coordenador do Programa nas Ondas do Rádio 

(SME-SP) 

- conhecer os 

conceitos fundantes 

do Programa e seus 

projetos 

 

entrevista semi 

estruturada 

 

 

 

I 

 

 

 

coordenadora pedagógica da escola  

- conhecer o lócus da 

pesquisa 

- conhecer o Projeto 

Rádio Jacaré FM  

- identificar a 

integração de 

tecnologias ao 

currículo da escola 

 

 

 

entrevista semi 

estruturada 

 

 

 

II 

 

 

 

Professora 

- capturar a voz da 

professora 

- capturar a voz dos 

alunos e alunas 

- identificar a 

integração de 

tecnologias ao 

currículo 

 

 

entrevista semi 

estruturada 

II alunos e alunas - capturar a voz dos 

alunos e das alunas 

grupo focal 

 

A seguir, são abordados os instrumentos de coleta dos dados. 

 

5.1. Para a busca das primeiras vozes 

 

Os roteiros das entrevistas com o grupo I (em apêndices A e B) foram construídos 

a partir da análise documental, relacionando o que estava escrito com a participação de cada 

um dos sujeitos no Programa. 
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As questões selecionadas enquanto orientadoras das entrevistas com os sujeitos do 

grupo I, visam responder: 

- quanto aos fundamentos teóricos do Programa Nas Ondas do Rádio e aos 

projetos desenvolvidos e em desenvolvimento a ele ligados; 

- a respeito da ligação que há entre Programa e o currículo; 

- sobre os objetivos, metodologias e resultados do projeto Rádio Jacaré FM; 

- a respeito da ligação que há entre o projeto Rádio Jacaré FM e o Projeto 

Pedagógico (PP) da unidade selecionada para o estudo; 

- sobre os possíveis espaços de diálogo que são criados dentro e fora do ambiente 

escolar, enquanto exercício democrático da voz dos sujeitos (professor e aluno) e a da 

comunidade. 

 

5.2. Para a captura da voz da professora 

 

Para conseguir nuances da voz da professora, sujeito do grupo II, foi construído 

um instrumento para entrevista semi-estruturada (em apêndice C), com um leque maior de 

questões a serem respondidas. 

O primeiro conjunto de questões objetiva levantar o perfil profissional em relação 

à formação e experiências com as TDIC na escola. O levantamento do perfil tem por 

finalidade desenhar um retrato da história profissional e acadêmica da professora. 

O segundo conjunto de questões objetiva investigar o nascimento do projeto 

Rádio Jacaré FM, os objetivos, metodologias, resultados e processos, assim como identificar a 

compreensão que a professora tem do currículo, buscar subsídios que indicam uma possível 

integração das TDIC ao currículo, capturar a voz da professora e dos alunos, e as mudanças 

que as experiências no projeto oportunizaram na ação em sala de aula. 
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5.3. Para a captura da voz dos alunos e das alunas 

 

Para conseguir nuances da voz dos alunos e das alunas, sujeitos do grupo II, foi 

construído um roteiro preliminar de trabalho (em apêndice D) para a realização dos grupos 

focais com linguagem mais acessível, que permite ao pesquisador uma sintonia maior com os 

sujeitos pesquisados, e a esses últimos uma melhor compreensão do assunto que está sendo 

pautado na conversa. 

As questões selecionadas enquanto orientadoras dos grupos focais objetivam 

capturar a voz dos alunos e das alunas no currículo.  

 

6. O plano de trabalho de campo 

 

Para o registro dos dados da pesquisa, tanto nas entrevistas quanto no trabalho 

com os grupos focais, optou-se pela gravação em áudio, pois durante todo o percurso de 

campo o pesquisador conduzirá o trabalho sozinho, com privacidade junto aos sujeitos 

pesquisados, fazendo anotações que julgar relevante.  

De acordo com Morgan (1997) há perdas e ganhos de acordo com o tipo de 

registro realizado no trabalho com grupo focal. O autor argumenta que há depoimentos de 

pesquisadores experientes, que julgam ser a gravação com áudio mais propícia que a em vídeo 

no sentido de criar um ambiente em que os sujeitos fiquem mais à vontade. 

No que diz respeito às anotações, Gatti (2005) salienta que são úteis para sinalizar 

aspectos ou momentos importantes, falas significativas detectadas no instante mesmo, na 

vivência do momento, para registrar trocas, monólogos, dispersões, distrações, cochicos etc, 

ou seja, pontos cuja importância pode passar despercebida no registro geral. 

Segundo a autora, para projetos de pesquisa o ideal é não trabalhar com mais de 

dez participantes, pois grupos maiores limitam a participação, as oportunidades de trocas de 



104 
 

  

ideias e elaborações, o aprofundamento no tratamento do tema e também os registros, e ainda, 

o local de realização do grupo focal deve favorecer a interação entre os participantes, 

podendo-se trabalhar em cadeiras avulsas, em círculo, ou em volta de uma mesa, sendo que os 

participantes devem se encontrar face a face para que sua interlocução seja direta. 

No trabalho com os grupos focais o pesquisador considerou que por se tratar de 

crianças na faixa etária de 05 (cinco) anos, a gravação em áudio poderia ser mais adequada, 

pois em vídeo, poderiam se dispersar com a filmagem, dificultando ainda mais a captura da 

voz, sendo oportunas as anotações que fossem relevantes para o estudo. 

Para a organização do grupo focal, optou-se por realizar pelo menos 02 (duas) 

sessões, com pelo menos 02 (dois) grupos focais. 

O trabalho foi organizado de acordo com o quadro a seguir: 

QUADRO 02 – Organização do trabalho com os grupos focais 

Sessão I 

(primeiro dia) 

Sessão II 

(primeiro dia) 

Grupo Focal A Grupo Focal B 

10 (dez) sujeitos 06 (seis) sujeitos 

 

A organização do trabalho justifica-se pelo fato da turma envolvida no projeto 

Rádio Jacaré FM ser composta por 30 (trinta) alunos e alunas, e do pesquisador entender que 

num primeiro momento seria produtiva a conversa com um grupo maior para capturar as 

primeiras impressões, deixando ouvir mais vozes. Já num segundo momento, a conversa com 

um grupo menor poderia oportunizar nuances mais detalhadas da voz dos alunos e das alunas. 

O emprego de mais de um grupo permite ampliar o foco de análise e cobrir variadas 
condições que possam ser intervenientes e relevantes para o tema. 
[...] 
O número de grupos dependerá também do número de membros da equipe 
envolvida no trabalho (GATTI, 2005, p.22). 

Para a análise dos dados coletados, foram selecionadas algumas categorias.  
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7. As categorias de análise 

 

Inicialmente, foram selecionadas 4 (quatro) categorias de análise para o estudo. 

São elas: currículo, participação, integração e aprendizagem. 

A pesquisa buscou retratar as categorias enquanto partes de um corpo que 

constitui o estudo. 

A categoria currículo figura enquanto espinha dorsal do estudo, pois a pesquisa 

entende que na intersecção da categoria participação com a categoria aprendizagem se 

constitui o currículo.  

A seguir, é apresentada a pesquisa de campo. 
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III - A PESQUISA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 
um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, procurando. Ensino 
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 2008d, p.29) 
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Esta sessão é dedicada à pesquisa de campo. Nas primeiras linhas traz-se um 

retrato do projeto Rádio Jacaré FM, objeto de estudo definido na pesquisa. 

Dessa maneira, apresentam-se os passos para a busca das primeiras vozes que se 

referem às entrevistas semi-estruturadas realizadas com o coordenador do Programa Nas 

Ondas do Rádio e com a coordenadora pedagógica da escola selecionada. Depois, há algumas 

linhas para relatar a busca da voz dos sujeitos do currículo, que se refere à entrevista semi-

estruturada com a professora do projeto selecionado, e os trabalhos de grupos focais com os 

alunos e as alunas envolvidos. 

Os dados estão analisados por categorias principais, e apresentam-se as categorias 

emergentes, articulando o referencial teórico e outros autores de sustentação que oportunizam 

a interpretação dos dados no recorte teórico retratado ao longo da pesquisa. 

 

 

 

 



108 
 

  

1. Para começar: O som da Rádio Jacaré FM 

 

A Rádio Jacaré FM é um projeto da EMEI Antonio Munhoz Bonilha vinculado ao 

Programa Nas Ondas do Rádio da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. Foi criada 

em 2009 por iniciativa de uma professora de educação infantil com alunos e alunas de 04 e 05 

anos de idade. As turmas de alunos e alunas correspondem, respectivamente, aos estágios 

Infantil I e Infantil II (penúltima e última etapa da educação infantil).  

A construção de uma rádio na escola emergiu da reflexão da professora, após a 

realização de um curso de formação continuada sobre o uso das mídias no universo infantil.  

A concepção inicial previa o uso da rádio em sala de aula, com uma turma de alunos, em uma 

atividade, mas o projeto foi evoluindo até virar uma rádio que conta com o envolvimento de 

outros profissionais da escola e com a comunidade. 

A Rádio Jacaré conta com a participação ativa dos alunos para as diversas 

atividades que a compõem: a escolha do nome, a seleção dos temas de pauta, a produção e 

gravação dos programas.  Os alunos são envolvidos, também, nas coberturas jornalísticas e na 

composição e interpretação de músicas. 

A rádio é apresentada em um blog 

(http://radiojacarefm.spaces.live.com/default.aspx) e conta com diversas sessões, como: 

reportagens, entrevistas, músicas, horóscopo, fofocas etc. Conta com um link para o blog do 

professor orientador de informática educativa, que integra a equipe e para o blog da 

professora intitulado Diário de Classe. A rádio também possui endereço no Twitter 

(www.twitter.com/radiojacarefm).  

 

 

 

 

http://radiojacarefm.spaces.live.com/default.aspx
http://www.twitter.com/radiojacarefm
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FIGURA 01 – Blog da Rádio Jacaré FM na internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das características da rádio é sua veiculação pela internet e também pelo 

transporte escolar. A programação é gravada em CD-ROM e veiculada por meio do 

equipamento de som do transporte escolar no trajeto escola-residência-escola para todos os 

alunos e alunas. A professora distribui também um CD-ROM com a programação para os pais 

e familiares, caso não tenham acesso à internet.  

A professora usa os equipamentos da escola (computador), software livres, e 

também seus equipamentos (gravador e câmera fotográfica), os quais deixa disponíveis para 
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uso  pelos alunos. Em diversas ocasiões, professora e alunos realizam atividades externas 

como reportagens em feiras de tecnologia, visita a rádios comerciais e estudos do meio. 

Em 2010 a Rádio Jacaré é vinculada ao PPP da escola, na tentativa de envolver 

outras professoras e turmas de alunos e alunas. 

A seguir é abordado os primeiros passos da pesquisa de campo. 

 

2. A busca das primeiras vozes 

 

As primeiras vozes foram buscadas para melhor compreender e conhecer os 

conceitos fundantes do Programa Nas Ondas do Rádio, oferecendo dados que permitiram dar 

passos mais adiante na pesquisa de campo e entender o escopo do objeto estudado: o projeto 

Rádio Jacaré FM. 

 

2.1. A entrevista com o coordenador do Programa Nas Ondas do Rádio 

 

A primeira ação de campo foi no gabinete da SME-SP, onde buscou-se por meio 

da voz do coordenador geral do Programa Nas Ondas do Rádio, elementos para traçar o 

percurso da pesquisa. 

A partir da primeira entrevista realizada foi possível vislumbrar os caminhos que 

sucederiam. 

Entendendo-se que os gestores do Programa Nas Ondas do Rádio figuram-se 

enquanto interlocutores de tudo aquilo que é realizado no cotidiano da escola e na intimidade 

da sala de aula, esta pesquisa passou a compreendê-los interlocutores dos sujeitos do 

currículo. 
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Assim sendo, a entrevista com o Coordenador do Programa Nas Ondas do Rádio 

que durou aproximadamente 60 (sessenta) minutos, teve um caráter determinante nos passos 

seguintes da pesquisa de campo. Foi por meio dela que o pesquisador tomou conhecimento 

dos projetos vinculados, entre eles, o projeto Rádio Jacaré FM. 

 

2.2. A entrevista com a coordenadora pedagógica  

 

Definido o projeto a ser investigado, após a entrevista com o primeiro 

interlocutor, o passo seguinte foi buscar no lócus as primeiras nuances daquilo que esta 

pesquisa pretende investigar, tendo em vista seus objetivos e problema de estudo. 

Com a autorização da DRE de Pirituba, o pesquisador dirigiu-se à EMEI Antonio 

Munhoz Bonilha para realizar entrevista com a coordenadora pedagógica, com o objetivo de 

conhecer o cenário que seria estudado, obter as primeiras impressões e dados do projeto Rádio 

Jacaré FM, o qual havia sido selecionado para ser objeto de estudo na ocasião da primeira 

entrevista com o coordenador do Programa Nas Ondas do Rádio, identificar traços da 

integração de tecnologias ao currículo da escola, o que se alinha a um dos objetivos da 

pesquisa. 

Optou-se pela realização da entrevista numa sala fechada, na qual era possível 

garantir a privacidade do pesquisador e do sujeito pesquisado. 

O tempo previsto para a entrevista era de aproximadamente 60 (sessenta) minutos, 

tendo em vista, a quantidade de questões, e a riqueza de detalhes que seria buscado pelo 

pesquisador no primeiro contato com o lócus do estudo, contudo, foi viabilizada em pouco 

menos de 40 (quarenta) minutos. 

O tempo mais curto de duração deveu-se às respostas por parte da coordenação 

pedagógica, que apesar das sucessivas tentativas do pesquisador em deixá-la a vontade na 

condução da entrevista, oscilou entre momentos de conforto e momentos de desconforto 

durante o tempo de trabalho, o que restou numa brevidade no tempo de duração das 
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atividades, já que na condição de interlocutora do projeto Rádio Jacaré FM, os dados ali 

coletados eram suficientes, tendo em vista os objetivos e propósitos da pesquisa.  

 

3. A busca da voz dos sujeitos do currículo 

 

A voz dos sujeitos (professor e aluno), que nesta pesquisa são entendidos 

enquanto sujeitos do currículo, constitui-se essência da pesquisa, por meio da qual foi possível 

buscar dados que permitem entender e compreender a gênese do projeto Rádio Jacaré FM, 

além de seus objetivos, finalidades e desdobramentos, com um olhar focado nas categorias de 

análise. 

 

3.1. A entrevista com a professora 

 

Após a realização das entrevistas com o primeiro grupo, o pesquisador passou à 

segunda etapa do estudo, a qual tem um espaço principal e privilegiado: a captura da voz dos 

sujeitos do currículo. 

Com um roteiro de entrevista semi-estruturada elaborado para tal atividade da 

pesquisa, o pesquisador se dirigiu à Unidade Escolar para a realização do trabalho com a 

professora.  

Optou-se pela realização da entrevista numa sala fechada, na qual era possível 

garantir a qualidade da gravação de áudio, e a privacidade do pesquisador e do sujeito 

pesquisado. 

A entrevista, com previsão de duração máxima estimada de 90 (noventa) minutos, 

foi realizada em quase 180 (cento e oitenta) minutos, ou seja, o dobro do tempo estimado. 



113 
 

  

Isso se justifica devido à fluidez dos trabalhos junto a professora autora, a qual 

demonstrou envolvimento e entusiasmo pelo projeto, tendo relatado com detalhes todo o 

processo e as etapas do projeto, respondendo rigorosamente a todas as perguntas. A 

professora entrevistada em alguns momentos divagou em ideias, concepções, interpretações, 

percepções, fugindo do foco da pergunta, portanto tais partes não foram transcritas. 

O pesquisador deixou a professora muito à vontade, pois considerou a 

possibilidade de capturar na voz dela nuances do estudo que poderiam não estar presentes no 

roteiro da entrevista. 

 

3.2. Os grupos focais com os alunos e com as alunas 

 

Após o trabalho de campo com a professora, o pesquisador deu inicio aos grupos 

focais com os alunos e as alunas.  

No primeiro dia de trabalho, ao chegar à porta da sala de aula, a professora pediu 

para o pesquisador adentrar, e imediatamente o apresentou aos alunos e às alunas, falando um 

pouco sobre a atividade de pesquisa que seria desenvolvida. 

Ela cedeu as chaves da sala de informática, e indo para lá, o pesquisador 

organizou o ambiente de trabalho, enquanto a professora selecionava os alunos e as alunas 

que seriam sujeitos do trabalho de grupo focal. 

O critério de escolha ficou a cargo da professora, para que o pesquisador, sem 

intervir, deixasse o ambiente o mais tranquilo possível para os sujeitos pesquisados se 

sentirem a vontade. 

Previamente, a professora havia dito que faria uma seleção entre os alunos e as 

alunas que mais participavam das atividades e que tinham maior desenvoltura para conversar. 

Já na sala de informática, o pesquisador dispôs 11 (onze) cadeiras em círculo, 

sendo 01 (uma) para o pesquisador e as outras 10 (dez) para os alunos e para as alunas.  
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Imediatamente após a organização física da sala os sujeitos pesquisados 

começaram a chegar acompanhados da professora, a qual se retirou e voltou à sala de aula. 

Iniciou-se o trabalho tentando seguir o roteiro pré-estabelecido, mas sem que ele 

fosse restrito, mas com a finalidade de manter a conversa no rumo que se queria tendo em 

vista os objetivos e o problema da pesquisa. 

Entretanto, no decorrer do trabalho de grupo focal, notou-se a necessidade de 

caminhar conforme os feedbacks iam sendo oportunizados pelos alunos e pelas alunas, ou 

seja, deixando a conversa fluir mais livremente para conseguir capturar a voz, embora os 

pontos principais do roteiro fossem oportunamente retomados. 

O trabalho não se caracteriza como entrevista coletiva, mas, sim, como proposta de 
troca efetiva entre os participantes. O moderador deve explicitar seu papel, que é o 
de introduzir o assunto, propor algumas questões, ouvir, procurando garantir, de um 
lado, que os participantes não se afastem muito do tema e, de outro, que todos 
tenham a oportunidade de se expressar, de participar (GATTI, 2005, p.29-30). 
[...] 
Os primeiros momentos do grupo focal podem ser a chave do sucesso do trabalho. 
Assinale-se que, se o moderador for muito informal e cheio de brincadeiras, isso 
pode levar o grupo a não tomar muito a sério a discussão. Se for excessivamente 
formal e rígido, distante, pode impedir que o grupo se sinta à vontade para 
desenvolver as discussões e reprimir a interação entre os participantes (Ibid., p.30). 

Procurou-se o tempo todo manter uma proximidade com o grupo, e ao mesmo 

tempo, a formalidade necessária para a condução dos trabalhos de modo que a conversa foi 

fluindo, em alguns momentos afastando-se do tema, devido ao perfil dos sujeitos, e em outros, 

aproximando-se o mais possível do assunto proposto, de modo que foi tomando a forma de 

ondas que oscilavam na constante busca da sintonia dos objetivos e propósitos da pesquisa. 

Encerrado o trabalho com o grupo focal A que durou cerca de 40 (quarenta) 

minutos, passou-se à sessão II, a qual durou pouco menos de 30 (trinta) minutos, com grupo 

focal B, tendo como sujeitos o total de 06 (seis) alunos e alunas. 

Com um número menor de alunos e de alunas, notou-se que o trabalho flui mais 

tranquilamente, e apesar de um menor tempo na duração da atividade, foi possível explorar de 

forma mais aprofundada as questões norteadoras da pesquisa, aproximando-se ainda mais dos 

objetivos e propósitos estabelecidos no trabalho com o grupo focal, ou seja, a voz ganhava 

mais força, estava cada vez mais próximo para que o pesquisador pudesse capturar suas 

nuances. 
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Naquele primeiro dia de trabalho com grupos focais, foi possível realizar duas 

sessões (grupo A e grupo B). Percebeu-se a necessidade de ainda retornar a campo para 

realizar uma nova sessão de grupo focal, buscando entre os 16 (dezesseis) sujeitos 

pesquisados selecionar 03 (três) para aproximar este pesquisador ainda mais do som da voz 

dos alunos e das alunas. 

O pesquisador considerou que uma terceira sessão de grupo focal configuraria um 

momento oportuno para retomar a conversa com os sujeitos que já haviam participado dos 

grupos focais, podendo florescer dados novos que confirmariam ou refutariam o que já havia 

sido capturado. 

Dessa maneira, o trabalho com os grupos focais foi reorganizado de acordo com o 

quadro a seguir: 

QUADRO 03 – Reorganização do trabalho com os grupos focais 

Sessão I 

(primeiro dia) 

Sessão II 

(primeiro dia) 

Sessão III 

(segundo dia) 

Grupo Focal A Grupo Focal B Grupo Focal C 

10 (dez) sujeitos 06 (seis) sujeitos 03 (três) sujeitos, selecionados entre os 16 

(dezesseis) que participaram dos Grupos Focais 

A e B. 

 

Assim, foi solicitado à professora autorização para uma nova sessão, e 02 (dois) 

dias após a primeira sessão, realizou-se o trabalho desejado, que configurava-se oportuno para 

melhor compreender o cenário e o contexto pesquisado, bem como atingir plenamente os 

objetivos propostos na busca da solução do problema da pesquisa. 

O pesquisador escolheu um novo ambiente, mais despojado e característico do 

universo infantil para o trabalho de grupo focal: uma mesa com dois bancos grandes, situada 

no jardim do pátio da escola, próximo ao parque. 

Foi solicitado aos sujeitos, agora num grupo menor, que se acomodassem de 

frente para o pesquisador, de forma que este pudesse capturar também nuances das suas 
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expressões, e articular a conversa de modo que todos participassem e pudessem ter uma visão 

mais global de tudo o que acontecia no decorrer do trabalho. 

Deu-se início à conversa que, mais uma vez, tomou rumos esperados, ou seja, 

escapou do assunto pautado, mas que com uma maior experiência e destreza por parte do 

pesquisador, foi conduzida de forma tranquila, criando-se um ambiente mais acalorado, mais 

participativo e interativo entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. 

 

4. Da organização e análise dos dados 

 

Ao realizar sucessivas leituras das respostas dos sujeitos nas entrevistas e nos 

grupos focais, e com a retomada do referencial teórico, o pesquisador buscou analisar o 

contexto em estudo.  

Por meio de um constante movimento de retorno aos dados coletados e ao 

referencial teórico, tais dados foram organizados em quatro categorias principais. São elas: 

currículo, participação, integração e aprendizagem.  

A seguir, apresenta-se o quadro das categorias com uma síntese da compreensão 

epistemológica pautada na teoria de fundamentação e o papel na análise dos dados da 

pesquisa. 
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QUADRO 04 – Categorias, compreensão epistemológica e  
papel na análise dos dados da pesquisa 

 
 Categorias Compreensão epistemológica Papel na análise dos 

dados 
 
 

A 

 
 
 
Currículo 
 
 

 
- Opõe-se à ideia tecnicista 
- Implica a política, a teoria e a prática 
- Tudo que se faz ou não se faz na escola e fora 
dela 
- Tem escopo e foco na aprendizagem de 
conteúdos 
- Ocupa lugar central no processo escolar 
 
 

 
 
- Espinha dorsal do 
estudo 
 

 
 

B 

 
 
 
Participação 
 

 
- Exercício democrático da voz dos sujeitos 
(professor e aluno) 
- Condição para conferir poder 
(emporwerment) 
- Condição para o diálogo 
- Vocação ontológica de intervenção no mundo 
 

 
 
- Chave das outras 
categorias. 
 

 
C 

 
 
Integração 
 

 
- Elemento estruturante do currículo 
- Torna professor e aluno sujeitos do processo 
escolar 
- Implica outras formas de ensinar e aprender 
 

 
- Escopo do estudo. 

 
 

D 

 
 
 
Aprendizagem 
 
 

 
- Ato de criação e autoria 
- Antagônica à repetição e memorização 
- Assunção do professor e aluno enquanto 
sujeitos históricos 
- Implica a transformação dos sujeitos na 
promoção da curiosidade epistemológica 
 

 
 
- Coexiste com as 
demais. 
 

 

Além das categorias principais acima citadas, outras categorias que emergiram na 

análise também serão levadas em consideração enquanto subcategorias. 

A captura das categorias emergentes pautadas nos indicadores, objetiva 

acrescentar novos elementos à análise que vai se construindo ao longo da pesquisa. As 

categorias emergentes permitem a ampliação da análise da categoria principal, aprofundando 

a interpretação dos dados.  
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Para a análise, optou-se pela ênfase nos dados coletados na entrevista com a 

professora pesquisada e nos trabalhos com grupos focais realizados com os alunos e com as 

alunas. Assim, os dados são analisados a partir da voz da professora pesquisada e da voz dos 

alunos e das alunas.  

A categoria currículo, nesta pesquisa, constitui-se espinha dorsal que estrutura o 

estudo, e é a área de intersecção da categoria participação com a categoria aprendizagem. A 

categoria integração constitui-se num setor de intersecção entre a categoria currículo, a 

categoria participação e a categoria aprendizagem, conforme apontado na figura abaixo. 

 

FIGURA 02 – A intersecção das categorias de análise 
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Aprendizagem 
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grafada com letra inicial em maiúscula, é para se referir à Rádio Jacaré FM. Quando utilizada 

a grafia rádio, em letra inicial minúscula, se refere à mídia. 

A seguir, apresenta-se a análise da categoria currículo. 

 

4.1. Categoria A - Currículo 

 

O ponto de partida para a captura da voz da professora pesquisada é a concepção e 

compreensão que ela descreve sobre o currículo.  

Trechos dos depoimentos da professora transcritos a seguir indicaram que, para 

ela, a construção do planejamento das atividades se estrutura a partir das diretrizes e 

parâmetros (currículo prescrito) enquanto expectativas de aprendizagens esperadas àquela 

fase da vida escolar do aluno e da aluna.  

A professora pesquisada se refere que, para o planejamento das atividades, 

considera o documento Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e 

Orientações Didáticas, que se concretiza numa publicação que busca subsidiar a prática e a 

reflexão de todos os sujeitos envolvidos na educação infantil da Rede Municipal de São 

Paulo, objetivando intensificar a articulação entre as propostas de trabalho pedagógico nas 

Unidades Educacionais (Cf. São Paulo/SME-DOT, 2007). Nesta pesquisa, as Orientações 

Curriculares são identificadas como currículo prescrito da SME-SP. 

Sacristán (2000) se refere ao currículo prescrito, o que contribui para o 

entendimento desse conceito: 

O currículo prescrito para o sistema educativo e para os professores, mais evidente 
no ensino obrigatório, é a sua própria definição, de seus conteúdos e demais 
orientações relativas aos códigos que o organizam, que obedecem às determinações 
que procedem do fato de ser um objeto regulado por instâncias políticas e 
administrativas. 
[...] 
Em muitos casos a política curricular está longe de ser uma proposição explícita e 
coerente, perdendo-se numa mentalidade difusa, aceita muitas vezes como uma 
prática historicamente configurada, dispersa numa série de regulações desconectadas 
entre si. É mais clara ali onde o controle é realizado de modo explícito e onde é 
exercida por mecanismos coercitivos que não se ocultam. Mas, à medida que o 
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controle deixa de ser coercitivo para se tecnificar e ser exercido por mecanismos 
burocráticos, se oculta sob regulamentações administrativas e “orientações 
pedagógicas” com boa intenção, que têm a pretensão de “melhorar” a prática 
(p.109). 

O relato da professora pesquisada aponta traços que faz emergir a subcategoria de 

análise: currículo prescrito. A referida subcategoria está implicada na sua concepção, 

compreensão, e ação docente. 

 
[...] quando eu vou montar um currículo (plano de aula) da educação infantil, eu penso que ela (a 
criança) tem que ter um conhecimento mínimo quando ela sai daqui... não é a criança chegar aqui e só 
fazer o que ela quer, por exemplo, a criança quer falar só sobre borboleta, não é bem assim... é 
importante que ela tenha alguns conteúdos básicos, mas também, não é aprender, a escrever de 01 até 
10, não é isso... para mim, são mais conteúdos procedimentais... é fazer interconexões entre os 
conteúdos... conhecimentos que ela vai usar para a vida... o conteúdo... são coisas mínimas que ela 
precisa ter acesso para que faça outras construções por si só... 
 
Eu sempre volto para as Orientações Curriculares e vejo quem são os pesquisadores que escreveram, 
mas eu sempre vou nas minhas concepções... eu consulto alguns autores... leio Madalena Freire, 
Tizuko, Zabala... 
 

 

Cabe ressaltar que o plano de aula (anual, semestral, mensal ou semanal) é 

realizado pelo professor ou grupos de professores – construído em momentos que se 

complementam (horário de atividade individual e horário de trabalho coletivo), tendo como 

referência o documento da SME-SP, Orientações Curriculares: Expectativas de 

Aprendizagens e Orientações Didáticas.  

Os horários coletivos também podem ser realizados dentro do Projeto Especial de 

Ação (PEA), o qual é destinado exclusivamente à atividade formativa. A análise do 

documento Portaria 5792/2009 (Cf. São Paulo/SME, 2009) aponta que as Unidades 

Educacionais que aderirem ao Programa Nas Ondas do Rádio deverão elaborar seus PEAs 

como parte integrante do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 

Evidenciam-se, no relato acima transcrito, traços da concepção de Moreira (1997) 

ao passo que busca conservar, transformar e renovar os conhecimentos historicamente 

acumulados e socializar as crianças segundo valores tidos como desejáveis (expectativas de 

aprendizagens). 
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Mais adiante na entrevista, a professora pesquisada aponta traços de sua 

concepção de aprendizagem (categoria principal, sobre a qual dedica-se o tópico 4.4, mais 

adiante). Para ela, ocorre na descoberta, e é fazer interconexões, exercitando a curiosidade 

por meio de pesquisa, de investigação. 

Tal depoimento indica um ponto de intersecção entre a categoria principal 

aprendizagem e as subcategorias descoberta e curiosidade da categoria principal currículo. 

 
[...] por exemplo, essa ideia de que a criança pega uma máquina fotográfica e ela descobre que na 
máquina fotográfica há recursos como ela tem no computador. É fazer essas interconexões. Eu acho 
que isso são conteúdos importantes para ela ter na escola... conhecimentos que ela vai usar para a 
vida... os conteúdos são coisas mínimas que ela precisa ter acesso para que ela faça outras 
construções por si só...  
 

 

Ao tratar do conteúdo que emerge na descoberta e por meio da curiosidade do 

aluno, ela indica em suas falas a compreensão de currículo também ligada à epistemologia 

freireana.  

Segundo Freire (1978; 1996), a educação crítico-libertadora consiste na força 

criadora do aprender, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita. O autor pontua 

que é por meio da problematização do homem-mundo e do homem em suas relações com o 

mundo e com os homens, que é possível aos homens aprofundarem a tomada de consciência 

da realidade na qual e com a qual estão. 

 É válido retomar que esta pesquisa entende o currículo enquanto uma ação 

política, cultural e social com dimensão crítico-libertadora que se fundamenta na educação 

crítico-libertadora de Paulo Freire. Nesse entender, e de acordo com os dados coletados, a 

professora pesquisada transcende o olhar fragmentado de currículo prescrito, estático, 

cristalizado. 

Nas palavras de Freire (2006; 2008d), o currículo tem de tornar a escola um 

espaço para arriscar-se, para perguntar, um ambiente oportuno para deixar florescer a 

descoberta no exercício da curiosidade epistemológica, não reduzido a compreensão de uma 

pura relação de conteúdos programáticos. 
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O depoimento da professora, transcrito abaixo, aponta mais outras duas 

subcategorias: a descoberta e a curiosidade. 

Aliada à curiosidade e à descoberta, no trecho da entrevista transcrito, a 

professora pesquisada pontua que no cotidiano de sua sala de aula trabalha junto aos alunos e 

as alunas com a criatividade, oportunizando outras experiências ao ressignificar os objetos 

estudados. Por meio do depoimento, emerge outra subcategoria: a criatividade. 

 
Porque a ideia na educação infantil também é, ao trabalhar com linguagens, qualquer coisa que a 
gente queira criar outro significado para ela, ela pode ter, por exemplo, rolinho de papel higiênico. A 
gente trabalha muito com rolinho de papel higiênico em sala de aula, ele pode ser um carrinho, pode 
ser um binóculo, ele pode ter um fim em si mesmo, ou ser um objeto criativo. Com o [software para 
edição de áudio] audacit propus a mesma coisa...  
 
[...] antes (a aula) era uma sequência didática apenas, agora a Rádio não, ela é um fio condutor de 
tudo que é feito na sala de aula... eles prestam atenção nos detalhes têm mais amor e rigorosidade 
com as produções, pois elas não se limitam à intimidade da sala de aula, extrapolando as paredes e os 
muros da escola. 
 

 

Segundo (Freire, 2009b), 

[...] A imaginação ajuda a curiosidade e a inventividade da mesma forma como 
aguça a aventura, sem o quê não criamos. A imaginação naturalmente livre, voando 
ou andando ou correndo livre... A imaginação, que nos leva a sonhos possíveis ou 
impossíveis, é necessária sempre... Porque a imaginação que se entrega ao sonho 
possível e necessário da liberdade tem de se enfrentar com as forças reacionárias 
para quem a liberdade lhes pertence como direito exclusivo (p.71). 

No final do trecho da entrevista transcrito, a professora pesquisada refere-se à 

Rádio Jacaré FM enquanto um fio condutor, o que pode ser interpretado enquanto o projeto 

articulador do currículo. Embora o plano de trabalho inicial fosse outro (construção de jornal 

e projeto sobre os animais rastejantes), ele foi sendo recontextualizado, transformando-se no 

projeto dos alunos e das alunas no qual a voz foi reconfigurando a ação, e um novo 

significado foi sendo atribuído a tudo aquilo que era objeto de estudo em sala de aula, na 

escola e fora dela. 

Ao compreender a descoberta e a curiosidade, na relação que estabelece entre a 

imaginação e a entrega do sonho possível de liberdade, Paulo Freire concebe a dimensão 

política (a politicidade) do currículo. Assim, o depoimento da professora pesquisada também 
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traz indícios da politicidade da ação, ou seja, aponta outra subcategoria de currículo – a 

politicidade, sobre a qual dedicam-se linhas adiante. 

Ao responder questões ligadas ao contexto de trabalho na educação infantil, ela 

pontua que a escola se adapta às crianças, aos diferentes ritmos e aos diversos interesses, 

sendo o ponto de partida para a construção do currículo. 

O outro trecho do depoimento da professora pesquisada indica a ideia de 

currículo que se desenha na descoberta e na pergunta, ou seja, no exercício da curiosidade.  

O trecho a seguir ilustra essa concepção:  

 
[...] a educação infantil tem uma outra perspectiva que não é do ensino fundamental. Aqui tudo é 
brincadeira... ele (o aluno e a aluna)  está aqui para brincar e descobrir coisas... é outra perspectiva de 
aprendizagem...   
 
[...] a escolarização acontece mais no ensino fundamental, a criança é que tem que se adaptar à 
escola... na educação infantil não, a escola que se adapta às crianças, ao ritmo das crianças, aos 
interesses delas, a partir disso é que se começa a desenvolver um projeto. Foi a ideia do jacaré, 
começou no parque. 
 

 

A seguir é apresentado o relato do início do projeto sobre animais rasteiros, que 

sugere que se desenvolveu a partir da curiosidade e por decorrência, um currículo que foi 

sendo remodelado com pesquisa e investigação, reconfigurando-se no Projeto Rádio Jacaré 

FM. 

 
As crianças estavam brincando no parque, aí as crianças falaram:  
 
_ Professora tem uma cobra aqui no parque.  
 
Eu fui ver, fiquei com medo, o mato estava muito alto. Eles tiraram sarro (sic) da minha cara:  
 
_ Não. Não é professora. É brincadeira... 
 
Aí eu falei:  
 
_ Será que pode mesmo ter uma cobra aqui na escola? Onde será que elas vivem?  
 
Surgiu aquela avalanche de perguntas, e nós fizemos uma lista na sala com os nomes de animais que 
fossem interessantes para que a gente descobrisse aonde eles vivem, e se eles poderiam viver aqui na 
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escola. Surgiu o jacaré, a salamandra, uma porção de animais que foram sendo listados. 
 
[...] a gente foi fazer uma pesquisa mesmo. Aquela coisa de um professor que também gosta de 
investigação. Eu trouxe uma porção de livros, imagens, fotos, livros de história, livros com fotos, 
vídeos que falavam de jacaré, vídeos do pantanal. 
 

 

Diante dos dois últimos depoimentos transcritos acima, cabe retomar as ideias de 

Freire (1996) sobre a educação crítico-libertadora: consiste na força criadora do aprender, a 

dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita. Segundo Freitas (2008), intérprete 

freireano, criticidade, curiosidade e criatividade integram a complexidade das relações que 

situam a conscientização no campo das possibilidades e não das certezas. 

À luz das palavras desses autores, entende-se que ao trabalhar com a descoberta, 

a curiosidade, e a criatividade, a professora pesquisada, junto com seus alunos e alunas, iam 

desenhando e redesenhando um currículo fundamentado na pedagogia crítico-libertadora. 

O relato que a professora pesquisada faz sobre a programação que foi sendo 

construída para a Rádio Jacaré FM traz nuances da cultura. O depoimento aponta traços de 

outra subcategoria também ligada à categoria currículo: a cultura.  

A subcategoria cultura constitui-se importante contraponto para a subcategoria 

currículo prescrito. Ao levar em consideração a cultura daquela turma de alunos e alunas e 

de seus familiares, o depoimento da professora indica que não se limita à reprodução da 

cultura expressa no currículo prescrito. 

Sacristán (2000) pontua que o currículo contido nas prescrições das políticas 

curriculares supõe a definição das aprendizagens esperadas a todos os estudantes e, portanto, é 

homogêneo para todas as escolas, e implica a expressão de um tipo de normalização cultural, 

de uma política cultural e de uma opção de integração social em torno de uma cultura 

definida, ou válida para todos.  

A professora pesquisada relata detalhes do trabalho desenvolvido com os alunos e 

as alunas em sala de aula. 
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 [...] eles falavam muito que ouviam a Tupi FM... acho que é forró que toca lá... e também tem 
sertanejo. Acho que por causa do gosto da família de ouvir essas músicas, então eles falavam muito 
da Tupi FM... No segundo dia nós gravamos essas músicas... Daí eu falei: O que mais a gente pode 
gravar? ... Eles foram falando várias coisas. 
 
[...] tem também “contando histórias”, que virava e mexia eu contava histórias. Então tem a parte 
[programação da Rádio Jacaré FM] de recontar (histórias). 
 

 

Sobre a relação que há entre a cultura e o currículo, segundo Abramowicz 

(2006), esse último se constitui em uma construção permanente de práticas com significado 

marcadamente cultural. Nas palavras de Almeida (1977), a cultura leva o homem ao 

conhecimento de si e de seus semelhantes, e configura-se em um dado especificamente 

humano que só se torna silenciada quando oprimida pela invasão de outras culturas. 

A professora relata o passeio realizado com os alunos e as alunas ao Instituto 

Butantan, e seus desdobramentos nas atividades posteriormente produzidas em sala de aula. 

No relato, ela conta que, embora tenha se sentido um tanto frustrada por ter 

perdido o conteúdo das entrevistas realizadas pelos alunos e alunas na visita, percebeu o quão 

rico foi o trabalho construído a partir da reclamação de uma das mães sobre os sonhos que o 

filho tinha com as cobras após aquela atividade externa à escola, e que acabou se tornando um 

conteúdo produzido nas aulas, articulado ao Projeto Rádio Jacaré FM. 

 
[...] Na semana em que a gente estava organizando a feira cultural aqui, eu fui com meus alunos fazer 
uma visita no Butantan... Mas todo o conteúdo das entrevistas que nós fizemos lá foi perdido, pois 
eles erraram na gravação, apertaram o botão errado...  
 
Depois, uma mãe veio reclamar comigo que tinha um aluno que não estava conseguindo dormir, 
porque depois da entrevista ele tinha sonhos com as cobras. Eu tive uma ideia na hora: vou gravar 
eles contando os sonhos e colocar na programação da rádio...  E quem não tinha sonhado nada, tinha 
interesse em saber o que o outro tinha sonhado. Era um ponto de interesse deles... Na hora de gravar 
era um silêncio, pois todo mundo queria saber o sonho do outro... Eu tinha ficado frustrada de ter 
perdido tudo lá na visita ao Butantan, e percebi que foi muito mais interessante a produção delas com 
os sonhos, do que a entrevista em si... 
 

 

O depoimento acima transcrito aponta que a ação da professora abarca as ideias de 

Greene (1997), que acredita que o currículo precisa se abrir à experiência dos sujeitos, superar 
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o que está previamente estabelecido na assunção de atividades que permitam ao aluno 

compreender seu próprio mundo-da-vida.  

O depoimento transcrito sinaliza traços que indicam a subcategoria cultura. 

 
[...] porque a ideia do protagonismo juvenil que o C. (coordenador do Programa Nas Ondas do Rádio) 
tanto falava... a gente já discutia há muito tempo, desde que eu entrei na prefeitura em 2000. A gente 
já falava que a criança é produtora de cultura. 

 

Ainda se referindo às suas concepções de currículo, a professora pesquisada traz 

em seu depoimento nuances da politicidade da ação, ao pontuar sua análise do currículo 

oculto. 

Ao ser perguntada se currículo é somente o documento escrito, a professora indica 

a dimensão política (a politicidade) da ação, o que faz emergir outra subcategoria de 

currículo: a politicidade. 

 
Não, de jeito nenhum. O currículo pode estar oculto. Coisas que eu faço e que não está escrito em 
lugar nenhum... 
 
... quando um professor coloca numa sala de aula alunos brancos na frente e alunos negros atrás, isso 
é currículo, eu percebo que ali há uma seleção entre eles, isso para mim é currículo. 
 
... o que não se faz, inclusive, às vezes é o currículo mais importante... 
 

 

O depoimento da professora pesquisada conforma a concepção de Paulo Freire, ao 

retratar a dimensão política do currículo, e de Michael Apple, ao trazer a reflexão das 

questões étnico-raciais. Nas palavras de Freire (2006), o currículo abarca a vida mesma da 

escola (o que nela se faz ou não se faz), a força da ideologia e sua representação não só 

enquanto idéia, mas como prática concreta. À luz das palavras do autor, todo currículo é 

político e se acha “molhado” de ideologia. Apple (1989; 2006) apresenta uma análise de 

currículo enquanto forma hegemônica de representar as estruturas econômicas e sociais mais 

amplas, e ainda, recusa a ausência de neutralidade. O autor retrata o papel que o currículo tem 

na reprodução e preservação do que já existe na legitimação das formas ideológicas 

necessárias para a recriação da desigualdade. Considera também as contradições que há nas 
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relações sociais capitalistas, levando em consideração as que aparecem nas instituições 

dominantes, como é o caso da escola. 

Ao falar do trabalho realizado com os alunos e as alunas sobre os dias que 

antecederam a Feira Cultural, ocasião em que foi realizada a inauguração da Rádio Jacaré 

FM, o depoimento da professora aponta novamente o desenho político do currículo, ou seja, a 

politicidade da ação que ela vai modelando e remodelando com os diferentes sujeitos: os 

alunos e as alunas, os pares (Professor Orientador de Informática Educativa – POIE – e 

demais professores), a gestão escolar (direção, coordenação, diretoria regional, gabinete do 

secretário) e a comunidade (pais, mães, condutores do transporte). 

O contorno político da ação promovida com o projeto Rádio Jacaré se aproxima 

do que Freire (2006) diz sobre o currículo: abarca a relação entre todos e todas que fazem a 

escola. 

Naquele momento da entrevista, a professora pesquisada conta sobre a ligação 

telefônica recebida da DRE de Pirituba, da SME-SP e do gabinete da PMSP dias antes da 

inauguração da Rádio Jacaré FM, que aconteceria na ocasião da Feira Cultural que estava 

sendo organizada na escola pelos professores, gestores e comunidade, retratando as relações 

estabelecidas com o trabalho. 

 
[...] A R. da DRE me ligou e disse que a Imprensa Jovem iria vir fazer a cobertura do evento... eu fui 
recebendo vários telefonemas naquela semana, inclusive da assessoria do prefeito... até o POIE 
brincou: você pirou, todo mundo pirou junto (risos)... aí, eu sei que a imprensa veio também com o 
prefeito... 
 

 

No trecho seguinte ela relata os desdobramentos que sua iniciativa com os alunos 

e as alunas em sala de aula oportunizou no âmbito da SME-SP, com a publicação de Portaria 

que incluía a Educação Infantil no Programa Nas Ondas do Rádio. 

 
[...] eles (SME-SP) perceberam que tudo que eles faziam no ensino fundamental era possível na 
educação infantil, com outro olhar... tanto que agora, quando sai a Portaria (5792/2009) no ano 
passado, sai também a educação infantil... eu até guardei de recordação... 
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A professora relata a movimentação que seu trabalho provocou no âmbito da 

gestão, e os detalhes do trabalho que ia sendo construído e reconstruído com os alunos e com 

as alunas na intimidade da sala de aula, para juntos, organizarem a programação para o dia da 

inauguração da Rádio Jacaré FM. 

 
[...] uns dias antes, preparando a feira cultural, eu falei com os alunos que iria vir gente importante 
aqui... foi um momento muito complicado para mim. Que loucura, eu estava na sala de aula fazendo 
meu trabalho, de repente movimentar a prefeitura de São Paulo... 
... retomando o dia da visita do prefeito, eu conversei com as crianças e montei com eles um roteiro 
de perguntas para serem feitas a ele, no sentido de entrevistá-lo no dia da visita... 
 
Eu perguntei: 
 
_ O que vocês querem saber do prefeito? 
 
As crianças fizeram várias perguntas direcionadas para prefeito, por exemplo: 
 
_ O Senhor irá construir mais escolas? Ampliará a merenda? Haverá mais tempo de aula? 
 
... Eu percebi a necessidade de interferir, pois o prefeito viria para conhecer a Rádio Jacaré. Eu disse a 
eles:  
 
_ Por que não fazer a ele perguntas relacionadas a Rádio? 
 
... Eu falei assim: 
 
_ Ele vai querer saber por que nossa Rádio tem esse nome.. Eles [alunos e alunas] reformularam as 
perguntas... eu não queria parecer que as crianças são marionetes dos adultos... as perguntas estavam 
ensaiadíssimas, mas chegou na hora ninguém perguntou nada. 
 

 

O último trecho da entrevista – transcrito acima – indica nuances da dimensão 

política (a politicidade) da ação realizada com seus alunos e alunas em sala de aula.  

Ao provocar em sua turma um movimento de pensar e repensar o papel do 

prefeito no contexto da educação e da relação que há entre a visita dele e a ação realizada em 

sala de aula, ela desenha um currículo inscrito numa dimensão política (a politicidade da 

ação). 

O depoimento da professora pesquisada sobre a movimentação provocada com a 

iniciativa do projeto indica, além da dimensão política na articulação do trabalho junto aos 

demais envolvidos (docentes, gestores, comunidade), uma aproximação a outra categoria 
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principal de análise: a participação. Isso permite entender a articulação e a ligação que há 

entre a participação dos alunos e das alunas, a participação de outros sujeitos externos à 

escola, e a politicidade do currículo remodelado pela professora com os sujeitos, internos e 

externos, à escola e à sala de aula. 

Nos trechos a seguir, a professora pesquisada conta um pouco sobre a ação 

promovida junto à comunidade escolar, com a participação de outros sujeitos externos à sala 

de aula. 

Na acepção freireana, a participação implica em decisões e não só do fazer o já 

programado, mas de estar presente na história. Segundo Freire (1979; 2003), os homens se 

distinguem dos animais pelo fato de estarem no mundo com o mundo, por serem gentes de 

relação, históricos e inacabados, por isso, debruçam-se a conhecer a realidade, produzindo 

cultura.  

Para o autor, a participação é mais que fazer o que já vem escrito dos órgãos 

centrais da administração pública ou dos técnicos das instituições de ensino, mas, sobretudo, 

significa um exercício de voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder, um 

direito de cidadania. 

Nas palavras de Bordenave (1994), a democracia é um estado de participação, a 

qual sempre tem acompanhado as formas históricas que a vida social foi tomando, podendo-se 

implantar com objetivos de liberação e igualdade como para a manutenção de uma situação de 

controle de muitos por alguns. 

À luz da compreensão teórica de Freire e Bordenave, a participação de todos os 

sujeitos internos e externos à escola abarca a dimensão política, ou seja, a politicidade do 

currículo. 

 
Olha, quem se envolveu mais assim foi a mãe do M. Ela veio perguntando para mim: Que história é 
essa? Vai fazer uma rádio na escola? Outra foi a mãe do J., que era da turma da manhã... a mãe do 
menino da turma da manhã quis saber porque eles falavam em casa. 
 
... Eles contam, daí os pais quiseram saber. A mãe do K. foi outra que também quis saber, porque eu 
acho que ele falava muito.  
 
... Eu gravei num CD e dei para os condutores da perua e outro para eles levarem para casa... então 
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eles ouviam na perua a rádio deles, ouviam em casa. Isso foi muito divertido porque eles chegavam 
falando que ouviam a rádio na perua, no carro do pai deles, iam na casa da avó e ouviam a rádio. 
Então eles achavam que a rádio deles estava passando em todos os lugares. Então eu pirei com essa 
história, né (risos)... para quem eu podia eu dava o CD. 
 

 

O depoimento da professora instigou a busca pela captura da voz dos alunos e das 

alunas, indícios da participação deles e delas, e da comunidade escolar, o que indica a 

politicidade da ação na construção do currículo modelado e remodelado com o projeto Rádio 

Jacaré FM. 

Embora ao longo da entrevista a professora pesquisada não demonstrou 

explicitamente a compreensão da dimensão política e ideológica de seu trabalho com o 

projeto, é possível identificar outros traços da politicidade da ação quando ela relata a 

chegada da Rádio Jacaré FM ao conhecimento da SME-SP. 

No grupo focal A, sessão I, ao serem perguntados sobre os espaços em que ouvem 

a Rádio Jacaré FM, os alunos A1 e A4, confirmam que ouvem a rádio no transporte escolar. 

 
Pesquisador: Quem ouve a Rádio Jacaré? 
A2: Nós. 
 
Pesquisador: Aonde? 
A3: A prô (sic) põe no computador. 
 
Pesquisador: Vocês ouvem a Rádio em casa? 
A3: Eu não. 
A2: Nãããããão. 
 
Pesquisador: Vocês ouvem na perua, indo para casa? 
A1: Eu ouvo (sic). 
A4: Eu também. 
 

 

Quando a mesma pergunta foi direcionada ao grupo B, sessão II, outros alunos e 

alunas também confirmaram que ouvem a Rádio Jacaré na escola e em casa. No relato da 

aluna A11, ela evidencia que acessa a internet e ouve a Rádio em casa com a ajuda da mãe. 
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Pesquisador: Quem aqui já ouviu a Rádio Jacaré? 
A13: Eu já. 
A11: Já. 
 
Pesquisador: Ouvem aqui ou na perua? 
A13: Aqui. 
A11: Em casa. 
 
Pesquisador: Mas como você ouve, A1? 
A11: No notebook. 
 
Pesquisador: Mas como você ouve no computador? 
A11: Eu coloco na internet. 
 
Pesquisador: Mas você coloca sozinha, ou sua mãe te ajuda? 
A11: Ela ajuda. 
 

 

O cruzamento dos depoimentos da professora pesquisada e dos alunos e das 

alunas aponta que outras pessoas do círculo familiar também podem acompanhar e ouvir a 

programação da Rádio desenvolvida na escola. 

Quando a professora relatou seu contato com o secretário da educação via rede 

social Twitter no segundo semestre de 2009, o pesquisador questionou-a sobre a motivação 

das conversas e a mesma disse que, na ocasião da gênese da ideia da Rádio na escola, queria 

saber sobre a possibilidade da SME-SP viabilizar um site de rádio na escola para que os pais e 

mães pudessem acompanhar de casa o que estava sendo produzido por ela junto com os 

alunos e as alunas. A veiculação da Rádio na internet teve início em janeiro de 2010. 

 
Eu adoro usar o computador e foi assim, eu ouvia falar em Twitter, daí eu pensei: 
 
_ O que é Twitter? 
 
Eu imaginei que se as pessoas estão lá e é fácil localizá-las, eu precisava saber o que é isso... Eu 
entrei lá para ver como era, aí fui me localizando, fui encontrando pessoas conhecidas... E o 
secretário (Secretário Municipal da Educação de São Paulo) foi uma das primeiras pessoas que 
encontrei... Eu falava de tudo com ele, de jacaré, de futebol, dos trabalhos que eu fazia... Quando eu 
tive a idéia da Rádio na escola, eu escrevi para ele se tinha um jeito da escola ter um site de Rádio na 
escola, porque a gente estava montando uma rádio e eu queria que os pais pudessem ouvir a rádio em 
casa...  
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Na entrevista, a professora relata que sua motivação teve como objetivo a partilha 

do que estava sendo realizado em sala de aula com a família dos alunos e das alunas e, ao 

estar vinculado ao portal da SME-SP colocar o projeto num outro patamar, tornando-o oficial 

dentro e fora da escola. 

 
[...] Minha ideia inicial era ter uma página lá para o pai conseguir acompanhar em casa o que a gente 
fazia com a criança... Pensava assim, aquele que tem acesso à internet (e não são todos que têm) 
poderia ir a uma lan-house ou um telecentro acessar e ver o que a gente estava fazendo aqui na 
escola... Eu não queria uma coisa amadora... Eu queria uma coisa que fosse oficial. Nós temos essa 
ideia e acontece dentro de uma escola da prefeitura.... Eu gosto de xeretar (sic) muito, então assim, 
tudo que eu sei que é novidade eu procuro para tentar aproveitar alguma coisa com as crianças... 
 

 

No final do depoimento acima transcrito, a professora pesquisada diz que suas 

ações foram mais motivadas pela novidade que pode ser oportunizada às crianças. Isso aponta 

que suas ações são mais envolvidas pela teoria-prática, imersa no cotidiano da escola e da sala 

de aula.  

Contudo, o relato indica que a finalidade da publicação da Rádio na internet é 

voltada à partilha com a família e a oficialização do trabalho, não apontando para a reflexão 

sobre os possíveis desdobramentos no âmbito da escola e da comunidade. 

Ligado à politicidade do currículo, a professora pesquisada aponta nos dois 

últimos depoimentos acima transcritos o quanto sua ação constitui-se num que-fazer, e 

encontra-se “molhada” de empoderamento, trazendo indicadores para mais duas 

subcategorias da categoria currículo ora analisada: o que-fazer e o empoderamento. 

O trecho transcrito a seguir revela que sua ação de montar a Rádio foi 

consequente a uma atividade de formação continuada. 

 
[...] eu estava fazendo uma formação na prefeitura, que era um curso que se chamava Mídias no 
Universo Infantil, que tratava da possibilidade dos professores tirarem as mídias dos armários... 
Quase todas as escolas têm filmadora, máquina fotográfica, gravador... Mas sempre do uso do adulto. 
Então é o adulto que usa, é ele que segura o gravador, ele que tira a foto das crianças... Esse curso era 
assim, para que a gente tirasse as mídias dos armários e colocasse nas mãos das crianças.  
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O depoimento da professora aponta traços da categoria que-fazer ao relatar que, 

para além do documento oficial, busca seu repertório teórico e pesquisa outros. 

 
[...] Eu sempre volto para as Orientações Curriculares e vejo quem são os pesquisadores que 
escreveram, mas eu sempre vou nas minha concepções... Eu consulto alguns autores... Leio Madalena 
Freire, Tizuko, Zabala... 
 

 

Esse último relato – e o que está transcrito a seguir – demonstra que a professora 

pesquisada tem uma prática que abarca a relação entre teoria e a prática, ação e a reflexão, ou 

seja, uma prática “molhada” de um que-fazer. 

No trecho seguinte, ela se refere a cursos e leituras que faz com certa frequência, 

apontando a formação (inicial e permanente) como algo importante para a ação do professor 

em sala de aula. 

 
Eu gosto muito de literaturas... Eu fui fazer disciplinas na faculdade de educação quando fiz 
licenciatura em Letras, e eu cheguei a pensar:  
 
_ Nossa! Eu tinha de estar aqui e não lá na Letras...  
 
... Eu lia muito sobre políticas públicas...  
 
... Agora no curso de pedagogia que estou fazendo atualmente, eu leio muitas coisas sobre Piaget, 
sobre Vigotsky, Wallon... amo Wallon. 
 
... Paulo Freire, eu li um livro dele... aquele fininho, Pedagogia da Autonomia. 
 
... Leio sobre psicanálise... Estou lendo um autor agora, que coloca Marx com Vigotsky, e acho muito 
bacana o que ele escreve... 
 

 

Sobre o que-fazer para Freire (2009a), ele é teoria e prática, é ação e reflexão, não 

pode reduzir-se à palavra, nem ao verbalismo, nem ao ativismo, mas converge para uma 

prática cultural libertadora. De acordo com Zitkoski (2008), intérprete freireano, o “que” 

designa a busca de uma direção e conteúdo para a ação, e o “fazer” diz de forma direta que se 

trata de um agir no sentido de produzir algo. 
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No que diz respeito ao empoderamento, retomando as palavras de Freire (2009a), 

não se trata de conquistar o poder, mas de dissolvê-lo. Nesse sentido, o poder não é dado 

como algo que o sujeito recebe de outro a título de merecimento ou caridade, dentro de uma 

perspectiva individualista. Pelo contrário, na interpretação de Guareschi (2008) à obra de 

Freire, o empoderamento é um ato social e político, e está ligado à conscientização, 

constituindo-se em um eixo que une consciência e liberdade. 

Embora a professora pesquisada não explicite sua compreensão do alcance 

político da ação na leitura à luz dos autores Freire e Guareschi, seus depoimentos apontam 

que sua prática não está esvaziada de um que-fazer nem tampouco de um empoderamento, 

mas apresentam nuances que articulam teoria-prática e política. 

Os próximos dois trechos transcritos a seguir indicam traços do empoderamento 

conferido aos sujeitos (professor e aluno) com o Projeto Rádio Jacaré FM, ao extrapolar os 

muros da escola, ganhando visibilidade e repercussão ao invadir outros espaços. 

 
[...] depois de colocar tudo isso [as produções dos alunos e das alunas por meio da Rádio Jacaré FM] 
na internet, eles foram convidados para conhecer uma rádio de verdade... Eles foram convidados a ir 
visitar a Rádio Record e participar de um programa. 
 
O setor de imprensa da prefeitura tem um setor que divulga os trabalhos, por isso eles (Rádio Record) 
tomaram conhecimento do nosso trabalho. 
 

 

A professora pesquisada relata as experiências que tiveram com a visita ao evento 

Campus Party, junto com POIE e alguns alunos e alunas.  

 
[...] Num outro evento, as crianças produziram um documentário sobre a Campus Party, eles 
entrevistaram um monte de gente... Eu fiz uma série de folhetos das produções das crianças, com 
fotos deles trabalhando, filmando e entreguei para as pessoas lá na Campus Party. Eu distribuí para 
todo mundo que foi entrevistado e para quem mais tivesse interesse. O Secretário da Educação nesse 
dia estava lá e fez a maior divulgação do nosso documentário. Ele mesmo tirou uma foto das crianças 
e colocou no Twitter dele... Eu não fui convidada para participar da Campus Party... Eu e o POIE que 
ficamos sabendo e nos organizamos para ir... Nós somos terríveis... Foi também meu marido, a 
namorada do POIE e levamos as crianças de trem... As crianças gritando para subir na escada rolante, 
e o POIE filmando tudo isso... Usamos tudo no documentário... 
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Cabe frisar que durante o trabalho com o grupo focal B, sessão II, os alunos e as 

alunas também evidenciaram traços da subcategoria empoderamento, enquanto um ato que 

emerge no cotidiano da ação com as produções que realizam para a Rádio Jacaré FM.  

Ao descreverem sua participação na produção de músicas para a Rádio e a criação 

de uma banda e, pode-se identificar que a eles e a elas é conferido um poder, o qual funda um 

ato social e político que oportuniza, além da participação, um empoderamento ligado à 

consciência e à liberdade na ação. 

 
Pesquisador: Me conta uma atividade que vocês já fizeram na Rádio Jacaré FM. 
A2: A gente fez um monte de coisa, a gente fez o jornal com cola e tinta. 
A1: Eu tirei foto do palhaço... Fiz uma banda de música para tocar na Rádio. 
 
Pesquisador: E você tocava o que nessa banda? 
A2: Eu nada. 
 
Pesquisador: Quem fez a música que tocava? 
A1: Eu, o A., o W. e o G.  
A2: O W. ficava cantando, o G. ficava batendo a bateria e o A. ficava cantando junto com o W., e eu 
e o G. ficava tocando junto a bateria. 
 
Pesquisador: Quem inventou a música? 
A3: Nós. 
 
Pesquisador: E a professora escreveu a música no papel? 
A3: Sim. 
A1: Só falta fazer o final da música, e a gente vai fazer o show. 
 

 

A subcategoria empoderamento também emerge em outros dois trechos da 

entrevista com a professora pesquisada. No primeiro deles, quando ela conta sobre a relação 

que, junto com seus alunos e alunas, estabeleceu com a máquina fotográfica, sinalizando o 

poder que confere à turma. 

 
[...] Há uns dois anos, desde que eu comprei minha máquina digital, minha máquina é como meus 
lápis no meu estojo e as crianças têm acesso livre a ela. É como se fosse o lápis que usam. Preciso de 
um lápis diferente, vou lá no estojo da professora pegar. Preciso tirar foto de alguma coisa que eu 
gosto, vou lá no estojo da professora pegar... Aqueles que já descobriram que podem pegar à vontade, 
já pegam. Eles pedem, alguns pedem, mas aqueles que já descobriram que podem, vão lá pegar, e isso 
é muito natural na turma. 
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No segundo, o tema surgiu ao relatar o ocorrido em certa ocasião, na intimidade 

da sala de aula, quando se ausentou por alguns minutos e os alunos e alunas permaneceram 

realizando uma atividade dirigida. 

A professora pesquisada conta que por si só, os alunos e as alunas gravaram uma 

história contada por eles e elas próprias utilizando o software de edição de áudio em sala de 

aula, e tal produção tornou-se parte integrante da programação da Rádio Jacaré FM. 

 
[...] mas, o mais sensacional foi na primeira semana de gravação. Eu deixei eles na sala fazendo 
atividade [diversa do Projeto Rádio Jacaré FM] e vim embaixo buscar algum material, e quando eu 
retornei na sala, o (software) audacit estava aberto e o M. gravando, o J. contando história. Eu achei 
super interessante, porque eu não tinha deixado o (software) audacit aberto nem nada, e eles contando 
história. Eu nem falei nada, eu peguei a máquina fotográfica e registrei eles contando história. Essa 
foto está na página da Rádio Jacaré, e a gravação também está lá... Achei tão bonitinho eles gravando 
a história sozinhos.   
 

 

No mesmo depoimento, a professora pesquisada também deixa emergir traços das 

subcategorias descoberta e curiosidade, sobre a qual falou-se anteriormente, ao relatar a 

conversa com os alunos e as alunas sobre as relações que eles e elas estabeleceram entre o 

software, o rádio e a máquina fotográfica. 

 
[...] eu perguntei:  
 
_ O que vocês estão fazendo?  
 
O J. respondeu: 
 
_ A gente está gravando, “prô”.  
 
Eu perguntei:  
 
_ O que vocês estão gravando?  
 
E ele respondeu:  
 
_ A gente está gravando uma história.  
 
Eu falei:  
 
_ Como assim gravando?  
 
Ele respondeu:  
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_ Gravando!  
 
Eu nem tinha ensinado eles a gravar. O J. falou:  
 
_ É que nem no rádio da minha casa, na bolinha vermelha é aonde grava, no triângulo aonde a gente 
escuta, nos dois pauzinhos é onde a gente para. É igual no rádio de casa.  
 
O R. falou: 
 
_ É professora, é igual na sua máquina fotográfica também.  
 
Eles foram lá, pegaram ela e me mostraram. 
 

 

É importante lembrar que a Rádio Jacaré FM, na voz da professora pesquisada, 

nasceu de outro projeto que estava sendo trabalhado em sala de aula, e que tinha como tema 

os animais rasteiros, por meio do qual ela e sua turma de alunos e alunas estudavam, entre 

outros, diversos tipos de jacarés, cobras e salamandras. 

O Projeto Rádio Jacaré FM surge, então, a partir do projeto mais amplo sobre os 

animais, e ganha maior visibilidade na escola e fora dela, ao lançar mão de algumas TDIC, o 

que oportunizou ao Projeto extrapolar as paredes da sala de aula e os muros da escola. 

O depoimento a seguir, indica que algumas mídias foram usadas no contexto da 

sala de aula, tornando-se parte estruturante do currículo que ia sendo desenhado e 

redesenhado com o projeto Rádio Jacaré FM. 

 
[...] eu estava com um projeto de animais rasteiros, então a gente trabalhou sobre tartarugas, cobras, e 
o que mais foi a sensação do ano foram os jacarés. Então a gente estudou vários tipos de jacarés... 
 
... Eu trouxe uma porção de livros, imagens, fotos, livros de história, livros com fotos, vídeos que 
falavam sobre jacaré, vídeos do pantanal. Teve uma época da minha vida que eu ia muito para o 
pantanal. Então eu tinha muito material que falava muito de animais rasteiros... Acho que foi isso que 
seduziu a criançada, porque eu tinha muita coisa de jacaré... Aí eu levei o computador, ele estava na 
sala, o assunto jacaré acontecendo ao mesmo tempo, eu fazendo o curso de mídias, tendo contato com 
o (software) audacit, daí eu falei, deixa eu ver o que eles vão contar, o que eu posso gravar com isso... 
 
... Gravando foi que eu fui tendo uma ideia: a gente podia gravar outras coisas e organizar em formato 
de rádio, eu fui tendo essa ideia de ver eles gravarem.  
 
... Eu digo assim... Ele (o projeto Rádio Jacaré FM) é um subprojeto de um projeto maior que havia 
na minha sala que era o de animais rastejantes. 
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Retomando as palavras de Valente (2005), o domínio do técnico e do pedagógico 

não deve acontecer de modo estanque, um separado do outro, pois o melhor é quando os 

conhecimentos técnicos e pedagógicos crescem juntos, simultaneamente. 

A voz da professora pesquisada aponta que esse currículo que foi tomando um 

contorno próprio no projeto Rádio Jacaré FM, emergiu a partir das atividades previamente 

planejadas e que estavam ligadas ao PP da escola, trazendo nuances do “som” da integração 

das TDIC com traços da participação dos alunos e das alunas na ação.  

O relato da professora indica uma área de intersecção da categoria currículo com 

a categoria participação e a categoria integração.  

 
[...] todo ano a escola monta um jornal... Eu estava fazendo o Projeto Animais Rasteiros com uma 
sala e com a outra eu estava fazendo sobre Horta... Eles (alunos e alunas) estavam meio que 
conhecendo a linguagem do jornal. Eu já tinha produzido uma página de jornal com eles com esse 
computador que eu estava levando para a sala. Foi até por isso que eu estava levando... Eles estavam 
me ajudando a selecionar fotos que a gente iria colocar no jornal, me ajudando a montar o texto 
coletivo que a gente ia colocar na página do jornal. 
 

 

Alguns dos trechos da entrevista realizada com a professora pesquisada, como o 

transcrito a seguir, apontam como os conteúdos que iam sendo tema das aulas se articulavam 

com a Rádio Jacaré FM, redesenhando a ação com a participação dos alunos e das alunas, e 

caminhando rumo a uma integração entre as TDIC e o currículo modelado e remodelado 

com o projeto. 

No relato transcrito a seguir, ela conta sobre a produção de outros programas para 

a Rádio Jacaré FM, com depoimentos dos alunos e das alunas sobre as atividades 

desenvolvidas fora da escola no Dia das Crianças e, ainda, quando fala sobre a confecção de 

um jornal. 

 
[...] alguns nem contaram o que tinham feito no Dia das Crianças, outros falaram que não tinham feito 
nada. Teve um que contou que a mãe tinha brigado com o pai. Eu falei: 
 
_ Opa! Isso é uma notícia. 
 
... A gente estava fazendo um jornal, e falando sobre tipos de notícias que podia ter no jornal...  
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A professora revela que a ideia de construir uma rádio nasceu da atividade com o 

jornal, mas retomando trechos anteriores, a Rádio é batizada com o nome de Jacaré FM 

devido ao projeto Animais Rasteiros, no qual o jacaré figurou como o principal objeto de 

estudos.  

No trecho transcrito a seguir ela relata como a ideia da Rádio foi surgindo a partir 

da atividade com o jornal. 

 
[...] estávamos trabalhando na confecção do jornal, e eu perguntei:  
 
_ O que pode ter numa rádio?  
 
Eles foram falando vários tipos de notícias, que nem a gente tinha feito no jornal.  
 
E casou muito bem. Então, por exemplo, teve uma aluna a G. que falou: 
 
_ Poderíamos fazer uma reportagem.   
 
Aí eu perguntei:  
 
_ O que é reportagem?  
 
Ela respondeu:  
 
_ É falar de algum assunto.  
 
Eu questionei: 
 
_ Como assim assunto?  
 
Ela disse:  
 
_ A gente não falou de jacaré? A gente poderia falar de jacaré de novo.  
 
Eu falei:  
 
_ E o que mais?  
 
Ela respondeu: 
 
_ Ah, tem notícias.  
 
Eu falei:  
 
_ O que são notícias?  
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Os dois últimos trechos transcritos sinalizam que, aliadas aos conteúdos estudados 

em sala de aula com os alunos e as alunas, a mídia escrita (jornal) e a mídia rádio iam 

modelando e remodelando o currículo, trazendo nuances da integração. 

A professora relata as experiências dos alunos e das alunas com a produção do 

horóscopo para a Rádio Jacaré.  

O depoimento transcrito traz traços da integração. 

 
Teve um aluno que falou assim:  
 
_ Eu ouço rádio no carro do meu pai, a gente ouve música.  
 
Aí teve uma aluna que foi assim, até na época foi o que fez explodir o sucesso da rádio, ela foi fazer 
horóscopo... Ela mesma chegou falando para mim:  
 
_ Na rádio tem horóscopo.  
 
E eu perguntei:  
 
_ Aonde você ouve horóscopo?  
 
Ela disse: 
 
_ Minha mãe que ouve horóscopo em casa...  
 
Ela tinha um conhecimento sobre signos ali. Daí as outras crianças na sala começaram a se interessar 
também, e até ajudavam ela a fazer horóscopo na sala. 
 

 

Nos três trechos acima transcritos, que retratam a produção do jornal, o 

nascimento da Rádio Jacaré FM e as experiências com o horóscopo, os depoimentos trazem 

traços que sinalizam uma área de intersecção das categorias currículo e participação, e uma 

área de intersecção da categoria integração com a categoria aprendizagem. 

Sintetizando, a análise da categoria currículo, a partir dos dados coletados com o 

trabalho de campo, tanto na entrevista com a professora pesquisada, quanto nos grupos focais 

com os alunos e as alunas indicaram que: 

- há uma área de intersecção entre a participação e a aprendizagem, na qual o 

currículo se constitui e aonde se inscreve um setor em que se concretiza a integração; 
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- a professora, pautando-se nos documentos oficiais, em seu repertório teórico e 

na interlocução com outros autores, desenhou junto com seus alunos e alunas novos contornos 

à ação, numa dimensão cultural, política e social que conferiu poder a eles; 

- emergiram subcategorias, a partir de indicadores, conforme quadro a seguir. 

QUADRO 05 - Categoria currículo, subcategorias e indicadores 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

Currículo 

 

 
 
Currículo prescrito 
 

 
 
 
- referenciar a adesão às Orientações Curriculares da SME-
SP 
- pesquisar e aprofundar os conceitos tratados nas 
orientações curriculares 
________________________________________________ 

Descoberta 
 
Curiosidade 
 
Criatividade 

 
- fazer interconexões e descobrir coisas 
- realizar construções por si só (dos alunos e das alunas) 
- resignificar (objeto criativo)  
- realizar pesquisa e investigação 
- relatar que a escola se adapta à criança (ritmo e interesses) 
________________________________________________ 

 
Cultura 
 

 
- levar em consideração as experiências que os alunos e as 
alunas trazem 
- produzir novas experiências: recontar e recriar (sonhos) 
histórias 
- relatar o conceito de infância (criança produtora de cultura) 
________________________________________________ 

 
Politicidade 
 

 
- provocar a comunicação com o secretário via twitter para 
aumentar 
- explicitar a compreensão o que não se faz também é 
currículo (currículo oculto) 
- tecer considerações sobre questão étnico-racial em sala de 
aula e relações com o currículo 
- provocar o envolvimento dos pares, da gestão escolar e da 
comunidade 
- relatar a inclusão da Educação Infantil no Programa Nas 
Ondas do Rádio 
- mobilizar autoridades e imprensa / imprensa jovem 
- organizar o trabalho junto aos alunos e as alunas sobre o 
papel do gestor público (prefeito) e as relações da visita dele 
com o Projeto Rádio Jacaré 
________________________________________________ 
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Que-fazer 
 
 

 
 
 
- participar de processos de formação continuada 
(ação/reflexão) 
- incrementar o repertório teórico que já tem e pesquisa 
outras referências 
________________________________________________ 
 

Empoderamento 
 

- provocar a comunicação com o SME-SP via twitter 
- desenvolver atividades de divulgação externa (Campus 
Party, blog, podcast, Rádio Record) 
- desenvolver a produção de músicas e criação de banda 
pelos alunos e alunas para a Rádio 
- conferir acesso livre aos alunos e as alunas à máquina 
fotográfica digital 
- incentivar a utilização do software de edição de áudio 
pelos alunos e pelas alunas, por si só 
- organizar e incluir alunos e alunas na elaboração das 
pautas da programação 
 

 

4.1. Categoria B – Participação 

 

Diferentemente do ponto de partida tomado com a categoria currículo, na 

categoria participação a análise é conduzida por meio da voz dos alunos e das alunas. 

Optou-se por essa voz, pois nesta pesquisa, a participação dos alunos e das alunas 

ligada à construção e reconstrução do currículo tem espaço privilegiado.  

A professora figura na pesquisa enquanto mediadora e facilitadora da participação 

dos sujeitos alunos e alunas, portanto também é oportuna a análise da sua voz para melhor 

compreender nuances da participação dela própria no currículo que se desenha e redesenha 

na ação de ambos (professor e aluno). Tomando os depoimentos dos alunos e das alunas, no 

trabalho realizado com o grupo focal A, sessão I, transcrito mais adiante, no qual relatam 

sobre suas produções para a Rádio Jacaré FM, identificam-se na voz deles e delas traços que 

fazem emergir uma subcategoria da categoria participação: a ação democrática. 

De acordo com Freire (2006), participar é discutir, é ter voz, ganhando-a, na 

política educacional das escolas. Para o autor, na medida em que os homens se afirmem na 
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prática democrática da participação, estarão se afastando cada vez mais das práticas elitistas, 

antidemocráticas, e das não menos antidemocráticas práticas basistas. 

Nas palavras de Bordenave (1994), a participação não é somente um instrumento 

para a solução de problemas, mas sobretudo, uma necessidade fundamental do ser humano, 

como o são a comida, o sono e a saúde. Segundo o autor, a participação é inerente à natureza 

social do homem, tendo acompanhado sua evolução desde a tribo e o clã dos tempos 

primitivos, até as associações, empresas e partidos políticos de hoje e na escola. Neste 

sentido, a frustração da necessidade de participar constitui uma mutilação do homem social. O 

autor defende que o homem só desenvolverá seu potencial pleno numa sociedade que permita 

e facilite a participação de todos.  

Para Abramowicz (1996), participar significa construir o conhecimento, 

reinterpretá-lo, recriá-lo. Para a autora, a participação é uma construção junto e não um viver 

o construído, exige uma criação permanente, um refletir junto, um comungar interesses na 

ação.  

No relato transcrito a seguir, os sujeitos do grupo focal A, sessão I, retratam a 

produção de uma banda de música por parte de alguns alunos e alunas da turma, na qual 

cantavam e tocavam instrumentos musicais confeccionados por eles e elas próprias.  

 
A1: [...] Fiz uma banda de música para tocar na rádio. 
A2: O W. ficava cantando, o G. ficava batendo a bateria e o A. ficava cantando junto com o W., e eu 
e o G ficava tocando junto na bateria. 
 

 

No trabalho com o grupo focal B, sessão II, a aluna A11 também afirma que 

cantou e que o aluno A12 que criou a música que tocavam. 

 
Pesquisador: O que vocês já fizeram na Rádio Jacaré FM? 
A11: Eu gravei. 
 
Pesquisador: Gravou o quê? 
A11: Cantou. 
 
Pesquisador: E quem fez essa música? 
A11: O R. 
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(...) 
 
Pesquisador: A música é de quem então? 
A11: Dele mesmo. 
 

 

Mais adiante, no trabalho com o mesmo grupo focal B, foram novamente 

questionados sobre a atividade com as músicas e reafirmam que são os autores das músicas 

que fazem parte da programação da Rádio Jacaré FM. 

 
Pesquisador: Mas de quem são as músicas que tocam na Rádio Jacaré? 
A13: Da escola. 
 
Pesquisador: Ahhhh, da escola? São as músicas dos alunos? 
A13: Simmmmmm. 
 

 

A mesma pergunta foi repetida duas vezes no mesmo grupo focal B, com o 

objetivo de verificar se haveria alguma contradição entre as respostas dos sujeitos 

pesquisados. Mas a resposta da aluna A13 confirma a resposta da aluna A11. 

Nos trechos dos depoimentos transcritos acima, nos quais os sujeitos pesquisados 

contam sobre a produção de banda e músicas para a Rádio Jacaré FM, é possível identificar 

traços que apontam uma área de intersecção da categoria participação com a categoria 

currículo. 

Ao responderem questões ligadas às suas produções para a Rádio Jacaré FM, os 

sujeitos do grupo focal A, sessão I, relatam uma ação fora do espaço da sala de aula e da 

escola, na qual realizaram entrevistaras e gravações em áudio. A seguir, a transcrição dos 

depoimentos: 

 
Pesquisador: Mas vocês foram fazer o que lá? 
A1: A gente foi gravar lá. 
 
Pesquisador: Com o quê? 
A2: Com um gravadorzinho. 
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Pesquisador: Vocês gravaram o que para a Rádio Jacaré lá? 
A1: A gente gravou as pessoas falando. Tinha uma moça lá, um moço que contava piada. 
 
Pesquisador: Vocês gravaram as pessoas falando, então? 
A3: Sim, foi “nóis”. 
 
Pesquisador: Vocês entrevistaram que nem eu estou entrevistando aqui? 
A2: Isso. 
 

 

Os relatos transcritos acima apontam traços da voz dos alunos e das alunas, ou 

seja, indicadores da participação deles e delas nas atividades do currículo que se 

concretizava em ações dentro e fora da sala de aula e da escola, o que mais uma vez aponta 

uma área de intersecção entre a categoria participação e a categoria currículo. 

Os depoimentos transcritos a seguir, que retratam o trabalho com o grupo focal A, 

sessão I, sinalizam mais nuances na voz dos alunos e das alunas da subcategoria ação 

democrática no projeto Rádio Jacaré FM.  

No trecho abaixo, os sujeitos pesquisados (alunos e alunas) admitem que realizam 

filmagens e ouvem a Rádio Jacaré. Mais adiante, assumem que se ajudam mutuamente, e 

também quando solicitam, obtêm ajuda da professora ou da mãe. 

 
Pesquisador: Vocês ajudam a professora a filmar? 
A2: Simmmmmm. 
 
Pesquisador: Vocês pedem ajuda de alguém para fazer a Rádio Jacaré? 
A2: Sim. 
A1: “Pede”. 
 
Pesquisador: Vocês pedem ajuda de quem para fazer a Rádio Jacaré? 
A2: Eu peço “pro” amigo. 
A1: Você pede para mim, “neh” R.? 
A3: Ei “pedo” da minha mãe. 
 
Pesquisador: Quem pede ajuda da professora? 
A1: Eu “pedo”. 
 
Pesquisador: E sempre a professora ajuda? 
A1: Sim. 
A3: Se não conseguir, pede ajuda da professora, se conseguir, daí não precisa chamar. 
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No trabalho com o grupo focal B, sessão II, os sujeitos confirmam que também 

solicitam ajuda da professora quando necessário, e que são atendidos. 

 
Pesquisador: Quando vocês precisam de ajuda na Rádio Jacaré pedem para alguém? 
A11: Não. 
A13: Não. 
 
Pesquisador: Vocês nunca precisam de ajuda? 
A11: Eu peço “pra” professora. 
 
Pesquisador: E ela ajuda? 
A11: Sim. 
 

 

Relembrando as palavras de Costa (2008), somos sujeitos sociais, portanto 

aprendemos a partir da interação no e com o mundo, pois somos seres de inter-relação. Nesse 

entender, a escola, ao negar isso, nega também nossa humanidade. 

Os dois últimos depoimentos dos alunos e das alunas transcritos acima também 

trazem nuances da dialogicidade, outra subcategoria que emerge a partir da voz desses 

sujeitos pesquisados.  

Segundo Freire (2009a), o diálogo se funda na participação de ambos os sujeitos 

(professor e aluno), no amor, na humildade, na fé nos homens e implica numa relação 

horizontal.  

Para o autor, o diálogo não é uma técnica apenas que pode ser utilizada para 

conseguir obter alguns resultados. Também não é uma tática que se pode lançar mão para 

fazer do aluno um amigo, pois isso faria dele uma tática de manipulação em vez de 

iluminação (FREIRE & SHOR, 2008). De acordo com Trombetta (2008, p. 424), intérprete 

freireano, o diálogo é vocação ontológica. 

O trecho do depoimento da professora pesquisada transcrito a seguir, sinaliza que 

a participação dos alunos e das alunas na construção do currículo era algo fundado no 

diálogo.  
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A professora relata a experiência que oportunizou em sala de aula com o software 

de edição de áudio junto com os alunos e as alunas, na qual ambos os sujeitos (professor e 

aluno) conduzem a produção técnica da programação da Rádio. 

O depoimento da professora indica um diálogo de A com B, o qual constitui-se a 

essência da participação traduzida na voz de ambos os sujeitos (professor e aluno). O trecho 

transcrito também aponta para a construção de novos saberes, a interação e a partilha de 

mundos diferentes (o de A, e o de B), por isso um diálogo de A com B, sem sobrepor o 

mundo de um ao do outro, ou ainda, o conhecimento de um ao do outro.  

 
[...] Eu coloquei no computador para eles verem, mas eu não falei nada. Aí eles falaram assim:  
 
_Olha professora, quando a gente não fala nada fica uma linha. Eu falei:  
 
_ Olha é um princípio da escrita... É um outro tipo de registro da voz, é um registro gráfico da voz.  
 
Eles falavam assim:  
 
_ Quando minha voz está alta fica um desenho bem grandão e quando minha voz está baixinha fica 
uma linha. Eles se atentaram para isso. 
Daí eu fui perguntando:  
 
_ O que a gente pode fazer aqui?  
 
Eles falavam:  
 
_ A gente pode tirar.  
 
Eu perguntava:  
 
_ Mas vocês sabem tirar?  
 
Eles diziam:  
 
_ Não, mas você sabe.  
 
Eles foram investigando o que eu sabia de tudo isso.  
 
Eu falei:  
 
_ Eu sei mesmo.  
 
Eu clicava em cima e tirava. 
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O depoimento acima transcrito remonta a compreensão trazida nesta pesquisa 

sobre o currículo crítico-libertador, pois enquanto ato cultural, político e social que se instala 

na ação dialógica (na dialogicidade), de acordo com a acepção freireana, oportuniza a busca 

do conteúdo programático, a construção de novos saberes que provocam a interação e a 

partilha de mundos diferentes, mas que comungam do sonho e da esperança de juntos os 

homens se libertarem.  

Não há sujeitos que libertam e objetos que são libertados, já que não há dicotomia 
entre sujeito e objeto, o libertar é eles mesmo dialógico (FREIRE, 1985, p.102). 
Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a 
ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que 
a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua 
situação no mundo, em que se constitui (FREIRE, 2009a, p.100). 

Bordenave (1994) concebe o diálogo enquanto a maior força para a participação. 

O autor argumenta que o diálogo verdadeiro só é possível entre iguais ou entre pessoas que 

desejam igualar-se, logo, não significa somente uma conversa. 

O depoimento transcrito a seguir também confirma a existência de uma ação que 

se dá na dialogicidade em sala de aula, na qual a voz do aluno e da aluna coexistem com o 

currículo que ia sendo modelado e remodelado no projeto Rádio Jacaré FM. Identifica-se 

aqui uma área de intersecção entre a categoria principal participação, ora analisada, e a 

categoria currículo. 

Nesse momento da entrevista, a professora pesquisada conta sobre o surgimento 

da ideia do horóscopo na programação da Rádio, a qual parte de uma aluna que tinha uma 

experiência em casa, com a mãe, sobre signos, na prática enquanto ouvinte de rádio. 

Na voz da professora identificam-se traços de fé nos homens, amor e humildade, o 

que aponta a dimensão dialógica da ação, ou seja, a dialogicidade. 

 
[...] Aí teve um aluno que falou assim:  
 
_ Eu ouço rádio no carro do meu pai, a gente ouve música.  
 
... Teve uma que até na época foi o que fez explodir o sucesso da rádio, ela fez horóscopo... Uma 
criança falando o que vai fazer no seu signo é muito mais engraçado. Credibilidade não tem, mas 
penso assim:  
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_ O que essa criança vai falar do meu signo?  
 
Isso foi a sensação mesmo da Rádio. Ela mesma chegou falando para mim que na rádio tem 
horóscopo. Ela disse:  
 
_ Minha mãe ouve horóscopo em casa...  
 
Ela contando que ela ouvia horóscopo, e eu nem gravando nada... Ela contando o signo da família 
dela inteira, do signo dela.. Ela tinha um conhecimento sobre signos ali. As outras crianças da sala 
começaram a se interessar e até ajudaram ela a fazer o horóscopo. 
 

 

O depoimento transcrito a seguir retrata trechos da entrevista da professora e traz 

nuances que apontam uma ação criadora, na qual a participação (a voz) do sujeito (aluno) foi 

fundante. Esse depoimento indica traços de cultura, e de autoria, na busca de uma identidade 

para o trabalho que ganhava um novo espaço na ação dos sujeitos (professor e aluno). Ao 

invés de mutismo, imperava a dialogicidade e, portanto, a voz de ambos os sujeitos, livres, 

podia criar e recriar a sua história e o mundo, ou seja, tornava-os autores de sua própria 

história e de seu mundo. Emerge aqui outra subcategoria: a autoria. Isso permite identificar 

uma área de intersecção entre a categoria currículo e a categoria participação, pois cultura e 

autoria se encontram. 

Na medida em que o homem integrando-se nas condições de seu contexto de vida, 
reflete sobre ela e leva resposta aos desafios que se lhe apresentam, cria cultura. 
A partir das relações que estabelece com o mundo, o homem, criando, recriando, 
decidindo, dinamiza este mundo. Contribui com algo do qual ele é autor... Por este 
fato cria cultura (FREIRE, 2008b, p.43). 

No trecho transcrito abaixo, a professora conta como foram os passos que levaram 

à escolha do nome Rádio Jacaré FM, que teve seu marco numa provocação de um dos alunos 

de sua turma, o qual, inquieto, instigou os demais alunos e alunas, e também a professora, à 

busca de uma identidade para o Projeto que estava nascendo. 

 
[...] o menino (aluno da turma de 2009) falou que podia ter um nome a nossa Rádio. Ele ouvia rádio 
no carro do pai, ele vinha para a escola ouvindo rádio no carro... Mas, eu nem dei muita bola (risos).  
Eu pensava isso nem vai dar em nada, nem imaginava que conseguiria montar uma programação 
completa. 
 
... Tinha tanta coisa para falar para eles  antes de ver o nome, que nem pensei, nem coloquei no meu 
planejamento fazer a eleição do nome. Eu pensava, “vou fazer mais para o final”, daí ele chegou e 
falou assim:  
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_ Professora, porque o nome da Rádio não é Bando das Crianças FM.  
 
Eu falei:  
 
_ Por que Bando das Crianças FM?  
 
Ele respondeu:  
 
_ Porque eu venho ouvindo no rádio do carro do meu pai a Band FM.  
 
Eu achei legal, pois a ideia veio dele. Ele veio raciocinando no caminho sobre a Rádio, ficou na 
cabeça deles que a gente ia fazer a Rádio mesmo. Outros alunos também vieram com nomes... 
Colocaram Tupi, Mix das Crianças e outros que eles foram inventando... 
 
Outro nome foi Rádio Piolho. Eu perguntei:  
 
_ Por que piolho?  
 
Uma menina (aluna da turma de 2009) disse:  
 
_ Porque piolho “tá” na cabeça da gente. A Rádio não vai ficar na cabeça da gente?  
 
Eles falaram:  
 
_ Ah professora! A gente conhece muito jacaré, “né”?!  
 
Daí acabou ficando Rádio Jacaré FM. 
 

 

O trecho dos depoimentos dos alunos e das alunas transcrito a seguir, que traz 

extratos do trabalho com o grupo focal A, sessão I, também traz traços da autoria. Os relatos 

confirmam o depoimento da professora pesquisada, que apontava e atribuía a eles e a elas a 

autoria da ação na produção do horóscopo para a Rádio Jacaré FM. 

 
Pesquisador: Quem faz o horóscopo da Rádio? 
A1: A R. 
A3: Eu também faço o horóscopo da Rádio. 
 

 

No trabalho com o grupo focal B, sessão II, abaixo transcrito, os sujeitos 

pesquisados (alunos e alunas) refutaram a autoria do horóscopo. Os depoimentos atribuem a 

uma aluna de outra turma a autoria do horóscopo. Como se tratam de alunas e alunas em 

ambos os grupos focais (A e B) da mesma turma, entende-se que pode haver nesse extrato do 
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trabalho realizado uma contradição possível aos sujeitos pesquisados. Tal contradição não se 

atribui à inexistência da ação, pois a mesma foi confirmada pela professora pesquisada e pelos 

alunos e alunas do grupo focal A, mas sim, no sentido de admitir à faixa etária desses últimos 

a possibilidade de dês-dizer o dito. 

 
Pesquisador: Me fala uma coisa, vocês já fizeram horóscopo para a Rádio Jacaré? 
A11: Não. 
A13: Não. 
A12: Não. 
 
Pesquisador: Nunca teve horóscopo? 
Todos: Não. 
 
Pesquisador: Mas não teve uma pessoa que fez? 
A11: Da outra sala, quando era da professora A., eles “fez”. 
A13: Da outra sala. 
 
Pesquisador: Então na outra sala teve alguém que fez horóscopo? 
A13: É 
 

 

A professora relata que respeitava os ritmos e interesses dos alunos e das alunas.  

O depoimento da professora pesquisada traz nuances que sinalizam a subcategoria 

autonomia. 

Nas palavras de Bordenave (1994), dentro de todo grupo existem diferenças 

individuais no comportamento participativo, por isso cada membro participa de uma maneira 

diferente, o que para ele constitui-se positivo para a dinâmica do grupo. 

De acordo com Machado (2008), intérprete do pensamento freireano, a autonomia 

é um processo de decisão e de humanização que os sujeitos históricos vão construindo, a 

partir de uma infinidade de decisões que vão tomando ao longo de sua existência. A autora 

argumenta que autonomia é o desenvolvimento do sujeito histórico, e se constrói por meio da 

democracia e da liberdade. 

No depoimento transcrito a seguir, a professora pesquisada retrata como as 

atividades eram desenvolvidas em sala de aula, indicando que o exercício da autonomia se 
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concretizava no poder de decidir o que e quando fazer, a partir do interesse de cada sujeito 

(aluno e aluna). 

 
[...] mas nem todos gravavam, participavam... Eu deixava eles em diversas atividades diferentes, para 
que cada um pudesse escolher que atividade fazer, entre elas, as que não era da Rádio Jacaré... 
 

 

No entanto, é válido retomar o trecho da entrevista em que a professora 

pesquisada relata suas concepções de currículo. O relato a professora sinaliza que a ação 

promovida em sala de aula não está alheada de uma diretividade e rigorosidade metódica. 

 
[...] Não é a criança chegar aqui e só fazer o que elas querem, por exemplo, a criança quer falar só 
sobre borboleta. Não é bem assim...  
 

 

A professora relata uma das experiências que teve com os alunos e as alunas numa 

atividade externa à escola, na qual a organização do evento solicita, reiteradamente, para que 

os alunos e as alunas realizem entrevistas com as autoridades presentes no evento e o que de 

fato eles e elas decidiram fazer.  

O depoimento traz nuances da subcategoria autonomia.  

 
[...] Eu recebi muitos convites para ir com as crianças em eventos... Num desses eventos, a gente ia 
num dia em que não estava aberto ao público, daí eu pensei:  
 
_ O que vou fazer com crianças num local que não há público? O que nós vamos fazer?  
 
... Quando eu cheguei lá, estava o prefeito, o secretário, uma série de vereadores... E eles 
(Organização do evento) queriam que as crianças entrevistassem esse pessoal. Lá tinha mágico, 
pipoqueiro, palhaço... Quem você acha que as crianças foram entrevistar? Eles entrevistaram o 
pipoqueiro, o palhaço, o mágico e foram fazer um monte de perguntas para eles, todas espontâneas, e 
assim, perguntas deles... Tudo muito natural, dependendo da curiosidade deles... A ideia de ter uma 
Rádio era para as crianças... Acho que é isso que ninguém entendeu ainda... Algumas pessoas 
esperam que as crianças façam tudo ensaiadinho, como se fossem jornalistas, repórteres 
profissionais...  
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Os sujeitos do grupo focal C, sessão III, retratam as experiências anteriormente 

relatadas pela professora pesquisada, indicando traços da subcategoria autonomia.  

No trecho da entrevista, os alunos e as alunas falam sobre a atividade, retratando 

algumas iniciativas com entrevistas e produção de fotos. 

 
Pesquisador: O que vocês foram fazer lá no passeio do Mágico? 
A2: Antes da gente comer pipoca, a gente foi lá ver o mágico, eu fui lá na frente tirar uma foto 
quando o menino segurou a bexiga... 
 
Pesquisador: Quem tirou a foto? 
A2: Eu.  
 
Pesquisador: Você entrevistou o mágico? 
A2: Eu entrevistei. 
 
Pesquisador: Por que você entrevistou? 
A2: Porque, eu achei ele muito engraçado. 
 
Pesquisador: E o que você perguntou para ele? 
A2: Eu perguntei se ele podia fazer uma mágica com a L. aí ele fez uma mágica muito engraçada que 
fez a L. desaparecer... 
 

 

A professora conta que os alunos e alunas produziram um documentário sobre o 

evento Campus Party e revela a iniciativa deles em fotografar os pés das autoridades 

presentes no evento. 

O depoimento da professora traz nuances da subcategoria: a liberdade.  

Para Bordenave (1994), o grau mais alto de participação é a autogestão, na qual o 

grupo determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles pertinentes, sem 

referência a uma autoridade externa. De acordo com o autor, na autogestão desaparece a 

diferença entre administradores e administrados, visto que nela ocorre a autoadministração.  

À luz das palavras do autor, entende-se que a liberdade constitui-se o mais alto 

grau de participação dos alunos e das alunas, com autonomia em decidir o que e como fazer. 

 
Num outro evento, as crianças produziram um documentário sobre a Campus Party... Elas 
entrevistaram quem elas quiseram e fizeram as perguntas que elas quiseram...  
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... Num outro evento muito legal que a gente foi, que insistiram [Organização] tanto para as crianças 
tirarem fotos do prefeito, daí eles tiraram só dos pés dele e dos outros... do secretário, de um deputado 
federal... 
 

 

De acordo com Ira Shor, o diálogo é uma comunicação democrática que invalida a 

dominação e reduz a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos participantes de refazer sua 

cultura (FREIRE & SHOR, 2008). 

Ao responder questões relacionadas aos resultados da ação com o Projeto Rádio 

Jacaré FM, a professora pontua que a participação foi um dos resultados que identificou nas 

atividades promovidas. 

O depoimento sinaliza traços que indicam nuances da subcategoria autonomia e 

da subcategoria liberdade. 

 
[...] as crianças perderam o medo de falar, então a melhora foi mais no que diz respeito à oralidade...  
 
... É questão de participação mesmo. As crianças participaram muito mais das atividades... e outra 
coisa, a ideia de identidade das crianças. Elas eram crianças da sala da professora A., e passaram a se 
entender enquanto as crianças da Rádio Jacaré FM... Não foi a professora que mandou ele fazer, foi 
ele que foi lá e decidiu, que falava o que ele queria nas reuniões de pauta... 
 
... Esse ano tiveram outras conquistas, por exemplo, a interconexão de conhecimentos... Eles 
associam tudo que a gente faz na Rádio com outras coisas... 
 

 

A professora retrata a avaliação que foi realizada no primeiro ano (2009) do 

projeto Rádio Jacaré FM e o patamar em que estava a avaliação do projeto no ano seguinte 

(ocasião da entrevista realizada pelo pesquisador). 

O relato indica, na prática da avaliação, a dimensão democrática ao envolver 

diferentes sujeitos que tiveram doses distintas de participação no Projeto Rádio Jacaré FM.  

O depoimento traz nuances que apontam para a subcategoria avaliação.  
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Esse ano eu nem pensei na avaliação ainda, mas no ano passado, eu tenho no portfólio uma parte que 
eu dediquei só para a avaliação... O prefeito (prefeito de São Paulo) fazendo uma avaliação do 
projeto, o secretário (secretário da Educação)... As mães... Eu, as crianças... 
 
Eles (os alunos e as alunas) sentaram numa roda e eu gravei. Depois fui digitando o que elas falaram. 
 
... Esse ano eu não pensei na avaliação da Rádio, porque eu estava focada na avaliação das turmas... 
Eu não me preocupei com a avaliação da Rádio, do projeto. 
 
 

De acordo com Abramowicz (1996), participação na avaliação é sinônimo de 

avaliação permanente, ou seja, aprender a avaliar-se e a criticar-se para melhorar é o cerne da 

contribuição da participação para a avaliação. Segundo a autora, por meio da participação 

ativa [ou democrática, digo] criativa, crítica, individual e coletiva, permite-se ao indivíduo e à 

comunidade perceber-se, criticar-se, envolver-se, fazer ajustes à ação.  

A avaliação retratada pela professora, apesar da dimensão democrática, ainda não 

se constitui uma ação avaliativa permanente, pois aponta ser uma prática pontual e não em 

processo. 

 Sintetizando, a análise da categoria participação, que se sucedeu a partir dos 

dados coletados com o trabalho de campo, tanto na entrevista com a professora pesquisada, 

quanto nos grupos focais com os alunos e as alunas, indicou que: 

- há uma área de intersecção com a aprendizagem e com a integração, onde 

possivelmente o currículo se modela e remodela; 

- a professora construiu na dimensão dialógica a ação cultural, política e social 

mediada pelo exercício democrático da voz; 

- os alunos e as alunas tiveram a oportunidade de se assumirem enquanto sujeitos 

históricos e expressar, por meio do exercício partilhado da voz, sua presença no currículo; 

- emergiram subcategorias a partir de indicadores conforme quadro a seguir. 
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QUADRO 06 - Categoria participação, subcategorias e indicadores 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Participação  

Ação democrática 
 

 
- criar uma banda pelos alunos e produção de músicas 
- gravar entrevistas realizadas em eventos externos à escola 
- solicitar ajuda da professora, dos colegas e da mãe na 
realização das atividades da Rádio 
________________________________________________ 
 

Dialogicidade 
 

- realizar gravações e entrevistas realizadas na atividade em 
evento externo à escola 
- ajudar da professora, dos colegas e da mãe na realização 
das atividades da Rádio 
- realizar a experiência em sala de aula junto com os alunos 
e as alunas, na produção da programação da Rádio com o 
software de edição de áudio 
- considerar, por meio do diálogo com os alunos, da idéia de 
incluir horóscopo na programação da Rádio 
________________________________________________ 
 

Autoria 
 

- escolher o nome para a Rádio considerando a  
- criar o horóscopo para a programação 
________________________________________________ 
 

Autonomia 
 

- relatar a dinâmica das atividades (e produções para a 
Rádio) que eram desenvolvidas em sala de aula 
- realizar atividades externas à escola na qual os alunos 
decidem entrevistar o mágico, o pipoqueiro, o palhaço 
(contrariando as expectativas da organização do evento) 
- realizar (alunos e alunas) entrevistas durante o passeio ao 
teatro (Mágico de Oz) 
________________________________________________ 
 

Liberdade 
 

- produzir documentário sobre a Campus Party e a iniciativa 
dos alunos e das alunas no evento 
- relatar os resultados alcançados com o Projeto Rádio 
Jacaré FM 
________________________________________________ 
 

Avaliação 
 

- avaliar junto com os diferentes sujeitos 

 

4.2. Categoria C – Integração 

 

A análise da categoria integração se pauta na articulação da “voz” da 

coordenadora pedagógica (CP), membro da gestão escolar, e da professora pesquisada (PP). 
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As primeiras perguntas dedicadas à CP viram no sentido de responder sobre a 

autoria e o surgimento do projeto Rádio Jacaré FM no ano de 2009. 

Após ter relatado os primeiros passos do projeto, as questões focaram os 

desdobramentos do projeto no ano seguinte (2010). 

No trecho transcrito abaixo, a CP diz que houve uma tentativa de mobilização dos 

demais professores e alunos da escola, o que aponta traços da subcategoria mobilização, 

sinalizando os primeiros traços da integração. 

 
CP: A gente procurou envolver mais professores e alunos. Começamos, então, a esquematizar melhor 
com as professoras o que gravaria e quando gravaria... Começamos a sentar juntas para esquematizar, 
e nisso, quem teve uma participação especial foi o POIE. 
 

 

Na parte II, capítulo 3, esta pesquisa trouxe argumentos que ensejam a integração 

das TDIC ao currículo com a participação democrática dos sujeitos (professor e aluno) e de 

outros sujeitos, como a gestão escolar e a comunidade. 

Cabe ressaltar, o depoimento da CP acima transcrito também traz nuances que 

indicam a subcategoria planejamento, pois retrata o exercício do grupo de docentes com a 

gestão escolar em traçar o percurso do trabalho.  

O depoimento da CP, transcrito a seguir, sinaliza traços da mobilização da gestão 

escolar no sentido de acompanhar e viabilizar o projeto Rádio Jacaré FM, inclusive com 

recursos financeiros. A análise documental da Lei 13.941 (Cf. São Paulo/PMSP, 2004) e 

Portaria 5792 (Cf. São Paulo/SME, 2009) aponta que verbas públicas oriundas do Programa 

de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF) recebidas pelas escolas municipais podem 

ser destinadas para tais finalidades, como é o caso dos projetos vinculados ao Programa Nas 

Ondas do Rádio.  

 
CP: A gente participa acompanhando como as atividades estão sendo desenvolvidas e tentando 
viabilizar com condições mínimas, inclusive com recursos financeiros do PTRF (Programa de 
Transferências de Recursos Financeiros) para a compra de materiais necessários.  
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Valente (2002) argumenta que em sendo a escola um espaço de trabalho 

complexo, que envolve inúmeros fatores, além do professor e dos alunos e alunas, a 

implantação de novas ideias depende das ações não só deles, como também do envolvimento 

de outros sujeitos – gestão escolar e comunidade.  

No trecho a seguir da entrevista com a professora pesquisada, ela retrata como 

envolveu o POIE logo no início do Projeto Rádio Jacaré. 

O depoimento aponta nuances da subcategoria mobilização. 

 
PP: [...] quando chegou aqui na escola o POIE, eu falei para ele que estava com vontade de montar 
uma rádio com as crianças (alunos e alunas) e pedi ajuda para ele. Imediatamente ele aceitou me 
ajudar... 
 

 

Ao responder sobre o apoio que recebeu da SME-SP e da DRE de Pirituba, a 

professora pesquisada conta que apesar do oferecimento de acompanhamento técnico e 

formação, já possuía equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto, os quais 

adquiriu com recursos próprios devido ao envolvimento que teve junto com seus alunos e 

alunas na tentativa de viabilizar as ações conforme as demandas foram surgindo ao longo do 

caminho. 

O relato também sinaliza nuances da subcategoria mobilização. 

 
PP: Ofereceram acompanhamento técnico e formação, mas muitas das coisas eu já tinha... Todos os 
equipamentos que eu precisei eu mesma comprei com recursos próprios, por exemplo, o microfone, 
que era super barato... 
 

 

O depoimento abaixo transcrito sinaliza indícios que apontam as ações do projeto 

entre os pares docentes (professores), mesmo que timidamente, e discentes (alunos e alunas).  

 
Pesquisador: A CP chega em você e fala assim: Olha a professora fulana de tal gravou isso aqui para 
a Rádio. 
PP: Não. Para isso tem o POIE. 
 
Pesquisador: Então, quem produz para a Rádio Jacaré é só você e sua turma? 
PP: Sim, mas não por eu falar que é um projeto meu. Não é isso. 
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Ao responder questões voltadas para a relação entre o Projeto Rádio Jacaré FM e 

o PPP da escola, o depoimento da CP traz nuances que aponta a subcategoria planejamento.  

A CP retrata no trecho da entrevista transcrito a seguir, que houve uma demanda 

no sentido de ligar o projeto Rádio Jacaré ao PPP já que havia nesse último a proposta de se 

trabalhar com as diferentes linguagens, entre elas as midiáticas. 

 
CP: Nós praticamente tivemos que integrá-lo... Em nossa proposta está escrito que a gente pretende 
trabalhar com as diferentes linguagens, inclusive as midiáticas, então veio [o Projeto Rádio Jacaré] 
para torná-lo mais completo e viável... Agora é tentar incluir todo mundo. 
 

 

O depoimento transcrito a seguir, no qual a CP responde uma questão que 

objetivou investigar com mais detalhes a relação do projeto Rádio Jacaré com o PPP, sinaliza 

traços mais marcantes da subcategoria planejamento. 

De acordo com Freire & Prado (2002), o projeto pedagógico envolve, entre outras 

coisas, as intenções do professor, seu conhecimento a respeito dos conteúdos que pretende 

desenvolver, seus objetivos pedagógicos, a compreensão da realidade na qual atua, das 

necessidades e expectativas dos alunos e das alunas e da estrutura escolar. 

Na entrevista, a CP fala que o planejamento tornou-se uma demanda necessária 

com os desdobramentos e repercussão do projeto Rádio Jacaré, e fez com que passos fossem 

dados no sentido de vinculá-lo ao PPP.  

 
CP: É (dúvida)... Eu penso que a princípio ele nasceu sem muito planejamento da professora. Era um 
trabalho muito particular dela. Agora como a gente viu o valor do trabalho para as crianças (alunos e 
alunas), eu pensei que seria bom estar presente em outras classes (salas de aula) para que outras 
crianças participem... Para se tornar um Projeto da escola. 
 

 

O trecho da entrevista da CP transcrito abaixo pontua que no caso da professora 

pesquisada, o planejamento era realizado com a participação dos alunos e das alunas, o que 

foi ratificado na entrevista com a professora. Vislumbra-se aqui uma área de intersecção da 

categoria integração com a categoria participação. 
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CP: [...] inclusive a professora (professora pesquisada), que é a autora do projeto faz o primeiro passo 
de planejar com as crianças (alunos e alunas)... 
 

 

Acredita-se que a demanda pela integração das TDIC, nas palavras de Freire & 

Prado (2002), tem contribuído para o redirecionamento das discussões atuais sobre a 

importância do projeto pedagógico, uma vez que a partir de sua elaboração, o professor lida 

com diferentes aspectos que precisam ser compatibilizados e harmonizados na sua ação. Para 

as autoras, o exercício de projetar seu trabalho impõe ao professor e à professora repensar 

suas crenças, valores, concepções, história de vida e reconhecer em seus alunos e alunas essa 

multiplicidade de aspectos constitutivos dos sujeitos. 

Segundo Geraldi (1997), são os saberes do vivido que trazidos por ambos 

(professores e alunos) se confrontam com outros saberes historicamente sistematizados que 

dialogam em sala de aula. 

Ao responder questões sobre o vínculo entre o projeto Rádio Jacaré FM e o PPP 

da escola, o depoimento da professora pesquisada aponta traços da subcategoria 

planejamento. Ela afirma que em 2010 o projeto Rádio Jacaré está vinculado ao PP da 

escola. 

Contudo, conta que no ano de 2010, com o planejamento do projeto Rádio Jacaré 

delimitado e vinculado ao PPP da escola, trabalha toda a sequência didática com os alunos e 

as alunas. Esse trecho do depoimento da professora pesquisada aponta traços que sinalizam 

uma diferença entre o modus de 2009 e o modus de 2010. No primeiro ano, o planejamento e 

a ação foram sendo modelados e remodelados ao mesmo tempo com os sujeitos (professor e 

aluno). Já no ano seguinte, o Projeto ganha uma tônica mais prescritiva ao partir de uma 

sequência didática a ser cumprida ou colocada em prática. 

 
Pesquisador: O projeto Rádio Jacaré ficou vinculado ao PPP da escola? 
PP: Em 2010 sim...  
 
Pesquisador: Então você tem produzido programas com essas turmas de 2010? 
PP: Sim. Eu apresentei as gravações do ano passado (2009) para eles... Agora, peguei toda a 
sequência didática e fiz com eles... 
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No trecho da entrevista transcrito abaixo, a CP fala sobre os conteúdos 

trabalhados no projeto Rádio Jacaré e a relação com os conteúdos prescritos no currículo 

oficial. O depoimento aponta traços da subcategoria suporte. 

Em conformidade com Almeida (1996), ao propor a ideia de um currículo que 

privilegie a autonomia, a criticidade e o compromisso social, a inserção de tecnologias e 

mídias digitais no cotidiano escolar se dará a partir de questionamentos que poderão levar o 

aluno a fazer perguntas interessantes, instigantes. Nesse entender, as TDIC figuram enquanto 

suporte aos conteúdos e conhecimentos do currículo, e não com um fim em si mesmo. 

Nas palavras de Almeida & Valente (2009), há quem compreenda as TDIC como 

recursos neutros e sua integração ao currículo como transposição do conteúdo que faz parte 

do documento prescritivo (currículo prescrito) para uma mídia, mas não considera que cada 

mídia oferece um suporte diferente para que as linguagens possam transitar. 

A CP relata que no projeto Rádio Jacaré FM as linguagens pautadas no 

documento Orientações Curriculares (currículo prescrito) são contempladas, sinalizando que 

a Rádio se constitui um suporte para os demais projetos. 

 
CP: Acredito que sim. Ele acaba sendo uma ponte entre outros projetos. Um outro professor pode 
estar tratando de um assunto e ele pode achar interessante gravar para colocar na Rádio, assim ele 
acaba sendo um integrador. 
 

 

O trecho da entrevista abaixo transcrito explicita, na voz da CP, que no projeto 

Rádio Jacaré FM as tecnologias e mídias digitais constituem-se um suporte para os conteúdos 

e conhecimentos, um meio para viabilizar os projetos desenvolvidos por professores, alunos e 

alunas. 

De acordo com Moreira da Silva (2004), a integração de tecnologias e mídias 

digitais significa um conjunto de novas oportunidades para repensar e redesenhar o currículo. 

Segundo Almeida & Valente (2009), o professor que se assume sujeito da ação e 

lança mão das TDIC de modo crítico e criativo com foco na aprendizagem dos alunos e 



162 
 

  

alunas (históricos) procura compreender o universo de conhecimentos por meio das 

representações que fazem em um suporte tecnológico. 

O depoimento da CP, transcrito a seguir, indica traços da subcategoria suporte. 

 
CP: [...] ela acaba sendo um suporte para que as crianças (alunos e alunas) e os professores 
desenvolvam seu trabalhos, seus projetos... Assim, para viabilizá-los. 
 

 

Ao responder sobre a gênese do projeto Rádio Jacaré FM, a professora pesquisada 

conta que levava um computador para a sala de aula com o objetivo de observar o que os 

alunos e as alunas faziam com a máquina e perceber quem tinha mais ou menos intimidade 

com ela. A ação da professora pesquisada indica que o computador foi pouco a pouco sendo 

integrado à vida mesma da sala de aula enquanto um objeto de conhecimento, logo de 

aprendizagem.  

Nas palavras da professora pesquisada, conforme depoimento transcrito abaixo, 

tal atitude era motivada devido ao fato de não ser uma prática cotidiana da escola o acesso dos 

alunos e das alunas à sala de informática, e o receio que ela própria tinha dos alunos e das 

alunas quebrarem os computadores. 

O depoimento transcrito abaixo traz nuances que pontuam traços da categoria 

integração e sinalizam uma área de intersecção com a categoria aprendizagem. 

 
Pesquisador: Você levava o computador para a sala de aula e não levava os alunos para a sala onde 
ficavam os computadores? 
PP: Não, porque eu tinha um certo receio deles quebrarem os computadores, não era uma coisa muito 
à vontade. Não era uma prática da escola, as professoras levarem eles (alunos e alunas) para a sala de 
informática. Então, levar para a sala de aula era uma maneira que encontrei para ver o que eles 
estavam fazendo no computador, quem tinha mais habilidade, quem não tinha. 
 

 

Na transcrição a seguir, da entrevista realizada com a professora pesquisada, ela 

retrata um pouco da relação que estabelecia junto com seus alunos e com o computador na 

sala de aula. 
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No depoimento, a professora pesquisada revela que a ação buscava ligar o 

computador ao cotidiano da sala de aula, enquanto um objeto de conhecimento.   

 
PP: Quem terminava primeiro a atividade podia ir lá no computador... Havia um revezamento para 
que todos que tivessem interesse pudessem ter acesso... Tinha aquele dia que a proposta era colocar 
na sala de aula cada cantinho com um brinquedo. Aqueles que brincavam menos, que eu percebia que 
usavam menos o computador eu dava esse acesso. 
 

 

O depoimento abaixo transcrito, em que a professora pesquisada retrata a 

experiência com o software de edição de áudio, traz nuances ainda mais marcantes que 

apontam para a subcategoria suporte.  

Na voz da professora pesquisada, a ação se concretizava com a participação de 

seus alunos e alunas, portanto o relato também pontua traços que sinalizam uma área de 

intersecção da categoria participação com a categoria integração. 

 
PP: [...] eu coloquei o (software de edição de áudio) audacit no computador para eles verem, mas eu 
não falei nada. Eles que disseram assim: 
 
_ Quando a gente não fala nada fica uma linha.  
 
Eu falei: 
 
_ É um princípio da escrita... Ali é um outro tipo de registro da voz, é um registro gráfico da voz. 
 
Eles falavam assim: 
 
_ Quando minha voz está alta fica um desenho bem grande e quando minha voz está baixinha fica 
uma linha.  
 

 

No trecho abaixo, a professora pesquisada fala sobre o nascimento da Rádio 

Jacaré FM, e conta que a ação pautava a pesquisa, a investigação, exercitando a curiosidade e 

a criatividade dos alunos e das alunas.  

O depoimento transcrito a seguir traz nuances que indicam a subcategoria 

suporte, e também traços que apontam para a categoria currículo. Isso sinaliza uma área de 

intersecção entre a categoria currículo e a categoria integração. 

 
PP: [...] A ideia era só gravar sobre o Dia das Crianças, mas a gente acabou conversando sobre rádio. 
Perguntei a eles (alunos e alunas): 
 



164 
 

  

_ O que é rádio? 
 
Depois como surgiu a ideia de fazer uma rádio, eu falei: 
 
_ A gente precisa aprender mais sobre o que é uma rádio, sobre como é que se faz isso.  
 
... Eles já foram falando algumas coisas que eu fui escrevendo... Montei para eles (alunos e alunas) no 
papel Kraft... Eles não leem ainda, mas é sempre importante mostrar que tudo pode ser registrado.  
 

 

Na ação retratada acima, o gravador de áudio figuravam mais como um suporte 

aos conteúdos, o que conforma as ideias trazidas por Silva (2001): as tecnologias devem ser 

entendidas como parte do desenvolvimento do currículo enquanto elementos estruturantes, e 

não como instrumento de transmissão da cultura. 

No depoimento abaixo transcrito, a professora pesquisada conta as experiências 

que ela e sua turma tinham com as músicas que criavam um repertório para os alunos e as 

alunas. Esse trecho da entrevista indica nuances da subcategoria suporte. 

A voz da professora pesquisada indica que a Rádio Jacaré figurava enquanto 

suporte aos conteúdos e conhecimentos que iam sendo construídos em sala de aula. 

 
PP: Eu toco violão... Toco algumas músicas infantis, e tenho um bom repertório de músicas em CD-
ROM. Todos os dias a gente costuma tocar e cantar pelo menos três ou quatro músicas e outras três 
ou quatro a gente ouve em cd, para as crianças (alunos e alunas) perceberem a diferença de som... 
Eles falaram que também podiam cantar na nossa Rádio, e começamos a gravar músicas. 
 

 

Ao responder questões relacionadas à ligação entre o projeto Rádio Jacaré e os 

conteúdos do currículo, o depoimento da CP aponta traços da subcategoria interconexão. 

De acordo com Almeida & Valente (2009), a integração de TDIC ao currículo 

impulsiona novas formas de ensinar, aprender e interagir com os conteúdos, com o contexto 

local e global. Para os autores, propicia o desenvolvimento da capacidade de representar o 

pensamento, pesquisar, selecionar, reformular e construir conhecimentos novos. Ou seja, 

oportuniza a interconexão de conteúdos e conhecimentos. 

O trecho da entrevista abaixo transcrito traz nuances da interconexão de 

conteúdos e conhecimentos que enseja por meio das TDIC integradas ao projeto Rádio Jacaré. 



165 
 

  

A CP conta que, ao tratar certos conteúdos, o professor pode lançar mão do 

gravador de voz para registrar em áudio a produção do aluno e da aluna, oportunizando uma 

ligação entre o projeto e os conteúdos. 

 
CP: Eu vejo assim, o professor não vai lá só gravar a voz... Vai trabalhar algo que tem significado 
para a sala de aula que ele está desenvolvendo o trabalho... Naquele momento está trabalhando uma 
piada e acha interessante gravar a voz da criança (aluno e aluna)... Acho que há aí uma relação com 
os conteúdos... Vejo uma interligação que a Rádio acaba fazendo com outros conteúdos e tudo que é 
desenvolvido no cotidiano da sala de aula... 
 

 

O depoimento da CP transcrito abaixo traz mais nuances que sinalizam a 

subcategoria interconexão de conteúdos e conhecimentos oportunizada por meio do projeto 

Rádio Jacaré FM. 

No trecho da entrevista, a CP conta que no surgimento das primeiras ideias de 

fazer uma rádio, a professora pesquisada promoveu uma investigação com os alunos e as 

alunas sobre o conhecimento que tinha da mídia rádio, articulando produções que se 

configuraram no projeto. 

 
CP: [...] teve uma entrevista que logo no começo do ano a professora (professora pesquisada) fez e 
perguntou antes de começar... Ela perguntou o que é que eles (alunos e alunas) sabem sobre rádio, e o 
que é rádio para eles... Então, teve essa questão de entrevistar um ao outro... 
 

 

O depoimento acima transcrito conforma os argumentos de Almeida & Valente 

(2009) sobre a integração das TDIC ao currículo. Os autores acreditam que por meio do 

desenvolvimento da ação com tecnologias e mídias digitais, os alunos estabelecem relações 

entre seu cotidiano, o mundo e os conhecimentos da sala de aula, criando conexões entre o 

local e o global (interconexões). Para os autores, isso permite ao aluno reconstruir o currículo 

prescrito com sua narrativa (voz), remodelando-o. 

Na transcrição abaixo, alusiva ao trecho da entrevista em que a professora 

pesquisada conta que tem utilizado a sala de informática para as gravações e trabalho de 

edição de áudio juntamente com os alunos e as alunas, emerge a subcategoria infra-

estrutura.  
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O depoimento da professora pesquisada aponta que a demanda do espaço da sala 

de informática para a realização das produções está ligada à infra-estrutura que há ali e 

carece na sala de aula. 

 
PP: [...] Hoje temos uma sala de informática, então eu levo eles (alunos e alunas) para lá... É muito 
melhor gravar lá do que na sala de aula, pois há projetor multimídia e a gente consegue exibir a 
imagem gráfica do som na parede... É possível escurecer a sala e utilizar o projetor... A sala de aula 
não está tão preparada...  
 

 

Na transcrição abaixo, a CP retrata as dificuldades encontradas no projeto Rádio 

Jacaré FM. O depoimento traz nuances que indicam a subcategoria práxis. 

Na acepção freireana, práxis é ação-reflexão solidárias. Para Rossato (2008), 

intérprete do autor, a práxis é indissociável do pensamento, da análise e da compreensão do 

papel da educação na sua globalidade, e constitui-se num processo constante de 

desacomodação, caminhando para uma outra etapa que sempre é provisória. 

À luz das palavras de Almeida (2007), a integração das TDIC ao currículo 

demanda do professor um processo contínuo de ação-reflexão (práxis) para que compreenda 

a tecnologia em seus modos de produção de forma que consiga incorporá-la à vida mesma da 

sala de aula. 

A CP conta que a ausência de formação do professor rechaça o aproveitamento do 

aluno e da aluna nas atividades e produções que objetivavam uma articulação com o projeto 

Rádio Jacaré FM.  

 
CP: [...] aproveitamento dos alunos, porque quando o professor se vê assim meio perdido, acaba não 
tendo tanto proveito para o aluno. O que é diferente com a professora autora, ela continua... para ela 
flui melhor... Eu vejo que falta formação, mesmo que até tenha dentro da escola... Às vezes elas (as 
professoras) ficam um pouco apreensivas, querem direcionar muito e acaba tirando a naturalidade do 
trabalho com a criança (aluno e aluna). 
 

 

A fala da CP acima transcrita confirma o que diz Freire (2009b): 

[...] não existe ensinar sem aprender... o ato de ensinar exige a existência de quem 
ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal 
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maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento 
antes aprendido e, de outro, porque, observando a maneira como a curiosidade do 
aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o 
ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos (p.27). 
[...] 
O fato, porém, de que ensinar ensina o ensinante a ensinar um certo conteúdo não 
deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a ensinar sem 
competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe. A 
responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se 
preparar, de capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente 
(p.28). 

Nesse sentido, a concretização da integração das TDIC ao currículo demanda em 

si uma práxis que significa ação e reflexão dos sujeitos (professor e aluno). 

Ao ser questionada sobre a possibilidade de caminhar o projeto Rádio Jacaré para 

a internet, a professora pesquisada diz que acabou construindo um canal no GO-hear35 no 

qual há link para o podcast com a programação da Rádio Jacaré FM. Segundo ela, o 

coordenador do Programa Nas Ondas do Rádio foi quem sugeriu a utilização do GO-hear.  

No trecho da entrevista transcrito a seguir, a professora pesquisada sinaliza traços 

de uma ação-reflexão (práxis) ao retratar as ideias que foi tendo conforme as demandas que 

foram surgindo e que convergiram para um novo passo no projeto Rádio Jacaré, o qual 

reconfigurou a própria ação. Nesse relato há traços que apontam para a subcategoria práxis. 

 
PP: [...] eu pensava assim que nem um site da uol e do Terra que a gente abre lá... que nem a ideia do 
podcast... minha ideia era essa, por exemplo, você tem lá uma página com a programação do Dia das 
Crianças e o pai clica lá e ouve... daí, depois o C. disse assim para mim: Você pode montar um canal 
no GO-hear, tanto que a gente montou e a gente “linka” tudo de lá, o nosso podcast é no GO-hear... 
 

 

Ao ser questionada sobre a hipótese de fazer uma web-rádio a professora 

pesquisada respondeu que apesar de já ter cogitado tal possibilidade, tem insegurança sobre as 

impressões dos pares (professores) e da gestão escolar. 

O depoimento da professora pesquisada sinaliza que ignora o conceito de web-

rádio, uma vez que aponta na insegurança a ideia de que tal ação possa desconfigurar o 

projeto dando a impressão que as produções não são realizadas pelos alunos e pelas alunas. 

                                                           
35 Trata-se de um canal na internet em língua espanhola – goear – onde é possível criar uma página (perfil) para 
postar arquivos em áudio. Disponível em: <http://www.goear.com/user/radiojacarefm>. (Acesso em 
31/01/2011). 

http://www.goear.com/user/radiojacarefm
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Ao reconhecer sua insegurança para dar um novo passo no projeto Rádio Jacaré, o 

depoimento da professora pesquisada indica a ausência de uma práxis freireana, uma vez que 

não há ação transformadora.  

Na acepção freireana, práxis é indissociável do pensamento, da análise e da 

compreensão do papel da educação na sua globalidade.  

Na voz de Rossato (2008), intérprete da obra de Paulo Freire, práxis pode ser 

compreendida como a estreita relação que se estabelece entre um modo de interpretar a 

realidade e a vida, e por decorrência a ação que emerge dessa compreensão levando a uma 

ação transformadora.  

Para o autor, a práxis freireana configura-se num processo constante de 

desacomodação, caminhando para outra etapa provisória que precede e sucede outra, o que 

torna a história um devir constante.  

No depoimento transcrito abaixo, a professora pesquisada reage com o silêncio 

diante da reflexão suscitada pelo pesquisador sobre a reconfiguração que web-rádio poderia 

oportunizar ao projeto Rádio Jacaré FM.  

 
Pesquisador: Acho que se você soubesse o que é uma web-rádio sua ideia mudaria. Imagina os alunos 
e as alunas na sala de aula na ação do projeto Rádio Jacaré FM assim como nós estamos aqui nesta 
entrevista, e haver ali uma câmera conectada ao computador filmando tudo o que nós estamos 
fazendo no tempo aqui e agora? Os pais e outras pessoas da comunidade escolar e da gestão poderiam 
estar assistindo tudo isso pela internet. Será que não mudaria essa possível concepção que algumas 
pessoas ainda possam ter de achar que não são as crianças que estão fazendo a Rádio Jacaré FM? 
PP: É (silêncio). 
 

 

Ao responder sobre as dificuldades encontradas para a realização do projeto Rádio 

Jacaré FM, reconhece que a principal delas foram seus próprios temores. 

Na transcrição a seguir, ela conta que o medo do que seus pares e a gestão escolar 

iriam pensar gerou a inércia em dar passos mais adiante no projeto na direção de torná-lo 

ainda mais presente na internet. 

 
PP: As dificuldades mesmo foram minhas... medos eu tive muitos... queria ter feito toda semana uma 
programação com eles (alunos e alunas) e postar programas num site com certa regularidade para 
acesso dos pais, e eu não consegui fazer isso... porque, tenho medo do que iriam pensar sobre isso. 
 
Pesquisador: Medo de que? 
PP: Do que a escola iria pensar... se o projeto é da escola, porque só a professora A. faz isso? 



169 
 

  

Tanto o silêncio da professora pesquisada quanto o depoimento que pontua os 

medos e temores que a paralisam indicam a ausência da práxis, uma vez que na reflexão 

sobre o fazer não houve uma ação para transformar o próprio fazer. 

Embora as entrevistas realizadas com a coordenadora pedagógica e com a 

professora pesquisada trazem nuances que sinalizam a integração, em alguns depoimentos 

apresentam-se contradições que se revelam por meio de traços de uma concepção que alheia 

as TDIC do currículo. 

Depoimentos que indicam tais contradições apresentam-se daqui em diante. 

No depoimento transcrito a seguir, a CP retrata traços de uma compreensão que a 

escola tem sobre as TDIC. Na voz da CP, havia uma ausência das TDIC no universo da 

escola, mas tal cenário se altera com a chegada do POIE. 

Apesar da CP pontuar no relato abaixo que agora os alunos e as alunas têm 

contato com o computador, isso não sinaliza a integração.  

A concepção de integração não se reduz a um acesso ou usos num contexto 

alheado do currículo, da vida mesma da sala de aula, dos conteúdos, da práxis dos sujeitos 

(professor e aluno), e da construção e reconstrução de conhecimentos. Ou seja, na integração, 

as TDIC são estruturantes do currículo, dos conteúdos e do conhecimento, e não um fim em 

si mesmo, reduzido a mero acesso ou contato. 

 
Pesquisador: Então, tecnologias e mídias digitais não era assunto da escola? 
CP: Não, não era... mesmo porque até o laboratório de informática, foi implementado no ano passado, 
quase na mesma época em que a Rádio Jacaré foi criada. Até então a gente não levava as crianças 
(alunos e alunas)... hoje, com o POIE, mudou um pouco, as crianças já têm contato com o 
computador. 
 

 

O trecho abaixo transcrito indica que o fato de as professoras levarem os alunos e 

as alunas para a sala de informática reduz a ação aos horários das aulas na sala de informática 

ministradas pelo POIE, sinalizando um possível descompasso com os conteúdos do currículo. 
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CP: [...] antes as professoras não tinham essa prática de levar (os alunos e as alunas) autonomamente 
ao laboratório... agora com a chegada do POIE à escola, levam nas aulas que são dentro da grade, no 
horário dele (POIE). 
 

 

No trecho da entrevista a seguir, a CP conta que as professoras (excetuando-se a 

professora pesquisada) que buscam produzir programação destinada a Rádio Jacaré FM, 

embora lancem mão de diferentes espaços da escola para a realização das atividades, não 

participam os alunos e as alunas dos processos de edição. 

O depoimento abaixo transcrito revela que produções são finalizadas na sala de 

informática exclusivamente pela professora, apontando descompassos na ação uma vez que 

não há participação dos alunos e das alunas em todos os tempos do projeto. 

 
Pesquisador: Então, o trabalho (projeto Rádio Jacaré FM) é realizado somente nos momentos das 
aulas na sala de informática? 
CP: [...] não, pode ser na sala de aula, debaixo da árvore do quintal da escola, aonde ela [professora] 
achar melhor. A edição sim é feita no laboratório...  
 
Pesquisador: E elas editam junto com os alunos? 
CP: A professora (professora pesquisada) eu não posso te dizer se ela chega a fazer isso com o aluno, 
mas as outras (professoras) fizeram elas mesmas. 
 

 

Sintetizando, a análise da categoria integração, que se pautou na voz da 

coordenadora pedagógica e da professora pesquisada, capturada por meio das entrevistas 

indicou que: 

- a integração se concretiza na sua total intersecção com o currículo; 

- a professora lançou mão de tecnologias e mídias digitais, como por exemplo, o 

gravador de áudio, a filmadora e o computador, dando novos contornos ao currículo na sala 

de aula e fora dela, a partir da expressão da voz dos alunos e das alunas. 

- emergiram subcategorias, a partir de indicadores, conforme quadro a seguir. 
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QUADRO 07 - Categoria Integração, subcategorias e indicadores 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS INDICADORES 

Integração 

 
 
 
Mobilização  
 

 
- depor (CP) sobre os desdobramentos do projeto em 2010 
- viabilizar (CP) o projeto dedicando recursos financeiros 
- relatar a disposição do POIE em participar da realização do 
projeto 
- relatar o apoio oferecido pela gestão (SME-SP e DRE) 
________________________________________________ 
 

 
 
Planejamento  
 

- identificar a relação (CP) do projeto Rádio Jacaré FM com 
o PPP da escola 
- relatar (CP) que o projeto Rádio Jacaré ao PPP tornou-se 
uma demanda necessária 
- revelar (CP) que a professora (professora pesquisada) 
planeja junto com os alunos 
________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Suporte 
 

- relatar (CP) a relação entre os conteúdos trabalhados no 
projeto Rádio Jacaré e os conteúdos do currículo oficial da 
SME-SP 
- retratar (CP) as tecnologias e mídias digitais no projeto 
enquanto suporte para os conteúdos e conhecimentos 
- relatar (PP) a relação que buscava estabelecer entre o 
computador e a vida mesma da sala de aula 
- relatar (PP) como era realizada a edição de áudio 
juntamente com os alunos e as alunas 
- relatar (PP) o nascimento da Rádio Jacaré e como a ação se 
pautava 
- transcrição da fala da professora pesquisada que retrata as 
experiências que ela e sua turma tinham com as músicas que 
criavam  
________________________________________________ 
 

 
Interconexão 
 

- articular o projeto Rádio Jacaré aos conteúdos  planejados 
- identificar as primeiras idéias que desencadearam o projeto 
Rádio Jacaré e a ação promovida pela professora com os 
alunos 
________________________________________________ 
 

 
Infraestrutura 
 

- utilizar a sala de informática para as gravações e trabalho 
de edição de áudio 
- realizar as atividades mesmo sem a infraestrutura ideal 
________________________________________________ 
 

 
 
 
Práxis 

- oportunizar ao projeto Rádio Jacaré FM sua reconfiguração 
para a web-rádio 
- relatar as dificuldades encontradas na realização do projeto 
(CP) 
- considerar a possibilidade de caminhar o projeto Rádio 
Jacaré para a internet 
- reagir (PP) ao silêncio diante da reflexão suscitada pelo 
pesquisador   
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4.4. Categoria D – Aprendizagem 

 

A análise da categoria aprendizagem pautou-se na voz da coordenadora 

pedagógica e da professora pesquisada por meio das entrevistas, e na voz dos alunos e das 

alunas por meio dos grupos focais. 

As análises buscaram a sintonia das vozes da coordenadora pedagógica com as da 

professora, alunos e alunas. 

Ao ser perguntada sobre duas ou três prioridades do projeto Rádio Jacaré FM, a 

CP pontua que são a autonomia e o desenvolvimento da linguagem verbal dos alunos e das 

alunas.  

O depoimento da CP – transcrito a seguir – traz traços que apontam para a 

subcategoria emancipação. 

 
CP: ... a própria autonomia da criança (alunos e alunas) e o desenvolvimento da linguagem verbal... 
na rádio ela vai ter que conseguir expor melhor as ideias dela, a fala... acredito que lá na frente ela vai 
ser uma boa leitora e uma boa escritora.  
 

 

Para Almeida & Valente (2009), a integração das TDIC ao currículo oportuniza o 

desenvolvimento da autonomia do aluno na busca e criação de informações significativas para 

compreender o mundo ao seu derredor, e atuar em sua reconstrução, no desenvolvimento do 

pensamento crítico e reflexivo. Para os autores, a integração propicia uma atitude do aluno em 

prol dos ideais de liberdade, emancipação social e democracia. 

O depoimento da CP transcrito acima traz nuances das ideias dos referidos autores 

ao retratar a autonomia e a verbalidade enquanto uma prioridade do projeto Rádio Jacaré. Para 

a CP, tais prioridades vislumbram, num horizonte possível, o descortinar de uma ação leitora 

e escritora, o que na acepção freireana implica na libertação e emancipação social enquanto 

ideais de democracia. Diz Almeida (2009): 
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Ler, segundo Freire, não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo e poder 
lançar sua palavra sobre ele, interferir no mundo pela ação. 
Ler é tomar consciência. A leitura é antes de tudo uma interpretação do mundo em 
que se vive (p.26). 

O autor argumenta que o ato de ler e escrever, na acepção freireana, é também 

libertar-se, ou seja, leitura e escrita como prática da liberdade. 

Na transcrição a seguir, os alunos e as alunas sujeitos do grupo focal A, sessão I, 

contam o que aprenderam com a Rádio Jacaré FM e relatam uma vivência que tiveram em 

sala de aula quando da ocasião da visita de uma pesquisadora para realizar trabalho de campo 

com a turma de alunos e alunas. 

O depoimento dos sujeitos do grupo focal A, traz nuances que indicam a 

subcategoria emancipação. 

 
Pesquisador: Mas vocês aprenderam a gravar? 
A2: Sim. 
 
Pesquisador: E a usar o computador? 
A2: Também. 
A1: Isso. 
 
Pesquisador: Vocês filmam alguma coisa para a Rádio Jacaré FM? 
A2: Sim. Tinha uma moça que veio aqui e eu fiquei filmando ela na sala. 
A1: E eu fiquei gravando. 
A3: Depois eu tirei foto. 
 
Pesquisador: Quem era essa moça? 
A2: Ela fez entrevista com a gente. 
 

 

O depoimento da CP, transcrito a seguir, retoma a autonomia dos alunos e das 

alunas e a participação enquanto um resultado do projeto, trazendo nuances que apontam a 

subcategoria liberdade. A fala da CP sinaliza uma área de intersecção entre a categoria 

aprendizagem e a categoria participação. 

[...] É decidindo que se aprende a decidir. Não aprender a ser eu mesmo se não 
decido nunca porque há sempre a sabedoria e a sensatez de meu pai (de meu 
professor) e de minha mãe (e de minha professora) a decidir por mim... Por outro 
lado, faz parte do aprendizado da decisão a assunção das conseqüências do ato de 
decidir... Por isso que a decisão é um processo responsável. Uma das tarefas 
pedagógicas dos pais (dos professores) é deixar óbvio aos filhos (aos alunos) que sua 
participação no processo de tomada de decisão deles não é uma intromissão mas um 
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dever, até, desde que não pretendam assumir a missão de decidir por eles (FREIRE, 
2008d, p.106). 

 
CP: [...] eu consigo ver a desenvoltura, eu vejo que aquelas crianças tinham uma participação, uma 
autonomia... ela estar decidindo o que ela quer, o que não quer... ela própria estar decidindo. 
 

 

A professora pesquisada pontua um avanço no desenvolvimento da linguagem 

oral, sinalizando traços da subcategoria liberdade.  

 
PP: [...] as crianças (alunos e alunas) perderam o medo de falar, então a melhora foi mais no que diz 
respeito à oralidade. 
 

 

De acordo com De Bastos (2008a), intérprete de Paulo Freire, dizer a palavra 

implica num rompimento com a cultura do silêncio imposta pela hegemonia dominante da 

educação bancária. Para o intérprete, isso significa agir no sentido contra-hegemônico, 

assumindo-se enquanto sujeito de sua própria história, e desmontar o sistema opressor que 

silencia as outras culturas, o que na acepção freireana, constrói o projeto de liberdade. 

Na transcrição dos depoimentos dos sujeitos do grupo focal C, sessão III, há 

nuances que indicam a subcategoria liberdade. 

Relatam que estão aprendendo a realizar entrevistas e que a professora costuma 

entregar a câmera filmadora nas mãos deles e delas para produzirem filmagens das atividades 

do projeto Rádio Jacaré FM. 

 
Pesquisador: Vocês já aprenderam a entrevistar alguém? 
A2: A gente “tá” aprendendo ainda. 
A3: A professora dá a câmera dela para a gente filmar. 
 
Pesquisador: Ahh, ela dá? Mas quem liga a câmera? 
A2: Eu é que ligo. 
A3: Só a “prô” que dá a câmera dela para a gente filmar. 
 
Pesquisador: Você fica com a câmera na mão? 
A3: Sim. 
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Pesquisador: Quem mais filma na sala? 
A2: Eu. 
 

 

A professora pesquisada tece um comentário das impressões que tem do 

significado da aprendizagem. 

Sua fala indica traços da subcategoria ato de conhecimento. 

 
PP: [...] porque faz parte da aprendizagem descobrir coisas. 
 

 

Na acepção freireana, a aprendizagem se dá na promoção da curiosidade ingênua 

à aproximação rigorosa da curiosidade epistemológica, que permite a descoberta do objeto de 

conhecimento e sua reinvenção. A aprendizagem é, portanto, ato de conhecimento. 

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 
capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilação do objeto ou achado 
de sua razão de ser.  
[...] 
Quanto mais faço estas operações com maior rigor metódico tanto mais me 
aproximo da maior exatidão dos achados de minha curiosidade (FREIRE, 2008d, 
p.88). 

A professora conta sobre o surgimento do projeto Animais Rastejantes, o qual foi 

se reconfigurando até nascer o projeto Rádio Jacaré FM. 

O depoimento da professora pesquisada sinaliza traços da subcategoria 

investigação.  

 
PP: Eu falei: 
 
_ Será mesmo possível ter uma cobra aqui na escola? Onde será que elas vivem? 
 
Surgiu aquela avalanche de perguntas e nós fizemos uma lista, na sala de aula, dos animais que 
fossem interessantes para que a gente descobrisse aonde eles vivem, e se eles poderiam viver aqui na 
escola... 
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De acordo com Almeida & Streck (2008), interlocutores do pensamento de Paulo 

Freire, a pergunta que está associada à práxis dos sujeitos comunicantes parte da curiosidade, 

sem a qual não pode haver verdadeira produção do conhecimento. Para os interlocutores, a 

pergunta surge num ambiente de liberdade e criatividade.  Nas palavras de Freire & Faundez 

(2002), a curiosidade é uma pergunta.  

De Bastos (2008b) argumenta que na investigação, a interação dialógico-

problematizadora é condição essencial enquanto ponto de partida do processo de 

aprendizagem que se dá na dialogicidade. 

Na transcrição a seguir, a professora relata como ela e seus alunos e alunas 

realizavam na sala de informática a edição de áudio das gravações com o uso do software de 

edição de áudio audacit e o aparelho de projeção multimídia. 

Segundo ela, o projetor servia para ampliar a imagem do computador para a 

visualização dos alunos e das alunas. Nas palavras da professora, essa foi uma estratégia que 

encontrou para os alunos e as alunas terem uma percepção mais concreta da representação 

gráfica da voz. Diz que eles se colocavam de fronte à imagem projetada na parede e com as 

mãos iam apontando os trechos que representavam a voz e os que representavam o silêncio da 

voz, fazendo comparações. 

A transcrição a seguir do depoimento da professora pesquisada traz nuances que 

apontam para a subcategoria investigação. 

 
PP: [...] eu coloquei no computador para eles verem, mas eu não falei nada. Eles falaram: 
 
_ Professora, quando a gente não fala nada fica uma linha. Eu falei: 
 
_ Olha, é um princípio da escrita... é um outro tipo de registro da voz, é um registro gráfico da voz. 
 
Eles perceberam isso e falavam assim: 
 
_ Quando minha voz está alta fica um desenho bem grandão e quando minha voz está baixinha fica 
uma linha.  
 
Eles se atentaram para isso. Daí eu fui perguntando: 
 
_ Mas o que a gente pode fazer aqui?  
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Eles respondiam: 
 
_ A gente pode tirar.  
 
Eu perguntava: 
 
_ Mas vocês sabem tirar? 
 

 

A professora relata os primeiros passos que foi trilhando com seus alunos e alunas 

em direção à programação da Rádio Jacaré, e seu depoimento traz nuances da subcategoria 

investigação. 

Segundo De Bastos (2008b), no processo de investigação os homens se tornam 

sujeitos, mas seus pensamentos-linguagens e níveis de percepção referidos à realidade, suas 

visões de mundo, em que se encontram envolvidos, tornam-se o objeto de conhecimento. 

Na transcrição a seguir, a professora relata as perguntas que ia fazendo no diálogo 

instalado na sala de aula entorno da curiosidade dos alunos e das alunas. 

 
PP: [...] teve uma aluna que falou que a gente poderia fazer uma reportagem. Eu perguntei: 
 
_ O que é uma reportagem? 
 
Ela respondeu: 
 
_ É falar de algum assunto. 
 
Eu falei: 
 
_ Como assim assunto? 
 
Ela disse: 
 
_ A gente não falou de jacaré? Poderíamos falar de jacaré de novo. 
 
Eu indaguei: 
 
_ E o que mais? 
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A professora diz que a aluna que trouxe a ideia de fazer o horóscopo acabou 

produzindo uma gravação para a Rádio Jacaré FM com esse conteúdo. Na entrevista ela 

revela que outros alunos e alunas também participam dessa produção.  

O trecho transcrito a seguir, aponta traços da subcategoria ato de criação. O 

depoimento da professora pesquisada também sinaliza uma área de intersecção entre a 

categoria aprendizagem e a categoria participação. 

 
PP: Depois foi o que fez explodir o sucesso da Rádio Jacaré, pois ela foi fazer horóscopo com outras 
crianças (alunos e alunas). 
 

 

Na epistemologia de Paulo Freire, o processo de aprendizagem requer de ambos 

os sujeitos (professor e aluno) instigadores, curiosos, humildes e persistentes, uma ação 

criadora. Portanto, ensino e aprendizagem não se esgotam no tratamento do objeto ou do 

conteúdo, mas abarca a dimensão criadora que permite recriar o objeto apreendido. Nesse 

entender, aprendizagem é ato de criação. 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 
tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma 
aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a 
lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que 
não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito (FREIRE, 2008d, p.69). 

No trabalho com o grupo focal A, sessão I, os alunos e as alunas revelam que 

foram eles próprios que criaram o horóscopo para a Rádio Jacaré, confirmando o depoimento 

da professora pesquisada acima transcrito. 

Os depoimentos transcritos a seguir trazem traços que indicam a subcategoria ato 

de criação. 

 
Pesquisador: Quem faz o horóscopo da Rádio? 
A1: A R. (aluna – A2). 
A3: Eu também faço o horóscopo da Rádio. 
A1: A B. (aluna – A5) também fez. 
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O depoimento transcrito a seguir também traz nuances que indicam a subcategoria 

ato de criação. A fala da professora pesquisada também aponta para uma área de intersecção 

entre a categoria aprendizagem e a categoria participação. 

No trecho da entrevista, a professora pesquisada relata uma atividade da Rádio 

Jacaré FM realizada fora da escola, na qual os alunos e as alunas tiraram fotos dos pés do 

prefeito (prefeito de São Paulo). 

 
PP: [...] teve um evento muito legal que a gente foi. Insistiram (organização) tanto para as crianças 
(alunos e alunas) tirarem foto do prefeito, e daí eles tiraram só dos pés dele e das outras autoridades 
que estavam junto com ele... secretário (secretário da Educação), vereador... tem lá os pés de todo 
mundo (risos). 
 

 

Ao ser questionada sobre a presença da voz do aluno no diálogo instalado com a 

ela (professora pesquisada) em sala de aula, nas produções construídas para a Rádio Jacaré, a 

professora pesquisada afirma que havia uma participação efetiva e democrática das crianças 

(alunos e alunas) em todas as atividades. 

O depoimento da professora pesquisada – transcrito a seguir – traz nuances que 

apontam para a subcategoria ato de criação. 

 
PP: [...] eles (alunos e alunas) associam tudo que a gente faz na Rádio com outras coisas, por 
exemplo, eles criaram uma banda... porque eles sabem que na rádio as bandas de música se 
promovem... e a banda só surgiu por causa da rádio... eles vão para a Rádio Jacaré cantar as músicas 
das bandas deles, que eles criaram... 
 

 

Na transcrição a seguir, da entrevista realizada com o grupo focal A, sessão I, os 

sujeitos contam quem fez a música e como se distribuíam as funções de cada um dos 

membros da banda criada por eles.  

Os depoimentos dos sujeitos (alunos e alunas) trazem traços que pontuam a 

subcategoria ato de criação. 
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Pesquisador: Quem fez a música que tocava na Rádio? 
A1: Eu, o A. (aluno – A3), o W. (aluno – A8) e o G. (aluno – A6). O W. ficava cantando, o G. ficava 
batendo a bateria e o A. ficava cantando junto com o W. Eu e o G. ficava tocando junto a bateria. 
 
Pesquisador: E quem inventou a música? 
A3: “Nóis”. 
 
Pesquisador: E a professora escreveu a música no papel? 
A3: Sim. 
A1: Só falta fazer o final da música e a gente vai fazer o show. 
 

 

Na compreensão de Freire (2010), conhecer não se limita a um ato por meio do 

qual um sujeito transformado em objeto recebe docilmente os conteúdos que outro lhe dá ou 

impõe, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito histórico, requer uma ação 

transformadora sobre a realidade, implica em invenção e reinvenção, ou seja, é ato de 

criação.  

Sintetizando, a análise da categoria aprendizagem, a partir dos dados coletados 

tanto na entrevista com a coordenadora pedagógica quanto com a professora pesquisada ou 

nos grupos focais com os alunos e as alunas indicaram que: 

- há uma área de intersecção com a participação e com a integração, onde o 

currículo se modela e remodela; 

- a professora permitiu, na ação com os alunos e as alunas, a liberdade para 

conhecer, investigar e criar num contexto cultural, político e social; 

- os alunos e as alunas, naquele contexto de aprendizagem, livres da opressão, 

tiveram a oportunidade de exercer sua voz, aprendendo com a vivência democrática a 

interpretar o mundo (ler) e interferir no mundo (escrever), lançando sua palavra (voz) sobre 

ele; 

- emergiram subcategorias, a partir de indicadores, conforme quadro a seguir. 
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QUADRO 08 - Categoria aprendizagem, subcategorias e indicadores 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizagem 
 

Emancipação 
 

 
- relatar (CP) sobre as prioridades do projeto Rádio Jacaré 
- contar (grupo focal - A1) o que aprenderam com a Rádio 
Jacaré FM e relatam a vivência que tiveram em sala de aula 
quando da ocasião da visita de uma pesquisadora 
________________________________________________ 
 

Liberdade 
 

- retratar (CP) as impressões em relação à aprendizagem dos 
alunos e das alunas das turmas de 2009 
- discorrer (P) sobre os resultados do projeto Rádio Jacaré 
- relatar (grupo focal C) que estão aprendendo a realizar 
entrevistas e que a professora pesquisada costuma entregar a 
câmera filmadora nas mãos deles para produzirem filmagens 
________________________________________________ 
 

Ato de 
conhecimento 
 

- comentar (PP) as impressões que tem d o significado da 
aprendizagem 
________________________________________________ 
 

investigação 
 

- relatar o surgimento do projeto Animais Rastejantes e 
retrata os contornos que foi tomando até nascer o projeto 
Rádio Jacaré FM 
- realizar, na sala de informática, a edição de áudio das 
gravações com o uso do software de edição de áudio 
________________________________________________ 
 

Ato de criação 

- relatar o nascimento da idéia do horóscopo por parte de 
uma aluna e o envolvimento de outros alunos e alunas  
- revelar (grupo focal - A1) que foram eles próprios que 
criaram o horóscopo para a Rádio Jacaré 
- relatar atividades da Rádio Jacaré FM realizadas fora da 
escola na qual os alunos e as alunas tiraram fotos dos pés do 
prefeito 
- falar (grupo focal - A1) sobre as músicas produzidas e a 
banda que criaram para a Rádio 
 

 

A seguir, é apresentada as considerações e conclusões desta pesquisa. 
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(In) CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] para homens e mulheres, estar no mundo necessariamente significa estar com o 
mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, 
sem fazer cultura... sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar... sem filosofar, 
sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência... sem aprender, sem ensinar... 
sem politizar não é possível.  
E na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como 
processo permanente... É também na inconclusão de que nos tornamos conscientes e 
que nos inserta no movimento permanente de procura que se alicerça a esperança... 
Este é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, o da 
nossa inconclusão assumida (FREIRE, 2008d, p.57-8). 
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O problema que originou esta pesquisa buscou responder a seguinte questão: 

integrar TDIC favorece a participação (a voz) dos sujeitos (professor e aluno) na construção e 

reconstrução do currículo numa dimensão dialógica de forma a contribuir com a 

aprendizagem?  

Partiu da questão inicial: a voz do professor e do aluno na construção e 

reconstrução do currículo oportuniza a assunção enquanto sujeitos da ação dialógica 

(dialogicidade)? 

A análise dos achados da pesquisa apontou algumas certezas provisórias, 

indicando respostas para o problema inicial, longe de esgotar o tema. Dessa forma, o que se 

apresenta não é uma conclusão definitiva, mas uma nova etapa da reflexão sobre a integração 

das TDIC ao currículo sob o enfoque da abordagem de Paulo Freire a respeito do 

empoderamento dos sujeitos (professor e aluno). Empoderamento este oportunizado pelo uso 

das tecnologias e mídias digitais na educação, a expressão e publicização de sua voz 

viabilizada pela construção de uma rádio na web – a Rádio Jacaré FM.   

A análise demonstrou que a construção de uma rádio na WEB, no contexto da 

educação infantil na perspectiva freireana da pedagogia, tendo professor e alunos enquanto 

sujeitos no processo de construção do currículo, pode oportunizar a expressão da voz dos 

envolvidos e, por conseguinte, seu empoderamento. 

Os dados analisados ressaltaram que o papel da professora foi fundamental no 

processo de construção do currículo. O ponto diferenciado da abordagem da professora se 

concretiza na participação de ambos os sujeitos (professor e aluno), fundada na dialogicidade 

enquanto exercício democrático da voz que anula o silêncio, no processo de construção do 

currículo. 

De acordo com a epistemologia freireana, a participação implica em decisões e 

não só do fazer o já programado, mas é estar presente na história. Segundo Freire (1979), a 

participação é mais que fazer o que já vem escrito dos órgãos centrais da administração 

pública ou dos técnicos das instituições de ensino, mas, sobretudo, significa um exercício de 

voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder. Entende-se que a participação 

enquanto exercício democrático de voz é um direito de cidadania. 
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Dessa maneira, é oportuno retomar o problema central da pesquisa: a ausência de 

diálogo. Na ação antialógica (Cf. Freire, 2009a), silenciados, o aluno e a aluna têm furtado seu 

direito de criar, recriar, de produzir, de problematizar os conteúdos. Proibidos de ter voz, 

tornam-se reificados, objetos de sua pura incidência, depósitos de conteúdos prontos para 

devolvê-los quando o professor solicita. Na ausência de diálogo, ou seja, na ação antialógica, 

antagônica à ação (currículo) crítico-libertadora fundamentada nesta pesquisa na pedagogia 

freireana, é negado aos sujeitos (professor e aluno) a oportunidade democrática de 

participação na construção do currículo ao tornar silenciada a voz. Para esta pesquisa, isso 

constitui-se um dificultador à integração das TDIC ao currículo. 

Para responder o problema central, o estudo de caso destacou quatro categorias 

principais: currículo, participação, integração e aprendizagem, sobre as quais se 

apresentam algumas conclusões provisórias a seguir: 

i) Currículo 

A categoria currículo, desenhada como espinha dorsal para a análise dos dados 

deste trabalho.  

Em relação ao currículo, esta pesquisa evidenciou que a professora não se limita 

aos documentos oficiais (currículo prescrito), mas tomando-os como ponto de partida, os 

adensa com seu repertório pedagógico e teórico, e com a interlocução de outros autores, 

estabelece com sua turma de alunos e alunas uma práxis democrática, modelando e 

remodelando-os.  

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 
tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu “distanciamento” 
epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” 
ao máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da 
prática em análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da 
ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, quanto mais me assumo como estou 
sendo e percebe a ou as razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno 
capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o 
de curiosidade epistemológica (FREIRE, 2008d, p.39). 

A entrevista com a professora pesquisada revelou traços de concepção e ação 

pautadas na descoberta, na curiosidade e na criatividade, conforme ilustra o trecho a seguir: 
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[...] por exemplo, essa ideia de que a criança pega uma máquina fotográfica e ela descobre que na 
máquina há recursos como ela tem no computador. É fazer essas interconexões... os conteúdos são 
coisas mínimas que ela precisa ter acesso para que ela faça outras construções por si só... 
Porque a ideia na educação infantil também é ao trabalhar com linguagens qualquer coisa que a gente 
queira criar outro significado para ela, ela pode ter...  
 

 

Retomando as palavras de Freire (2009b): a imaginação ajuda a curiosidade e a 

inventividade de forma como aguça a aventura, sem o quê não criamos (p.71). 

O autor argumenta que a imaginação que se entrega ao sonho da emancipação 

enfrenta as forças reacionárias que roubam o direito à liberdade dos oprimidos, silenciando 

suas culturas. 

Na contramão desse silêncio a pesquisa identificou na ação promovida pela 

professora pesquisada com sua turma de alunos e alunas uma relação íntima com a cultura 

daquele grupo. 

De acordo com Freire (1979) os homens se distinguem dos animais pelo fato de 

estarem no mundo com o mundo, por serem gentes de relação, históricos e inacabados, por 

isso, debruçam-se a conhecer a realidade, produzindo cultura. 

A professora pesquisada levava em consideração o repertório cultural impresso 

nas experiências que seus alunos e alunas traziam para a escola, como por exemplo, as 

músicas que conheciam, os programas de rádio que ouviam, a própria experiência recriada 

como no caso dos sonhos com as cobras. Dizia ela: 

 
... vou gravar eles contando os sonhos e colocar na programação da rádio... percebi que foi muito 
mais interessante a produção delas (alunas e alunos) com os sonhos, do que a entrevista (realizada no 
Instituto Butantan) em si... 
 

 

De acordo com os depoimentos analisados tanto da professora pesquisada, quanto 

dos alunos e das alunas, a ação também imprimia contornos de uma dimensão política (a 

politicidade) que abarca o que-fazer e o empoderamento.  
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Tais contornos do currículo modelado e remodelado com o projeto Rádio Jacaré 

FM se concretizam: 

- na concepção política e ideológica que a professora pesquisada tem da própria 

ação na sala de aula e na escola, como exemplo, o depoimento em que retrata o currículo 

oculto nas dimensões de raça; 

- na ampla divulgação do projeto na mídia que se deu após a professora entrar em 

contato com o secretário de Educação por meio do Twitter; 

- nas ações de produção de pauta com seus alunos e alunas e com a mobilização 

da comunidade escolar na ocasião que antecede a inauguração da Rádio Jacaré FM com a 

visita do chefe do executivo paulistano (prefeito de São Paulo), do titular da pasta da 

Educação (secretário municipal) e outras autoridades; 

- na mudança que, da iniciativa, resultou na inclusão da educação infantil na 

legislação do Programa Nas Ondas do Rádio; 

- na partilha das experiências com os pares, gestão escolar, condutores do 

transporte escolar e pais de alunos; 

- nas atividades fora da escola, como a visita à Rádio Record, a reportagem no 

evento Campus Party; 

- na formação continuada e permanente que oportuniza novos repertórios teóricos. 

Freire (2004) argumenta que não é possível pensar a sala de aula, pensar a escola 

e pensar a educação fora da relação de poder que é político e “ensopado” de ideologia, por 

isso, inexiste neutralidade na ciência e na tecnologia que perfaz o currículo. 

A pesquisa também identificou que um novo currículo foi anunciado por meio da 

voz dos sujeitos (professor e aluno), no qual ambos têm a oportunidade de se assumirem 

enquanto seres críticos que podem escrever sua própria história, que perguntam, que 

investigam, que criam e recriam, que têm direito de participar, o poder de decidir, de ingerir. 
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Nas palavras de Freire (2006), o currículo tem de tornar a escola um espaço para 

arriscar-se, para perguntar, um ambiente oportuno para deixar florescer a descoberta no 

exercício da curiosidade epistemológica.  

Pensávamos juntos numa educação que, respeitosa da compreensão do mundo das 
crianças, as desafiasse a pensar criticamente. Uma educação em cuja prática o 
ensino dos conteúdos jamais se dicotomizasse do ensino do pensar certo. De um 
pensar antidogmático, anti-superficial. De um pensar crítico, proibindo-se a si 
mesmo, constantemente, de cair na tentação do puro improviso (FREIRE, 2008e, 
p.168). 

A professora se arriscou inúmeras vezes ao longo do processo. Inicialmente, ao 

conceber o desenvolvimento de uma rádio com alunos entre 4 e 5 anos de idade, e também 

por ter iniciado um diálogo com o Secretário Municipal de Educação por meio do Twitter.  

Arriscou-se, ainda, ao dar oportunidade aos alunos e alunas de usar os equipamentos 

(gravador de voz, filmadora, computador e outros) e mesmo explorarem sua curiosidade 

epistemológica ao desenvolverem suas atividades ao passo que foram criando e dando novos 

contornos ao currículo por meio do projeto Rádio Jacaré FM na intimidade da sala de aula e 

fora dela. 

ii) Participação 

No que diz respeito à participação, esta pesquisa identificou que traços dos 

contornos democráticos da ação que promovem a instalação do dialógo (a dialogicidade), se 

concretizam, entre outros, na criação de repertório musical, na produção de entrevistas, 

programação e na avaliação.  

[...] a maior força da participação é o diálogo. Diálogo, aliás, não significa somente 
conversa... O diálogo verdadeiro só é possível entre iguais ou entre pessoas que 
desejam igualar-se (BORDENAVE, 1994, p.50-1). 
[...] não devemos entender o diálogo como uma tática que usamos para fazer dos 
alunos nossos amigos. Isto faria do diálogo uma técnica para a manipulação... o 
diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica dos 
seres humanos... é uma comunicação democrática que invalida a dominação e reduz 
a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos participantes (FREIRE & SHOR, 2008, 
p.122-3). 

Os dados coletados indicaram que a professora construiu por meio do exercício 

democrático da voz, na dimensão da dialogicidade, uma ação cultural política e social, que 

oportunizou a assunção dos alunos e das alunas enquanto sujeitos históricos no anúncio e 



188 
 

  

expressão de sua presença no currículo. O trecho a seguir, do depoimento da professora, 

ilustra a ação: 

 
(...) teve uma aluna que na época foi o que fez explodir o sucesso da Rádio, ela fez horóscopo... uma 
criança falando o que vai fazer no seu signo é muito mais engraçado. Credibilidade não tem, mas 
penso assim: 
 
_ O que essa criança vai falar do meu signo? 
 
Isso foi a sensação mesmo da Rádio. Ela mesma chegou falando para mim que na rádio tem 
horóscopo. Ela disse: 
 
_ Minha mãe ouve horóscopo em casa... 
 
Ela contando que ela ouvia horóscopo, e eu nem gravando nada... ela contando o signo da família 
dela inteira, do signo dela... ela tinha um conhecimento sobre signos ali. As outras crianças da sala 
começaram a se interessar e até ajudaram ela a fazer o horóscopo da Rádio Jacaré. 
 

Segundo Freire (2009a), o diálogo é o encontro dos homens, mediatizados pelo 

mundo para pronunciá-lo, na denúncia e no anúncio, não podendo se reduzir a um ato de 

depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco, tornar-se simples troca de ideias a 

serem consumidas pelos permutantes. 

O diálogo é a confirmação do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e 
re-conhecer o objeto de estudo (FREIRE & SHOR, 2008, p.124). 
[...] a educação dialógica parte da compreensão que os alunos têm de suas 
experiências diárias (Ibid., p.131). 
 

Enquanto sujeitos do currículo, autores, criadores, produtores de cultura e de 

conhecimento, a professora, os alunos e as alunas, puderam conhecer, investigar, recriar seu 

mundo, saindo das mãos do domínio e controle imposto pela pedagogia que silencia, que 

transforma homens em objetos. Livres, curiosos, inquietos, puderam interpretar (ler) o mundo, 

interferir (escrever) no mundo, lançando sua palavra (voz) sobre ele. 

iii)  Aprendizagem 

Na dimensão crítico-libertadora da pedagogia freireana, aprendizagem é ato de 

conhecer, de descobrir e de criar, aonde nasce a inconclusão do homem histórico. Para Freire 

(2008a; 2008d), o conhecimento se constrói e reconstrói na dimensão da criticidade que se 
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desenvolve no processo de conscientização, ou seja, na superação da curiosidade ingênua para 

a promoção da curiosidade epistemológica. 

O depoimento da professora pesquisada traz indicadores que ilustram essa 

compreensão da aprendizagem, conforme ilustra o trecho transcrito a seguir: 

 
[...] eles (alunos e alunas) associam tudo que a gente faz na Rádio com outras coisas, por exemplo, 
eles criaram uma banda... porque eles sabem que na rádio as bandas de músicas se promovem... e a 
banda surgiu por causa da Rádio... eles vão para a Rádio Jacaré cantar as músicas da banda deles, que 
eles criaram... 
 

 

Almeida & Valente (2009), argumentam que as TDIC estimulam a aprendizagem 

no exercício da autoria e da criação colaborativa. Para os autores, as TDIC são linguagens que 

estimulam também a promoção social. 

De acordo com Almeida (2009), a importância da tecnologia, segundo a acepção 

freireana, não está somente na criação de uma situação mediatizada por ela para propiciar um 

clima de aprendizagem, mas trata-se de resgatar suas potencialidades para a escola e para a 

sala de aula, por meio do questionamento, da investigação, da problematização do mundo, da 

democratização e emancipação originada na sua dimensão política. 

Na obra freireana a emancipação é entendida enquanto uma conquista política a 

ser efetivada pela práxis humana na luta ininterrupta a favor da libertação dos homens de suas 

vidas desumanizadas pela opressão e dominação. 

Os dados da pesquisa indicaram que as TDIC têm potencialidades para promover 

a mobilização dos sujeitos e dos saberes que eles trazem da experiência, para a conexão e 

suporte aos conteúdos, e para a expressão da voz do professor e do aluno no currículo. 

À luz das ideias de Silva (2000), enquanto estruturantes do currículo as TDIC 

podem, de acordo com os dados da pesquisa, se constituir num elo que integra cultura, 

conhecimentos e aprendizagem. 
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iv)  Integração 

Almeida & Valente (2009) argumentam que as TDIC introduzidas ao currículo de 

modo descontextualizado, sem questionamento crítico, podem reforçar a lógica disciplinar e 

legitimar as relações de poder na hierarquização da sociedade. 

Os autores defendem que as TDIC integradas a um currículo voltado ao 

desenvolvimento da autonomia para a compreensão do mundo e atuação em sua reconstrução, 

por meio de um pensamento crítico e reflexivo, podem oportunizar aos sujeitos (professor e 

aluno) a atuação em defesa dos ideais de liberdade, democracia e emancipação social. 

Segundo os autores, a integração das TDIC ao currículo impulsiona novas formas 

de ensinar, aprender e interagir com os conteúdos, com o contexto local e global, propiciando 

outras formas de representar o pensamento, pesquisar, selecionar, reformular e construir 

conhecimentos novos.  

O trecho da entrevista com a coordenadora pedagógica transcrito a seguir ilustra 

essa idéia: 

 
Eu vejo assim, o professor não vai lá só gravar a voz... vai trabalhar algo que tem significado para a 
sala de aula que ele está desenvolvendo o trabalho... naquele momento está trabalhando uma piada e 
acha interessante gravar a voz da criança (aluno e aluna)... acho que há ai uma relação com os 
conteúdos... vejo uma interligação que a Rádio Jacaré acaba fazendo com outros conteúdos e tudo que 
é desenvolvido no cotidiano da sala de aula... 
 

 

A pesquisa identificou que a integração das TDIC se concretiza na sua intersecção 

com o currículo. 

Diante do exposto a pesquisa apresenta as seguintes considerações:  

- a ação dialógica (dialogicidade) oportuniza a assunção dos sujeitos (professor e 

aluno), críticos, reflexivos, questionadores, curiosos, inquietos, capazes de lançar sua voz 

sobre o mundo para recriá-lo, dando novos contornos a vida mesma da escola e a sala de aula, 

ou seja, traça novos contornos ao currículo; 
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- a construção e participação da rádio na internet pelos sujeitos professor e aluno 

podem potencializar a expressão da voz enquanto autores do currículo na dimensão da sala de 

aula, abarcando outros espaços fora da escola e no mundo digital; 

- voz e poder se articulam por meio das TDIC integradas ao currículo, na 

promoção da aprendizagem e da emancipação;  

- o projeto Rádio Jacaré FM caminha a passos largos em direção a integração das 

TDIC ao currículo numa dimensão crítico-libertadora. 

Conclui-se que o objetivo geral desta pesquisa foi atingido, o de investigar a 

integração das TDIC ao currículo por meio da participação dos sujeitos (professor e aluno) 

mediatizada pelas tecnologias, trazendo luz ao uso da rádio na web e tecendo proposições 

sobre a participação de professores, alunos/alunas da educação infantil e da escola em todos 

os estágios da construção e publicização de sua voz.  

Os objetivos específicos traçados nesta pesquisa foram também atingidos: 

- foi realizada a análise a partir da voz dos sujeitos (professor e aluno), sob 

mediação da rádio na internet, a participação no currículo e a aprendizagem, realizada pelo 

estudo de caso da Rádio Jacaré FM, tendo evidenciado a expressão da voz dos sujeitos da 

educação, sua participação no processo de construção do currículo, tendo indícios de 

construção da aprendizagem; 

- foram delineados os novos contornos do currículo no projeto Rádio Jacaré FM, 

contornos esses indicados pela inclusão da Rádio Jacaré FM no PPP da escola, pela 

participação da professora, alunos e alunas, gestão escolar e de outros profissionais que 

foram, ao longo do processo de construção da Rádio, envolvidos, como: POIE, motoristas do 

transporte escolar; 

- foram identificadas as potencialidades da rádio na internet para conferir poder 

aos sujeitos (professor e aluno), evidenciado pelo exposto ao longo da análise dos dados que 

indicaram a politicidade da ação democrática que envolve diferentes sujeitos além dos que 

está no centro da sala de aula (professor e aluno), o que-fazer de posição democrática que 

abarca um processo de ação e reflexão diante do currículo oficial, o empoderamento que une 
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consciência crítica e liberdade, assumindo-se enquanto autores de sua própria história no 

mundo e com o mundo no qual podem decidir com liberdade, por meio de um exercício de 

práxis que permite conhecer, investigar, criar e recriar, oportunizando caminhos para que se 

tornem cada vez mais emancipados, livres da opressão e da dominação cultural, social e 

política para que possam interpretar o mundo (ler), interferir no mundo (escrever), lançando 

sua palavra (voz) sobre ele. 

A pesquisa tinha como hipótese (que se confirmou): o direito à voz 

(dialogicidade) oportuniza ao professor e ao aluno a assunção enquanto sujeitos do currículo, 

participantes, confere poder, oportuniza criar e recriar sua própria história no mundo e com o 

mundo, favorecendo a aprendizagem.  

Esta pesquisa buscou contribuir com a integração das TDIC ao currículo sob a 

expressão da voz dos sujeitos (professor e aluno) numa dimensão freireana da pedagogia, 

sabendo-se que o estudo abre janelas de onde é possível enxergar caminhos novos para 

pesquisas em outros contextos nos quais as TDIC integradas ao currículo numa dimensão 

crítico-libertadora podem promover a emancipação e a aprendizagem. 

Diante do exposto, sugere-se aos pesquisadores da área o desafio de aprofundar a 

investigação sobre a participação dos sujeitos (professor e aluno), enquanto exercício 

democrático de voz, em outros contextos de educação com uso de dispositivos móveis, como 

por exemplo, o celular e o GPS36.  

 

 

                                                           
36 A sigla significa Global Positioning System ou Sistema de Posicionamento Global. Trata-se de uma tecnologia 
em que uma pessoa pode se localizar em qualquer parte da Terra e consiste no uso de satélites em órbita pelo 
planeta para refletir ondas emitidas por pequenos aparelhos que podem estar no aparelho de telefonia celular, no 
painel de carros, barcos e aeronaves. 
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A – INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA COM COORDENADOR DO 

PROGRAMA NAS ONDAS DO RÁDIO 

1) Qual é o papel do Coordenador do “PROGRAMA NAS ONDAS DO RÁDIO” e sua 

equipe?  

2) Que tipo de ação o Coordenador tem nas Diretorias Regionais de Educação e nas 

Escolas? 

3) Desde seu início em 2001, enquanto um projeto denominado “EDUCOM.RÁDIO”, 

quais foram as ações realizadas? Quais foram os resultados alcançados? 

4) Quais são as prioridades do “Programa Nas Ondas do Rádio”? Como isso se viabiliza? 

5) Que articulação há entre o Programa e as “Orientações Curriculares e Expectativas de 

Aprendizagem” da SME-SP?  

6) Qual é o papel do rádio no currículo?  

7) E a Internet, ela é utilizada?  

8) O Programa utiliza a web-rádio? Que cenário se desenha na escola e na sala de aula? 

9) Um dos objetivos do Programa é: “Possibilitar as crianças e adolescentes espaços para 

expressão comunicativa e criativa”. 

a. Como esse objetivo tem sido alcançado? O que a SME-SP tem feito para isso? 

b. Quem são essas crianças e adolescentes? Alunos? De onde? 

c. Que condições são oferecidas para viabilizar as produções dessas crianças e 

adolescentes?  

d. Que espaço há para a “voz” do professor? 

10) Como os espaços de diálogo são criados dentro e fora das salas de aula no Programa? 
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B – INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA COM A COORDENADORA 

PEDAGÓGICA 

1) Quem são os do PROJETO RÁDIO JACARÉ FM? 

2) Quais são as ações do Diretor da Escola e do Coordenador Pedagógico no Projeto, em 

relação: 

a. Planejamento; 

b. Divulgação; 

c. Envolvimento da comunidade escolar; 

d. SME-SP. 

3) Cite uma ou duas prioridades do Projeto. 

4) Como o Projeto se integra ao Projeto Pedagógico da escola? A comunidade participa? 

5) Que conexão há entre o projeto e as “Orientações Curriculares e Expectativas de 

Aprendizagem” da SME-SP? 

6) Que ligação há entre a RÁDIO JACARÉ FM e os conteúdos curriculares? Como isso 

se modela? 

7) Que tecnologias são utilizadas no Projeto, e quais são as suas finalidades? 

8) O Projeto lança mão da web-rádio? Para que finalidade do ponto de vista do currículo 

e da aprendizagem? 

9) Cita duas ou três atividades com rádio e/ou web-rádio realizadas no Projeto que 

envolveu a participação dos professores e dos alunos. Como se deu tal participação? 

10) Cite uma ou duas dificuldades encontradas na implementação do Projeto. Como foram 

superadas? 
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11) Quanto a avaliação do Projeto: 

a. Em que momento é realizada? 

b. Quem são os sujeitos envolvidos? 

c. Como é feita? 

12) Cite dois ou três resultados alcançados em termos de aprendizagem com o Projeto. 
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C – INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

1) Conte um pouco sobre você: formação, tempo de magistério, tempo na rede municipal, 

outros. 

2) Como nasceu o PROJETO RÁDIO JACARÉ FM? Desde quando? 

3) Cite uma ou duas prioridades do Projeto. 

4) Quanto é o tempo de dedicação do professor e dos alunos? 

5) Cite um ou dois objetivos do Projeto. 

6) Quais são as ações do professor no Projeto, em relação: 

a. Ao planejamento? 

b. A divulgação? 

c. Ao Programa Nas Ondas do Rádio? 

d. Ao envolvimento com outros professores, alunos e comunidade? 

7) Que tipo de apoio/suporte para o professor e para o aluno é oportunizado para a 

realização do Projeto: 

a. Da Equipe Gestora da Unidade? 

b. Da Diretoria Regional de Educação? 

c. Da SME-SP? 

8) O que já foi realizado no Projeto com os alunos? Que condições foram oferecidas para 

a realização? 

9) Que ligação há entre o Projeto e as “Orientações Curriculares e Expectativas de 

Aprendizagem” da SME-SP? 
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10) Que ligação há entre o Projeto e o Projeto Pedagógico da escola? 

11) Cite dois ou três conteúdos que são trabalhados no Projeto. 

12) Cite dois ou três resultados alcançados em termos de aprendizagem com o Projeto. 

13) Quais recursos tecnológicos você utiliza nas atividades do Projeto? Com qual 

finalidade? 

14) O Projeto lança mão da web-rádio? Com qual finalidade? Em caso negativo, por que 

não utiliza? O que acredita que mudaria no projeto caso utilizasse? 

15) Cita duas ou três atividades com rádio e/ou web-rádio realizadas no Projeto que 

envolveu a participação de outros professores, alunos e comunidade. Como se deu tal 

participação? 

16) Há algum momento de partilha das experiências adquiridas no Projeto com os demais 

professores? Como se viabiliza? 

17) Cite duas ou três mudanças que as experiências adquiridas no Projeto oportunizaram 

no seu trabalho em sala de aula. 

18) Cite duas ou três dificuldades encontradas na realização do Projeto. Como foram 

superadas? 

19) Em relação a avaliação: 

a. Quem são os sujeitos envolvidos? 

b. Como é realizada? 
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D – INSTRUMENTO PARA GRUPO FOCAL COM OS ALUNOS E AS ALUNAS 

1) Quem inventou a RÁDIO JACARÉ FM? 

2) O que você já fez na RÁDIO JACARÉ FM? 

3) Você pode dizer o que quer e o que pensa na RÁDIO JACARÉ FM? 

4) Quem te ajuda nas atividades da RÁDIO JACARÉ FM? Como? 

5) O que você aprendeu com a RÁDIO JACARÉ FM? 

6) O que você gostaria de aprender com a RÁDIO JACARÉ FM? 

7) Conte o que você já fez utilizando o computador para a RÁDIO JACARÉ FM. 

8) Quem ouve a RÁDIO JACARÉ FM? Por que ouve? 


