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Resumo. Este artigo aponta para uso de rádio como instrumento pedagógico 

e de inclusão digital. O embasamento teórico para dar suporte a este estudo 

transitou entre os teóricos educacionais sobre crianças e jovens em situação 

de rua, Legislação vigente, Programa de atendimento socioeducativo, bem 

como o uso de mídias e tecnologias com ênfase no uso educativo da mídia 

rádio e no desafio da implementação de uma rádio-corredor.  Através de 

atividades aplicadas numa escola estadual onde os estudantes são jovens 

privados de liberdade e cumprem medidas socioeducativas de internação. Este 

estudo demonstrou que o rádio é uma ferramenta versátil, inclusiva que 

estimula e potencializa o processo de ensinar e aprender. 

 Palavras Chaves: Mídias, educação, inclusão digital, jovem-privado-

liberdade. 

 Abstract. This article points to the use of radio as an educational tool and 

digital inclusion. The theoretical basis to support this study moved among 

educational theorists on children and young people on the streets, current 

legislation, childcare assistance program as well as the use of media and 

technology with emphasis on the use of educational media and radio challenge 

implementing a radio-runner. Through activities implemented a state school 

where young students are deprived of freedom and fulfill educational 

measures hospitalization. This study demonstrated that radio is a versatile 

tool, which encourages inclusive and enhances the teaching and learning 

process. 

Key-words: Media, education, inclusion, digital, young-private-freedom 

1. Introdução  

Ensinar e aprender na contemporaneidade é um processo mais complexo e difícil que 

em passado recente como ilustra Moran (2012): 

 [...] Ensinar e aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Há 

informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar 

hoje é mais complexo porque a sociedade também é mais complexa e também 
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o são as competências necessárias. As tecnologias começam a estar um pouco 

mais ao alcance do estudante e do professor. Precisamos repensar todo o 

processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a orientar atividades, a 

definir o que vale a pena fazer para aprender, juntos ou separados [...] 

          Este desafio se multiplica quando os estudantes são adolescentes privados de 

liberdade, por terem cometidos atos infracionais. O papel e a responsabilidade da 

educação na Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE/RS são conjuntamente 

das escolas estaduais inseridas nas respectivas unidades e da instituição.  Onde se  busca 

promover a educação integral dos adolescentes. Isto deve perpassar em todos os atos e 

ações. Bem como, espaços da instituição e da escola como aponta (Craidy, 2011): [...] 

As medidas sócias educativas decorrem da doutrina de proteção integral à criança e ao 

adolescente consagrada na Constituição Brasileira de 1988 e regulamentada no Estatuto 

da Criança e do Adolescente ( Lei Fed. 8069/90). Esta doutrina perspectiva a educação 

como prioridade na aplicação de medidas judiciais para adolescentes que cometeram 

atos infracionais e são julgados pela Justiça Especial para Crianças e Adolescentes. A 

Educação, neste caso, não significa apenas escolarização, mas a forma que deve tomar a 

execução das medidas judiciais denominadas intencionalmente “socioeducativas” em 

vez de “penas” [...]. 

No contexto de escola inserida na FASE os estudantes são excluídos pela 

sociedade. Então, ela deve ser um espaço de acolhimento, resgate de relações e valores, 

éticos, políticos, sociais, culturais; onde os conteúdos são apenas os meios e não o fim 

processo educativo. Porém, é preciso ter muito cuidado para não confundir acolhimento, 

resgate com infantilização do ensino e reduzir o fazer pedagógico em atividades sem 

exigências didático-pedagógicas adequadas.  Assim, se vive a contradição de buscar 

construir um processo significativo. E na mesma escola acontecer situações de 

infantilização e banalização do saber e de ensinar. Nenhuma escola deve abrir mão de 

seu objeto de estudo que é a construção do conhecimento. Zabala (2012) discrimina 

diversos tipos de aprendizagens dos conteúdos e classifica em: conteúdos em 

conceituais, procedimentais e atitudinais.  O mesmo alerta do perigo de compartimentar. 

E que esta distinção é uma construção intelectual para compreender os processos 

cognitivos e atitudinais. Porém, o processo educativo significativo deve se dar de 

maneira integral. A escola busca ir ao encontro de uma pedagogia específica para 

educando em cumprimento de medidas socioeducativas, que provoque um processo com 

inovações no e do fazer pedagógico, mediada com tecnologias. Neste prisma a inserção 

da tecnologia nas práticas pedagógicas, é primordial para a inclusão digital. Bem como 

um fazer necessário que a pós-modernidade exige, apontando para muito além da 

técnica como ilustra Passerino (2010, P.69): [...] Aprender com Tecnologia, embasa-se 

em teorias interacionistas, nas quais o conhecimento é construído pelo sujeito em 

interação como parte de um processo ativo, engajado em atividades cognitivas 

inseridas num contexto social complexo [...].   

E, neste contexto que este artigo propõe apresentar que o rádio se apresenta 

como um instrumento atraente, versátil que facilmente penetra em seu universo, 

dialogando naturalmente com os jovens. E de sobremaneira se torna um eficiente e 

prazeroso instrumento pedagógico.  A proposta pedagógica do rádio, vislumbra ir ao 

encontro da  educomunicação, de uma pedagogia de projetos e a ideia de escola cidadã. 

E com este espírito buscamos a criação da rádio em nossa escola que explicitaremos ao 



  

longo deste estudo. O presente artigo esta organizado em três seções que segue: um 

embasamento teórico, método adotado e resultados apurados.  

2.  Estudos Relacionados: 

Nesta seção apresenta-se alguns conceitos importantes que “sulearam” a 

construção deste trabalho.  Antes de apresentar conceitos sobre tecnologias, buscou-se 

entender a situação dos jovens privados de liberdades. E, nas próximas sessões, serão 

abordados temas que corroboram a compreensão. 

2.1. Meninos em Situação de Rua e Exclusão Social 

Nas cidades de porte media e grande são comuns meninos e meninas pelas ruas, 

a opção pela rua de meninos e meninas de rua externa de forma dura e crua que falhou 

toda rede de proteção: a família, o estado e a sociedade, contrariando o que prevê o Art. 

3º do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

 Lesado de tudo isto, busca na rua a sobrevivência ou está a fugir de uma 

situação familiar conflitiva, abusiva e até perigosa. E ilusoriamente vê na rua a 

libertação, porém, a liberdade paradoxalmente que busca na rua, pouco vai encontrar. 

Como apontou em sua tese de doutorado Craidy (1996): 

[...] A rua não se constitui para o menino como espaço alternativo, mas sim, 

como espaço possível. Não é lugar de liberdade (ainda que seja por muitos 

vista como tal), mas lugar de confinamento. Nela existem muros visíveis e 

invisíveis [...]. 

Ficará vulnerável a situações de todo “azar” exploração de toda natureza, 

prostituição e as drogas que aniquilam e destrói a dignidade, potencializado seu ingresso 

num mundo mais marginal: tráfico, assalto. E a FASE começa a fazer parte da sua vida 

como descreve Clair Ribeiro Ziebell (1993) em sua pesquisa: [...] Na convivência nas 

ruas, nos encontros e nas entrevistas, deparamo-nos com as representações desses 

sujeitos sobre: família, educação-escola, riqueza-pobreza, saúde-doença, FEBEM 

(Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor RS), juizado, polícia, salário-trabalho [...] 

(ZIEBELL, 1993, P.582). Enfim, para ele passa ser normal o cumprimento de medidas 

socioeducativa, culminando algumas vezes em medidas de internação. Assim inicia em 

alguns casos um processo cíclico de Idas e vindas a FASE. Nesta situação passa a ser 

estudante de uma das escolas inseridas na FASE. 

2.2.  Jovem Privado de Liberdade na visão de uma educadora  

 Jovem pela definição Wikipedia é entendido como forma imatura de um ser 

vivo sendo o período antes da maturidade sexual no Brasil compreende a faixa de idade 

entre 16 a 29 de acordo com a Proposta de Emenda à Constituição aprovada pelo 

congresso em setembro de 2010. Esta definição abrange a todas e todos jovens, sem 

exceção! Então, a expressão: jovens privados de liberdade se aplicam temporariamente 

aos que são autores de ato infracional.  Sobre ele dispõe os artigos 123 e 124 do ECA e 

sobre as medidas socioeducativas no art.  112 do ECA/ Programa Estadual de Execução 



  

de Medidas Socioeducativa de Internação e Semiliberdade do Rio Grande do 

Sul/PEMSEIS. Nossos estudantes têm entre doze até vinte e um anos incompletos. São 

pobres em sua maioria quase absoluta, vítimas do sistema socioeconômico perverso que 

temos em nosso país. Acostumados a privações quando chegam à instituição. Tem à 

disposição: equipe de saúde, equipe pedagógica, socioeducadores, escola equipada com 

recurso administrativo, humanos e recursos didático-pedagógicos adequados. Atividade 

física e desportiva, oficinas oferecidas pelo “Programa Mais Educação” outras pela 

instituição, também curso profissionalizantes e estágios remunerados. Passeios diversos 

ao cinema, museus, teatros, jogos entre outros. Numa análise simplista. Percebe-se que, 

eles têm necessidade de menosprezar! É como não se sentisse merecedores do que 

recebem. Dizem…A FASE é um “boi”. Querendo dizer muito tranquilo, fácil de 

cumprir. E arrematam: ...Bom mesmo era a FEBEM, ela sim, era de “band”, ou seja, de 

“bandido”. Isto, às vezes, não é compreendido pela instituição nem pela escola. Estes 

educadores vêem os jovens como mal agradecidos. Não percebem que é insegurança do 

jovem e que deve ser problematizada de forma educativa, pois, paradoxalmente quando 

está privado de liberdade ou como eles dizem: eu caí na FASE. Passa a ter acesso a 

diretos básicos que lhes foram negados. E estes poderão ser temporários para a maioria, 

pois quando saírem da FASE não terá acesso ou como provê-los a si próprio. Então o 

ato de reclamar toma a forma velada, talvez inconsciente de protesto contra a família, a 

escola e a sociedade que falharam com ele. Diante deste quadro a escola deve cumprir 

sua função social, segundo Paulo Freire a escola deve ser um lugar de trabalho, de 

ensino, de aprendizagem. Um lugar de superação,  porque ela é o espaço para pensar de 

ser ação-reflexão-ação.  

 

2.3 O dia a dia de uma escola inserida na FASE: 

Na escola as turmas são de no máximo dez estudantes, de acordo com o que 

preconiza o PEMSEIS. Funciona manhã, tarde em noite.  Eles em geral estão em 

defasagem idade/série.  A figura 1 faz referencia a totalidade de matriculas no mês de 

outubro de 2012, num total de 148 estudantes.  Observa se que os estudantes em 

processo de alfabetização (1º e 2ª ano) são 6 correspondendo a 4.08% . (3º ao 5º ano) 

pós-alfabetização são 35: 23,80%.  6º ano (antiga 5ª série) com 38 alunos representando 

25,85%, 6ª série, com 32 alunos representando um percentual de 21,76%, 7ª série: 

10,20%, 8ª série: 5,4% e Ensino Médio (1º ano): 10,20%. 
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Figura 1 – Gráfico por Número de alunos por série Fonte: (autora). 

 

A escolaridade predominante dos estudantes é a 6º ano, antiga 5ª série. Este 

aspecto já estudado e apontado em Craidy (2012, p. 49): A 5ª série é a escolaridade que 



  

mais aparece entre os adolescentes do PPSC/UFRGS. (5ª série corresponde ao 6º ano). 

Os estudantes de ensino médio são todos do primeiro ano. De 2006 a 2012 apenas um 

aluno conclui o Ensino Médio na escola. O quadro a seguir (figura 2) aponta o número 

de estudantes por idade, os dados foram colhidos na secretaria da escola/PROCERGS. 

Observa-se que no mês de outubro a idade predominante é 17 anos: 35 estudantes.  A 

maioria dos estudantes tem 16 anos ou mais no total de 123 estudantes e menos de 16 

anos são 25 estudantes. 
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Figura 2 - Gráfico número  de estudante por idade Fonte: (autora). 

 

A escola é paradoxalmente ainda, um entrave ao avanço dos estudantes, pois é 

em regime de seriação. O que certamente é uma organização ineficaz, levando em conta 

as especificidades, principalmente no tange ao tempo variável de permanência na escola.  

Às vezes, tudo flui seja  as atividades pedagógicas realizadas interdisciplinarmente, bem 

como disciplinarmente. Entretanto noutras vezes os estudantes já no inicio da aula 

tentam desestabilizar: ...O seu ou a dona de novo! Ninguém gosta da Dona! Ou ainda 

começam depreciar: Seu cabelo é horrível, olhas as unhas? A dona é uma velha ou o 

seu é velho! Eles buscam ver se de fato o professor ou a professora tem planejamento. 

Mal chegam perguntam: Vamos para informática? Vamos para biblioteca? Vamos ver 

filme? Não satisfeitos seguem na tentativa de coordenar o andamento da aula: dona 

pega o noute para ver clipe e fotos.  A dona não faz nada pela cara! Queria ver se fosse 

na rua!  

Nesta hora a professora ou professor tem que ser firme e ter bom- senso para 

perceber quando deve ser flexível sem ser licencioso. Freire (2001) nos diz que: Ensinar 

exige liberdade e autoridade; Ensinar exige saber escutar. Mas uma escuta densa, 

profunda não um fazer-qualquer-coisa sem planejamento apenas para agradar o jovem. 

Isto demonstra falta de compromisso com a educação e falta de crédito no estudante e 

em nossa escola.  E o estudante com este comportamento provocativo testa a motivação 

para dar aula e o compromisso do professor com  processo educativo. Então cabe ao 

educador querer ser protoganista e não mero ativista do processo de ensinar e aprender. 

Uma saída para as aulas terem mais significado e serem atrativas é a mudança de atitude 

e empoderamento do seu papel como que explicitamos em Bitelle (2012):  

  
[...] A visão critica  do professor frente ao seu papel é um dos elementos do 

processo ensinar-aprender. Ela é indicativa de possibilidades e caminhos, que 

apontem a construção de uma nova escola, na transformação dos sujeitos 

envolvidos. E consequentemente da sociedade. Em busca da inclusão de 



  

todos à escola e às Tecnologias de Informação e Comunicação. Os 

professores imbuídos em aprender mais, devem aceitar o desafio de construir 

metodologias de trabalhos para uso de projetos audiovisuais educativos e 

interdisciplinares relevantes [...] 

 A escola muito avançou nestes últimos anos seja no aspecto físico, de recursos 

humanos e materiais. Bem como na gestão administrativo-pedagógica. Ela foi pioneira 

entre as escolas inseridas na FASE/RS em implementar o Programa  Mais Educação. 

Têm-se recursos materiais, físicos, financeiros e principalmente humanos que são 

ferramentas que dão condições para uma educação que faça a diferença. Ciente disto, a 

escola está a repensar suas práticas e relações. E em 2012 construiu uma proposta e 

regimento de Educação de Jovens e Adultos, juntamente como as demais escolas 

inseridas. Estas são algumas ações que nos darão suporte para construir uma escola 

democrática e cidadã. 

2.4 O Uso de Mídias na Educação  

O tema se impõe pela atualidade, pois muito se tem discutido sobre a 

importância e a validade das mídias especialmente as que envolvem acesso à internet 

sobre isto diz Moran (2009):  

[...] Podemos modificar a forma de ensinar e de aprender. Um ensinar mais 

compartilhado. Orientado, coordenado pelo professor, mas com profunda 

participação dos alunos, individual e grupalmente, onde as tecnologias nos 

ajudarão muito, principalmente as telemáticas. [...] 

No ambiente escolar  o uso das mídias  TV , DVD, mas, contudo ainda tem que 

buscar efetivar o uso mais qualificado das mesmas. Como meio capazes de auxiliar no 

processo de ensinar e aprender.  Temos que refutar formas banalizadas e inadequadas de 

uso de vídeo como denomina Moran (1995): “vídeo tapa-buraco”, “vídeo- enrolação”, 

“vídeo-deslumbramento” ou “vídeo sem nenhuma razão”; Vídeo-perfeição; Só vídeo.  

O uso das TICs apresentam formas de ensinar e aprender, muito ricas para o 

professor e estudantes pelas inúmeras possibilidades, pedagógicas. A utilização das 

novas tecnologias nos aproxima mais dos nossos estudantes. No entanto os professores 

devem ter amadurecimento intelectual e emocional, para usa-las em sala de aula, 

planejamento e propostas voltadas para dar conta do processo de ensinar e aprender. 

Fazer uso de metodologias que propicie a construção do conhecimento, permeadas por 

práticas dialógicas e democráticas. Pois somente a tecnologia não vai dar conta disto 

como vemos em Tarouco ((2009):  

[...] A tecnologia pode provocar profundas transformações na realidade social 

e educacional, desde que ela seja utilizada de forma adequada e condizente 

com a perspectiva teórica  que embasa o trabalho pedagógico do professor. O 

problema é que embora tenhamos avançado em termos de perspectivas 

teóricas e pensemos que o conhecimento deve ser construído e não mais 

transmitido, os recursos didáticos e em especial, objetos de aprendizagem em 

sua grande maioria não acompanham essa mudança. [...]. 

No entanto, uso de tecnologia é fato inexorável com fala Passerino (2000): […]a 

questão não é se devemos usar ou não a tecnologia na educação, senão analisar como 

fazer melhor uso dela num mundo globalizado e diversificado para o desenvolvimento 

sócio-cognitivo de nossos alunos.[…].  As tecnologias podem ser instrumentos 

potencializadores. E depende do professor o uso correto e adequado a fim de motivar e 



  

provocar a curiosidade que como consequência estimulará o desejo de aprender.  Desta 

forma elas se apresentam como ferramentas que nos possibilitam a ressignificar o fazer 

pedagógico qualificando o processo educativo. Além disto, resgatar o desejo de 

aprender dos estudantes. O universo de uso das novas tecnologia e mídias ainda é 

restritos ou ainda pouco explorado em ambientes escolares como o uso do rádio que é o 

foco deste  trabalho que será apresentado na seção seguinte. 

2.4.1 Radio  

O rádio iniciou sua história em ondas curta no século passado.  Em nosso país a 

rádio tornou-se uma mídia popularizada em todo território nacional. Devido as suas 

características: o regionalismo, a individualidade e Instantaneidade e sensorialidade. E 

ainda graças à tecnologia ser de fácil implementação, baixo custo e a linguagem 

acessível que permite atrair e cativar o ouvinte.  Possibilitando grande penetração, 

através das ondas rádio. Com aponta a Lia Calabre (2012) Entre os anos 20 e os 60 do 

século XX o rádio foi o principal veículo de comunicação de massa do Brasil. O rádio 

se mantém como mídia eficiente na propagação e divulgação de qualquer natureza, 

potencializado pelos avanços tecnológicos do século XX ressignificando a sua estrutura. 

E, construindo interface com outras modalidades de comunicação como a televisão, 

celular, mp3, CDs e computadores, Internet, transformando seu espaço e as 

oportunidades para o seu uso. E neste contexto as escolas lançam mão desta mídia para 

mediar processos educativos como veremos na próxima seção. 

2.4.2 Uso Educativo do Rádio  

O rádio em ambiente escolar como ferramenta educativa atrai em face as suas 

características intrínsecas como descreve em sua tese de dissertação Viviane Ongoraro 

(2011, p. 49).   

 [...] São nas características intrínsecas que o rádio se apresenta como veículo 

de comunicação de potencialidade educativa. Liberdade imaginativa, alcance 

geográfico, simplicidade de produção, baixo custo, agilidade e, sobretudo o 

uso da palavra e da linguagem estão entre as características intrínsecas do 

rádio. [...]  

E o rádio na escola é um instrumento que facilita e estreita as relações, 

favorecendo o protagonismo do educador e do estudante. Ele é um exercício da prática 

comunicativa, pois usa uma linguagem que é compreendida por todos alfabetizados ou 

não. E isto nem sempre isto e conseguido na escola. Suas qualidades são descrita por 

Carlos Alberto Mendes de Lima (2006): 

 [...] É sem dúvida um veículo democrático e tem um papel importante na 

transmissão de conhecimentos.  A escola também tem esse papel social, no 

entanto, enquanto a linguagem do rádio é mais acessível ao seu publico, em 

muitas ocasiões não acontece na escola. A deficiência no processo de 

comunicação entre escola e aluno é tida como um dos entraves na 

concretização do processo ensino-aprendizagem. Utilizar estratégias de 

concretização. Estratégias tais como uso adequado da voz, utilização de 

recursos de áudio para facilitar a transmissão de conhecimentos, adaptação de 

processos educativos com uso do rádio, além da criação de laboratório de 

comunicação o qual o aluno poderá mostrar sua capacidade criativa, de 

trabalhar em equipe, a possibilidade de mostrar seu talento, são algumas das 

vantagens que este projeto poderá proporcionar a escola. [...].  



  

E em experiência com jovens privados de liberdade, mostra-se uma ferramenta 

rica e eficiente como relata em estudos recentes demonstra Viviane Ongoraro, (2011) 

[...] compreender o adolescente infrator, dando a ele oportunidade e voz, pode ser 

fundamental no sentido de diminuir o risco de reincidência, aumentar a eficiência das 

medidas socioeducativas e melhorar seu desempenho escolar. [...] 

Partindo destas premissas, entendem-se como processo educativo em rádio escolar com 

práticas mais relevantes são as experiências que estão em sintonia com a 

educomunicação: [...] O conceito da educomunicação propõe, na verdade, a construção 

de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e criativos, nos espaços educativos, 

quebrando a hierarquia na distribuição do saber, justamente pelo reconhecimento de que 

todas as pessoas envolvidas no fluxo da informação são produtoras de cultura, 

independentemente de sua função operacional no ambiente escolar. [...] Núcleo de 

Comunicação e Educação da USP. Isto posto, a mídia rádio é uma aliada para qualificar 

o processo de ensinar e aprender de forma prazerosa  e rica  em significados.  E com 

este embasamento teórico sobre a temática. Partimos para experimentação na Escola, 

que será detalhado na metodologia. Assim, se buscou elucidar as inquietações e 

questionamentos.  É possível usar o radio como ferramenta pedagógica para jovens 

privados de liberdade, por serem autores de atos infracionais? E também implementar 

uma rádio na escola? 

3. Metodologia  

O processo de construção e implementação da rádio foram flexíveis que 

perpassavam entre si, partindo das observações, percepções, falas e vivências por parte 

da professora. As quais provocaram inquietações que mobilizaram e foram objetos deste 

trabalho. Tentou-se traduzir com palavras: as sensações, percepções, sentimentos e 

olhares e as relações com os adolescentes, profissionais envolvidos e da instituição. À 

medida que se foi experimentando e construindo a programação da rádio, foram-se 

também construindo a metodologia e a escolha da mídia rádio deu-se por que se entende 

que é uma excelente ferramenta educative e de comunicação como aponta o professor 

Ismar de Oliveira Soares (2012):  

[...] E vamos trabalhar com a possibilidade de integrar o rádio na escola, 

integrar o rádio junto a outras mídias e, finalmente, integrar a escola à 

comunidade através do rádio. Nós estamos falando na grande meta de Paulo 

Freire de que a educação seja permanentemente uma educação dialógica. E é 

através do rádio, quando associamos o professor, o aluno, a comunidade, que 

nós ganhamos um espaço efetivo de prática de uma comunicação que vai 

trabalhar especialmente com o protagonismo dos atores sociais presentes [...]  

Denominamos rádio-corredor por ser o único espaço na escola, que possibilita 

reunir todos: corpo docente, discente, funcionários, equipe diretiva e os socioeducadores 

que acompanham os estudantes à escola. É nele que nos encontramos, para atividades 

diversas: apresentações de trabalhos e ou artísticas, assistir vídeos, festas, avisos 

formação dos educadores. Para construí-lo primeiro se fez uma análise bibliográfica, 

acerca de pesquisas sobre rádio escolar, educação e o contexto dos jovens privados de 

liberdade. Onde a dialogicidade, democracia e coletividade foram eixos centrais. 

Inspirados na educomunicação. Buscou-se ouvir suas dúvidas, inquietudes ou avanços 

ao longo de todo processo.  

4. Resultado da Implementação 



  

O nome rádio foi e escolhida por votação com os todos estudantes que 

participaram.  E no corredor foi a primeira audição de programa. Usou-se o notebook e 

caixa de som, pois ainda não temos instalados os equipamentos no corredor para ouvir a 

rádio. Os protagonistas dos programas ficaram muito felizes e orgulhos.  E as avaliações 

dos programas foram positivas. As falas demosntravam encatamento, alegria 

empoderamento, pois se sentia sujeitos. Este estudo aponta que quando é ressignificado 

o ato educativo com novas práticas e ferramentas como o uso do rádio. Desafia-se os 

estudantes e lhe desperta o gosto em estudar.  O estudante J desde que começou a rádio 

demonstra interesse em produzir texto. Na tarde de sexta escreve sobre a consciência 

negra e pediu para ler na rádio. O estudante J Conclui que deve ler mais e melhorar a 

leitura. M quando está falando no rádio, busca falar com correção. E corrige os colegas. 

O rádio colabora como ferramenta de comunicação transmissão de conhecimentos dar 

voz e vez a todos os estudantes que quiseram foi muito significativo.  

Quando se fez a audição dos dois programas os jovens que não quiseram ter sua 

fala gravada, ou aqueles que gravaram, mas não quiseram que fosse editada vieram 

pedir para fazê-lo. O radio se propõem a socializar o acesso à informação cotidiana e de 

utilidade publica. Enriquecedor frente ao processo educativo e desenvolver da autoria, 

da autonomia e da comunicação. Bem como promover a construção de relações 

interpessoais mais democráticas na escola e na comunidade. Estes objetivos estão 

evidenciados nas entrevistas seja com professores, socioeducadores, colegas ou quando 

os estudantes foram desafiados a construir uma entrevista e aplicá-la a juíza que fora 

fazer palestra sobre os direitos e deveres do trabalhador parte do programa Trabalho, 

Justiça e Cidadania, promovida pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

da 4º região. Bem como no II Festival de Arte e Cultura da Fase, os estudantes 

apresentaram a entrevista gravada como parte de um program de rádio no palco para 

todos os presentes. Neste trabalho tem-se uma mostra do potencial do rádio como 

ferramenta pedagógica enriquecedora do processo de aprender e ensinar a jovens 

privados de liberdade e se efetivou por que se acredita em nossos adolescentes. E na 

capacidade de se reinventarem e ressignificarem suas vidas.  

5. Considerações Finais  

Considerando que este estudo, desde sua idealização, planejamento, 

realização foi desafiador, levando em conta as especificidades e o contexto da 

escola e do corpo discente: jovens privados de liberdade por ser autor de ato 

infracional. Salientamos que os limites e entraves a escola por estar inserida na 

Fundação de Atendimento Socioeducativo/FASE no que tange ao uso de recursos 

tecnológicos ou não são aspectos limitantes. Contudo não impeditivos de 

processo e práticas pedagógicas significativas. Aliás, situações estas, provocaram 

a buscar e apostar no rádio como ferramenta. Entende-se que a rádio-corredor é 

realidade e se alicerça nos princípios da educomunicação, rumo à escola cidadã e 

ser um instrumento pedagógico que prima pela interdisciplinaridade. E de 

sobremaneira estimula comunicação, pois desenvolve a expressão oral e escrita 

dos estudantes. Bem como na promoção da autoria, colaboração e no exercício da 

cidadania que são eixos deste trabalho. Que se traduz em desenvoltura e no 

empoderamento com que realizam as atividades da rádio: gravações de 



  

entrevistas entre si ou a outros convidados nos depoimentos em canto à capela de 

rap. Nos registro fotográficos feitos por eles ou professora. É visível o sentimento 

de pertencimento dos estudantes e de alegria durante todo processo de construção 

dos programas.  

Este estudo apresenta resultados provisórios e a rádio-corredor “vida 

Loka” (vida difícil) como eles a denominaram é ainda um pequeno embrião. No 

entanto, aponta ser um excelente instrumento pedagógico que está mobilizando e 

motivando a todos na escola.  Ele confirma ser um instrumento promotor de um 

ato educativo e práticas pedagógicas significantes para a construção do 

conhecimento, promoção da cidadania e potencializar o processo de ensinar e 

aprender a jovens privados de liberdade.  

Enfim, a educação em escolas inseridas na FASE pode e deve ser 

significativa e profícua. E a mídia rádio está a contribuir e qualificar o processo 

de ensinar e aprender. Levando em conta que os estudantes estão infratores. No 

entanto, são jovens adolescentes como todas as qualidades e especificidades da 

juventude e como tal deve ser respeitados e escola neste contexto deve cumprir 

sua função social, juntamente com a Fundação de Atendimento socioeducativo. 
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