UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
NÚCLEO DE ESTUDOS DAS DIVERSIDADES, INTOLERÂNCIAS E
CONFLITOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HUMANIDADES, DIREITOS E
OUTRAS LEGITIMIDADES

ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA

UMA EXPERIÊNCIA DE ESCUTA NA RÁDIO ESCOLAR
PARA PERCEPÇÕES SOBRE CONFLITOS E PARA A
FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO JUVENIL

Versão corrigida

São Paulo
2021

ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA

UMA EXPERIÊNCIA DE ESCUTA NA RÁDIO ESCOLAR
PARA PERCEPÇÕES SOBRE CONFLITOS E PARA A
FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO JUVENIL

Versão corrigida

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras
Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo,
como parte dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Ciências.
Orientadora: Prof.ª. Dr.ª Sandra Chaves Nunes

São Paulo
2021

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA DISSERTAÇÃO/TESE
Termo de Ciência e Concordância do (a) orientador (a)

Nome do (a) aluno (a): Elisiane Alves de Oliveira
Data da defesa: 26/02/2021
Nome do Prof. (a) orientador (a): Sandra Regina Chaves Nunes

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste
EXEMPLAR CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da
comissão Julgadora na sessão de

defesa do

trabalho,

manifestando-me

plenamente favorável ao seu encaminhamento e publicação no Portal Digital
de Teses da USP.

São Paulo, 05/04/2021.

________________________________________________
Assinatura do (a) orientador (a)

ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA

UMA EXPERIÊNCIA DE ESCUTA NA RÁDIO ESCOLAR
PARA PERCEPÇÕES SOBRE CONFLITOS E PARA A
FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO JUVENIL

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Humanidades,
Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da
Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em
Ciências.
DATA: 26/02/2021 - APROVADO ( X ) REPROVADO ( )

Banca Examinadora
Prof. Dr. Luiz Antonio Tozi
Prof. Dr. Marciel Aparecido Consani
Prof.ª Dr.ª Valeria Amorim Arantes de Araujo

DEDICATÓRIA

Dedico esta obra a todos os professores. A todos os alunos. A todos os gestores
educacionais. À família e à sociedade.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a:
• A Diversidade esplêndida que há no mundo, reveladora de infinita sapiência divina,
instigante e desafiadora, professora de valores, atitudes e da nossa evolução.
• A Professora Orientadora, inteligente, talentosa, meiga e hospitaleira, Doutora Sandra
Regina Chaves Nunes.
• Os Professores Doutores: Cláudia Moraes de Souza, da Universidade Federal de São
Paulo; Luiz Antonio Tozi, da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos; Marciel
Consani e Claudemir Edson Viana, da Escola de Comunicação e Artes; Ulisses Araújo e Valéria
Arantes, da Faculdade de Educação; Waldemar Ferreira Netto, da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas; Marília Librandi, Sérgio Bairon e a todos os integrantes do
Diversitas, da Universidade de São Paulo.
• Os professores do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas.
• Todos os meus alunos e colegas de trabalho, gratidão indescritível.
• Todos os cidadãos contribuintes, por financiarem a universidade pública e,
consequentemente, a pesquisa e o crescimento intelectual humano; pois, o estudo é um
exercício necessário ao desatrofiamento cognitivo.
• Os meus demais professores, do Ensino Fundamental, Médio e Superior.
• Os pesquisadores-escritores, especialmente os mencionados nas referências deste
trabalho.
• Os meus animais, que por diversas vezes aqueceram-me e fizeram-me companhia
durante as leituras; eles sabem da minha gratidão, porque os animais, quer digam o contrário,
sabem.
• Já a família, não somente agradeço, pois tenho com ela uma dívida infinita, a única
dívida que se pode ter com qualquer ser: o amor. Então, ofereço-lhe, além da gratidão,
demonstração frequente de carinho, porque o amor de hoje não paga a dívida de amanhã.

RESUMO

OLIVEIRA, Elisiane A. Uma experiência de escuta na rádio escolar para percepções sobre
conflitos e para a formação do pensamento crítico juvenil. Dissertação (Mestrado).
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2020.

O presente trabalho propõe que a rádio escolar, em seus diferentes formatos, venha a ser
experimentada como um recurso que possibilita à comunidade escolar desenvolver práticas
pedagógicas olhando para as demandas sociais. Esta pesquisa apresenta experiências com a
rádio escolar em uma escola técnica de nível médio, da rede pública, com alunos do ensino
médio e ensino técnico integrado ao médio, a fim de contribuir para a reflexão sobre a
importância da escuta das falas dos estudantes, bem como da formação do pensamento crítico,
da participação, da produção dos gêneros orais e escritos e do uso consciente das tecnologias.
Tendo em vista a formação docente, reúne autores que relataram fatos, mostraram dados e
ensinaram métodos de desenvolvimento de uma rádio escolar e as novas possibilidades de
performances com rádio web e podcasting. Somam-se as referências bibliográficas que
embasam a escolha dessa metodologia para identificar e mediar conflitos, propiciar o debate e
as construções dialógicas, garantir o direito de expressar-se e estimular a criatividade. A
observância da participação dos alunos possibilitou a percepção de conflitos intra e
interpessoais, mostrou a necessidade de contribuir para a formação de indivíduos críticos,
criativos, éticos e respeitosos, e revelou que a rádio escolar permite a inter e a
transdisciplinaridade, o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da cooperação,
além de treinar a comunicação.

Palavras-chave: Rádio escolar. Escuta juvenil. Pensamento crítico. Projeto pedagógico.
Multiletramentos.

ABSTRACT

OLIVEIRA, Elisiane A. A listening experience on school radio for perceptions about
conflicts and for the formation of critical youth thinking. Dissertação (Mestrado). Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2020.

The present work proposes that school radio, in its different formats, will be experienced as a
resource that allows the school community to develop pedagogical practices looking at social
demands. This research presents experiences with school radio in a public high school technical
school, with high school students and technical education integrated to high school, in order to
contribute to the reflection on the importance of listening to students' speeches, as well as the
formation of critical thinking, participation, the production of oral and written genres and the
conscious use of technologies. In view of teacher training, it gathers authors who reported facts,
showed data and taught methods of developing a school radio and the new possibilities of
performances with web radio and podcasting. The bibliographic references that support the
choice of this methodology are added to identify and mediate conflicts, foster debate and
dialogical constructions, guarantee the right to express oneself and stimulate creativity. The
observance of the participation of the students allowed the perception of intra- and interpersonal
conflicts, showed the need to contribute to the formation of critical, creative, ethical and
respectful individuals, and revealed that school radio allows inter and transdisciplinarity, the
development of autonomy, responsibility and cooperation, in addition to training
communication.

Key words: School radio. Youthful listening. Critical thinking. Pedagogical project.
Multiliteracies.

ABSTRAIT
OLIVEIRA, Elisiane A. Une expérience d’écoute à la radio scolaire pour les perceptions
sur les conflits et pour la formation de la pensée critique des jeunes. Dissertação (Mestrado).
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2020.

Le présent ouvrage propose que la radio scolaire, dans ses différents formats, soit vécue comme
une ressource qui permette à la communauté scolaire de développer des pratiques pédagogiques
en matière de revendications sociales. Cette recherche présente des expériences avec la radio
scolaire dans un lycée technique public, avec des lycéens et l'enseignement technique intégrés
au lycée, afin de contribuer à la réflexion sur l'importance d'écouter les discours des élèves,
ainsi que ainsi que la formation de la pensée critique, la participation, la production de genres
oraux et écrits et l'utilisation consciente des technologies. En vue de la formation des
enseignants, il rassemble des auteurs qui ont rapporté des faits, montré des données et enseigné
les méthodes de développement d'une radio scolaire et les nouvelles possibilités de
performances avec la webradio et le podcasting. Les références bibliographiques qui
soutiennent le choix de cette méthodologie sont ajoutées pour identifier et arbitrer les conflits,
favoriser le débat et les constructions dialogiques, garantir le droit de s'exprimer et stimuler la
créativité. Le respect de la participation des élèves a permis la perception de conflits
intrapersonnels et interpersonnels, a montré la nécessité de contribuer à la formation d’individus
critiques, créatifs, éthiques et respectueux, et a révélé que la radio scolaire permet
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité, le développement de l’autonomie, la responsabilité
et la coopération, en plus de la communication de formation.

Mots-clés: Radio scolaire. Écoute jeune. Esprit critique. Projet pédagogique. Multiliteracies.
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1 INTRODUÇÃO

O projeto da rádio escolar a que se refere este trabalho nasceu em 2013, na Escola
Técnica Cônego José Bento, da autarquia governamental Centro Paula Souza, no Estado de São
Paulo. A rádio foi iniciada com o objetivo de atender aos estudantes do Ensino Médio que
queriam trabalhar com comunicação e mídia, e não viram outro caminho melhor, senão as aulas
de Língua Portuguesa e Literatura. A atividade se tornou uma metodologia de ensino para o
desenvolvimento da comunicação oral e escrita, mas também um canal de escuta das falas
juvenis sobre os temas que mais os atraíam, permitindo debates e mesas redondas em sala de
aula, e orientação educacional quando havia algum conflito.
Para iniciar o projeto de rádio solicitado pelos alunos, exercitar a escuta na escola e
vincular ambos ao currículo da disciplina Língua Portuguesa, usou-se como metodologia:
- a elaboração e realização de atividades práticas na rádio escolar e na rádio web, tanto
alinhadas com o plano pedagógico preparado previamente, como atividades livres;
- a observação do desempenho dos estudantes e a adaptação da comunidade escolar;
- o registro, nas planilhas de acompanhamento de atividades e projetos escolares da Instituição,
já que a rádio se tornou um dos projetos pedagógicos da unidade dentro do período de sua
realização;
- a pesquisa sobre fundamentos teóricos para o desenvolvimento do projeto;
- a pesquisa sobre novas tecnologias e novas mídias como proposta de solução para a situaçãoproblema de falta de espaço adequado para instalação da rádio;
- o treinamento dos envolvidos nas novas atividades práticas na rádio web;
- novo registro e análise do resultado: conhecimentos, habilidades e valores expressos nos
programas gravados.
Criar um espaço para os estudantes falarem parecia ser tão importante quanto
desenvolver competências como: expressar ideias com clareza, argumentar com coerência e
autoridade, ou dominar a norma padrão da língua; afinal, esta era a queixa dos discentes: não
possuírem representação - ainda que simbólica - dos seus interesses e pensamentos, e sentirem
o prevalecer das normas escolares às quais se submetiam sem terem participado da sua
formulação. Embora concordassem com a maioria das normas, o que almejavam era a
possibilidade de maior participação, por isso, queriam uma rádio e um jornal ativos na escola,
os quais pudessem administrar e onde pudessem usar a sua linguagem, como viram em
propostas de Grêmios Estudantis quando estudavam em outras escolas. O primeiro projeto
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iniciado foi o Jornal Salva Mobral1, em 2013, cujos alunos responsáveis ocuparam a antiga sala
do Grêmio Estudantil, que foi por eles reformada. O nome “Mobral” se referia, nessa escola,
aos alunos do 1º Ensino Médio. Como a escola foi fundada no final da década de 1930, alguns
de seus alunos conheceram o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL – realizado
por volta dos anos 70, e, a partir de então, passaram a chamar de Mobrais os alunos ingressantes
da escola, cuja atividade educacional central era o ensino agrícola. Os segundo-anistas eram
chamados de Bagaços e os veteranos, de Doutores. A cultura de uso dessas alcunhas se mantém,
significando que os ingressantes aprendem conteúdos básicos, os segundo-anistas aprendem
conteúdos mais difíceis e recebem maiores responsabilidades, e os veteranos possuem mais
conhecimento.
A mim coube alinhar as propostas, de jornal e rádio, com o planejamento das aulas de
Língua Portuguesa, contando com apoio de duas professoras muito experientes - uma de
História e outra de Língua Portuguesa – e da Direção que, embora não conseguisse aprovação
do projeto da rádio junto à autarquia para a obtenção de alguma verba e ampliação, sempre
permitiu que fosse realizado nas dependências escolares.
Havia muitos sonhos, mas também muita inexperiência. Eu lecionava há quatro anos –
três deles em período probatório – e ainda não tinha realizado ou sequer participado de um
projeto como esse na escola. Uma contribuição para que meu interesse como professora
aumentasse foi ter trabalhado como operadora em uma rádio na cidade de Ribeirão Preto-SP,
no período de 2004 a 2006, onde também pude montar pautas e ajudar a apresentar programas
infantis. Era um trabalho prazeroso e de bastante aprendizagem; portanto, acreditava que faria
bem para os estudantes, no sentido de “adocicado” e “alegre”, como disse Paulo Freire:
A minha abertura ao querer bem significa a minha disponibilidade à alegria de viver.
Justa alegria de viver, que, assumida plenamente, não permite que me transforme num
ser “adocidado” nem tampouco num ser arestoso e amargo.

1

Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) - Programa criado em 1970 pelo governo federal com objetivo
de erradicar o analfabetismo do Brasil em dez anos. O Mobral propunha a alfabetização funcional de jovens e
adultos, visando “conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrála a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida”. O programa foi extinto em 1985 e substituído pelo
Projeto Educar. O Movimento iniciou suas atividades com o compromisso de dedicar-se à alfabetização de adultos,
mas tornou-se uma superestrutura, expandindo-se por todo o país no final da década de 70 e ampliando o seu
campo de atuação às quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. As metas iniciais previstas, no entanto,
ficaram longe de serem atingidas. Isso porque o Mobral não alterou as bases do analfabetismo, calcadas
fundamentalmente na estrutura organizacional da educação no país. Além disso, o seu modelo foi bastante
condenado como proposta pedagógica por ter como preocupação principal apenas o ensinar a ler e a escrever, sem
nenhuma relação com a formação do homem. (MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos.
Verbete Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização). Dicionário Interativo da Educação Brasileira
- Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: <https://www.educabrasil.com.br/mobral-movimentobrasileiro-de-alfabetizacao/>. Acesso em: 01 de set. 2019.) Na Escola Técnica de Jacareí, faz parte da cultura
chamar os iniciantes de mobrais, os segundo-anistas de bagaços e os veteranos de doutores.
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A atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência alegre por
natureza. É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e alegria,
como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. Pelo contrário, quanto mais
metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, tanto mais
alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega apenas no encontro do
achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se
fora da procura, fora da boniteza e da alegria. (FREIRE, 1996, p.53)

Mas eu reconhecia que apenas a boa intenção não bastava, eu precisava me embasar
em experiências bem-sucedidas de projetos com rádio na escola, pois ainda não tinha nenhuma
referência. No tocante aos alunos, eu não podia desperdiçar seu interesse e disposição, pois se
tratava, também, de turmas que já tinham realizado, na escola, notáveis mostras teatrais,
vinculadas às aulas de Literatura, com a participação de amigos e familiares. Eu não poderia
deixar de atendê-los, porque conhecia a dificuldade que um professor enfrenta quando tenta
despertar o interesse do aluno pelas atividades escolares e não consegue, ou consegue resultados
que não expressam todo o potencial juvenil, muitas vezes esgotado com atividades externas à
escola. Esses dois perfis me levavam e levam a acreditar, ainda mais, na premissa de que os
objetivos da escola precisam estar alinhados com os projetos de vida dos alunos, e a escola
precisa conhecer esses projetos de vida.
Apesar de todo o interesse demonstrado, via-se que a intenção principal não era estudar
a disciplina Língua Portuguesa, mas ocupar um espaço e ser corresponsável por ele.
Posteriormente, viu-se que muitos temas escolhidos para serem levados ao ar, descritos no
capítulo 4 deste trabalho, refletiam conflitos da adolescência, aos quais a escola pode estar
atenta, educando e conscientizando, formando cidadãos críticos, livres e iguais em direitos e
deveres, como pauta a Constituição e os Parâmetros Curriculares – Uma Formação para a
Cidadania.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
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IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença; [...] (Constituição Federal Brasileira, 1988)

Aliada à Constituição, temos a seguinte menção nos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o ensino médio: “Do ponto de vista ético, a cidadania deve ser entendida como consciência
e atitude de respeito universal e liberdade na tomada de posição” (BRASIL, 2000, p. 49), e,
ainda,
a cidadania só pode ser entendida plenamente na medida em que possa ser traduzida
em reconhecimento dos direitos humanos, prática da igualdade de acesso aos bens
naturais e culturais, atitude tolerante e protagonismo na luta pela sociedade
democrática. Sem a consciência de direitos e deveres individuais e coletivos, sem a
sede de uma justiça que distribua de modo equânime o que foi produzido socialmente,
sem a tolerância a respeito de opiniões e estilos de vida “não convencionais” e,
sobretudo, sem o engajamento concreto na busca por uma sociedade democrática, não
é possível de nenhum modo que se imagine o exercício pleno da cidadania. É o aspecto
que poderíamos chamar de participação democrática. (BRASIL, 2000, p. 49).

A partir da leitura desses direitos e deveres, somada à percepção das necessidades
demonstradas nas experiências supracitadas, surgiram as perguntas descritas a seguir.

1.1 PERGUNTA DE PESQUISA

A pergunta que norteia este trabalho é: A rádio escolar pode contribuir para que a escola
exercite uma escuta capaz de identificar e mediar conflitos?
Essa pergunta permite a formulação de outras duas questões, que tratam do exercício da
fala e da formação do estudante na atualidade: A rádio pode dar liberdade para a exposição do
pensamento, respeitando-se o direito de todos, e fornecer subsídios para a realização de debates
e análises críticas? E a rádio escolar pode cooperar com o projeto pedagógico da escola,
contemplando as novas tecnologias e aproximando-se da presente geração?
Os PCN afirmam que são atribuições da escola proporcionar momentos de reflexão e
cooperar para a formação do pensamento crítico, a partir da sistematização dos conhecimentos
que mune o educando de fatos relacionados à vida e estratégias que o levam à percepção,
compreensão e interpretação desses fatos.
Tendo em vista que o conhecimento sociológico tem como atribuições básicas
investigar, identificar, descrever, classificar e interpretar/explicar todos os fatos
relacionados à vida social, logo permite instrumentalizar o aluno para que possa
decodificar a complexidade da realidade social. Assim, pela via do conhecimento
sociológico sistematizado, o educando poderá construir uma postura mais reflexiva e
crítica diante da complexidade do mundo moderno. Ao compreender melhor a
dinâmica da sociedade em que vive, poderá perceber-se como elemento ativo, dotado
de força política e capacidade de transformar e, até mesmo, viabilizar, através do
exercício pleno de sua cidadania, mudanças estruturais que apontem para um modelo
de sociedade mais justo e solidário (BRASIL, 2000, p. 37).
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As descrições, revisão da literatura, métodos, resultado e discussão que constam no
desenvolvimento deste trabalho, organizados em capítulos, sugerem que a escuta juvenil esteja
presente na busca pela melhoria contínua dos processos de ensino e aprendizagem. Para tanto,
os objetivos deste trabalho foram definidos conforme as seções subsequentes.

1.2 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem o objetivo de propor que a rádio escolar seja experimentada como um
recurso para o desenvolvimento de diferentes práticas pedagógicas e de apoio às atividades dos
agentes sociais, mediadores educacionais, estagiários, grêmios estudantis, cooperativas e
Direção.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos podem ser enumerados na seguinte ordem:
• apresentar experiências com a rádio escolar em uma escola técnica de nível médio;
• chamar a atenção para as metas curriculares relacionadas à formação científica e profissional
que dão lugar à participação juvenil;
• contribuir com a reflexão sobre a importância da escuta das falas dos estudantes;
• vislumbrar a formação do pensamento crítico, a produção de gêneros orais e escritos e o uso
consciente das tecnologias.

21

2

A

RADIOATIVIDADE

CONTEXTO

ESCOLAR

TEORIAS
FUNDAMENTADORAS

NO
E

22

2

A

RADIOATIVIDADE

NO

CONTEXTO

ESCOLAR

E

TEORIAS

FUNDAMENTADORAS

Este capítulo apresenta o histórico da rádio escolar denominada Radioatividade,
incluindo contexto de implantação e circunstâncias de produção dos programas; além disso,
trata de conceitos relacionados à prática pedagógica, autores e obras da área da Educação e
Educomunicação.
O projeto rádio escolar, realizado na Etec Cônego José Bento, Jacareí-SP, recebeu o
nome de Radioatividade pelas alunas idealizadoras do projeto porque elas queriam que,
juntamente com o logotipo apresentado na seção 4.1 deste trabalho, a rádio simbolizasse a
“contaminação” dos ouvintes, no sentido de alcance do público-alvo – outros estudantes – e de
disseminação da cultura dos adolescentes, especialmente dos seus gostos musicais, da sua
opinião sobre assuntos do cotidiano e dos eventos dos quais participavam. Para iniciar o projeto,
a professora de História disponibilizou uma das salas do Centro de Memória da escola, lugar
este que reúne instrumentos, livros, troféus, máquinas entre outros objetos que fizeram parte
dos Cursos mais antigos. Três alunas pintaram a sala cedida, organizaram seus ativos fixos e
arrecadaram recursos para a compra de um amplificador, por meio de uma ação entre amigos.
Esse amplificador seria útil para a transmissão do som na cantina, situada ao lado do Centro de
Memória; além dele, a rádio recebeu uma caixa de som e um microfone cedidos pela própria
escola.
No ano de 2013, as atividades de preparação se deram já no final do período letivo, não
havendo tempo para iniciar as programações. Estas começaram no segundo semestre de 2014,
com outra turma de 2º Ensino Médio; contudo, as alunas precursoras foram convidadas para
fazerem participações especiais e receberem as honras. As atividades aconteciam no horário do
intervalo e os alunos contavam notícias da escola, do Brasil e do mundo, e tocavam músicas,
usando amplificador, microfone, telefone celular e a caixa de som instalada na cantina. O
número de ouvintes era grande, mas a adesão para participação na rádio era baixa, pois ainda
não havia sido feita uma programação que envolvesse todos os alunos de todas as turmas; eles
foram convidados, mas pouco orientados.
Em 2015, houve uma grande movimentação. Organizamos uma escala que incluía os
cinco Cursos: Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado nas áreas de Administração,
Agropecuária, Meio Ambiente e Química, totalizando nove turmas e trezentos e sessenta
alunos. Todos estudavam no mesmo horário e tinham a mesma faixa etária, 15 a 17 anos. Nem
todos falavam na rádio escolar, mas participavam selecionando músicas, notícias e brincadeiras,
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ajudando seus locutores representantes. Na maioria das vezes, os temas eram escolhidos
conforme a área do Curso. Os representantes também eram responsáveis por retirar a chave da
rádio na portaria da escola e devolvê-la. Nas aulas de Língua Portuguesa, muitas vezes os alunos
pediam orientações sobre o tema que gostariam de expor, no entanto, a escolha era livre e as
únicas regras eram: usar linguagem respeitosa e correta quanto às concordâncias nominal e
verbal; usar volume adequado para o ambiente da cantina e zelarem pelo ambiente da rádio e
pelos equipamentos.
Nesse mesmo ano, os alunos fizeram uma campanha de descarte correto do lixo e
organização da cantina, que apresentou resultados visíveis. No entanto, após alguns meses, o
projeto parou, pois os alunos passaram a receber o lanche gratuito no refeitório, um local muito
distante do Centro de Memória. Em 2016, retomamos o projeto com uma turma ingressante em
um novo local próximo ao refeitório e, aos poucos, fomos convidando outras turmas; contudo,
o som atrapalhava os frequentadores da biblioteca e as aulas nos laboratórios de informática,
que também se situavam nos arredores, fazendo com que o projeto fosse novamente
interrompido.
O ânimo para reiniciar a Radioatividade foi recobrado somente em 2017, em virtude
de uma atividade de escuta na aula de produção de texto do gênero dissertativo-argumentativo,
exigido no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. É característica desse gênero a
proposição de soluções para situações-problema envolvidas no tema apresentado. Foi durante
a elaboração dessas propostas que os estudantes da terceira série do Ensino Técnico em Meio
Ambiente Integrado ao Médio apresentaram as seguintes sugestões para reduzir o índice de
evasão escolar no ensino médio público brasileiro2:
- Incentivo financeiro conforme o rendimento escolar: esta proposta tinha como objetivo
auxiliar os alunos que tinham vontade de aprender e se dedicavam, mas não possuíam recursos
suficientes para se alimentarem ou usarem o transporte público.
- Horários mais flexíveis para os alunos, pois grande parte deles abandona os estudos para
trabalhar: dentre os alunos que estudam em um único período e também entre aqueles que
possuem jornada de estudos integral, há muitos que sentem a necessidade de auxiliar a família
financeiramente, mas não encontram essa possibilidade no ensino presencial e acabam

2

Adolescentes fora da escola: De acordo com o Ministério da Educação, a evasão no Ensino Médio chega a
11,2%. Além disso, em 2017, o número de matrículas de adolescentes com idade entre 15 e 17 caiu para 7,9
milhões (menos 200 mil matrículas em relação a 2016), resultando em apenas 84,3% estudando.
(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/07/29/interna_politica,698110/evasaoescolar.shtml, 29/07/2018)
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abandonando os estudos com a esperança de retornarem por meio de um curso à distância ou
com uma carga horária reduzida. Muitos não voltam.
- Programas sociais para auxiliar os alunos dentro e fora da escola (longo prazo): esta sugestão
abarcava auxílio psicológico, financeiro e instrução à família do estudante.
- Tornar a escola um ambiente mais interessante, dar mais auxílio aos alunos para a
aprendizagem e realização de tarefas: os alunos dessa turma formavam grupos de estudo3
esporadicamente e gostavam dos resultados de aprendizagem; contudo, achavam que poderia
haver mais apoio, como de monitores; mas também se referiam às escolas que não possuíam
grupos de estudo. Além disso, tornar a escola mais interessante significava oferecer mais
atividades diferenciadas, como esquetes, simulações de empresa e de tribunal, feira de ciências,
fotografia, visitas técnicas e culturais, hora da leitura, entre outras, em que os alunos obtivessem
novas aprendizagens e fizessem descobertas.
- Melhorar a infraestrutura escolar; ronda escolar: esta proposta se referia às condições dos
banheiros, rede elétrica e laboratórios de aulas práticas, e também à segurança ao redor da
escola, visto que os assaltos aos alunos eram constantes.
- Opções para os alunos, entre fazer ou não o curso integral: alguns alunos gostariam de
permanecer nessa escola, mas cursando apenas o Ensino Médio; porém, essa modalidade já
havia sido extinta dessa unidade, permanecendo somente o Ensino Técnico Integrado ao Médio.
- Oferecer estágios remunerados conforme o desempenho escolar: sugeriam que a escola fizesse
mais parcerias com empresas empregadoras e, novamente, o estudante fosse auxiliado
financeiramente; todavia, mais do que isso, acreditavam que a oferta de estágio deveria servir
de motivação para o estudante empenhar-se.
- Dinamização das aulas: este item estava relacionado a tornar a escola um lugar mais
interessante, que desperte continuamente a curiosidade do aluno, como disse Paulo Freire: “O
educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a
capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão.” (FREIRE, 1996, p. 13).
Essa dinamização também carregava a ideia de variação das metodologias, formas de avaliação
e participação dos alunos, bem como buscar métodos que dessem à escola características mais
contemporâneas.

3

O professor de Matemática incentivava a formação de grupos de estudo, incluindo essa atividade na avaliação
da aprendizagem. Cada grupo deveria contar com, ao menos, um estudante que tivesse maior domínio do conteúdo
a ser estudado, fosse da mesma turma ou não. Os grupos de estudo aconteciam fora do horário das aulas e,
frequentemente, incluíam, também, os componentes curriculares Geografia, Física e Química. Houve, ainda,
grupos de estudo de Línguas – Inglês, Francês e Italiano – promovidos pelos professores do projeto institucional
Biblioteca Ativa.
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- Reparar a estrutura escolar, valorizar os professores, retirar a progressão continuada e realizar
atividades extracurriculares: os alunos reiteraram a proposta da realização de atividades
diferenciadas fora da sala de aula, e também a de melhoria da infraestrutura, incluindo pintura
e iluminação novas. Comentaram sobre as interpretações equivocadas referentes à progressão
continuada e reconheceram o professor como peça fundamental no processo de ensinoaprendizagem.
- Melhorar a condição de vida da população e aumentar a perspectiva de vida das pessoas: neste
tópico, foram generalistas;
- Aumentar a fiscalização do Conselho Tutelar4 e ter uma melhor infraestrutura nas escolas
públicas: propuseram que os alunos evadidos, bem como suas famílias, devem tomar
providências para o retorno imediato à escola, mediante atuação do Conselho Tutelar. E
reforçaram o interesse pela boa aparência da escola e a conquista de melhores recursos
pedagógicos.

4

O Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e deve atuar quando os
direitos da criança ou do adolescente forem ameaçados /violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado
ou por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Sempre é bom lembrar que o Conselho NÃO tem poder
de juiz, tampouco de polícia. Não decide casos de pensão alimentícia e nem sobre guarda de menores. Muito menos
pode prender alguém. Cabe ao Conselho apenas aplicar medidas de proteção, requisitando e encaminhando para
os devidos serviços oferecidos pelo município e que integram a rede de proteção das crianças e adolescentes. O
Conselho Tutelar em Jacareí é composto por 10 membros, entre titulares e suplentes. (Conselho Tutelar – Direitos
das Crianças e Adolescentes, 29/02/2020. Disponível em https://www.sitedejacarei.com.br/conselho-tutelardireitos-das-crianças-e-adolescentes/. Acesso em 22/12/2020.
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A escuta e reprodução das falas dos alunos foi um exercício focado em Design
Thinking5, metodologia estudada na Disciplina Projetos de Vida6 de Jovens, na Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo, no 2º semestre de 2017.
5

Design Thinking: é uma metodologia humanista, de trabalho colaborativo, embasada em princípios de
engenharia, design, artes, ciências sociais e descobertas do mundo coorporativo (Meinel e Leifer, 2011). Os
conceitos de Design Thinking (DT) e inovação são bastante amplos e abrangentes já que a literatura apresenta
diferentes formas de abordar e interpretar os temas (Stuber, 2012). Adotamos a visão de DT encontrada em Brown
(2008), Lockwood (2009) e na Escola de Design Thinking (d.school) da Universidade Standford localizada na
Califórnia (EUA), uma das instituições pioneiras no uso do DT no meio acadêmico. Brown (2008) define DT
como uma disciplina que usa a sensibilidade e os métodos dos designers para conciliar as necessidades das pessoas
com o que é tecnologicamente exequível, para converter em oportunidades que agregam valor. Lookwood (2009),
por sua vez, defende que o processo de Design Thinking tem início com um profundo entendimento do usuário,
que ocorre por meio de pesquisa de campo. Destaca que a adoção de uma postura empática é fundamental, pois
pode oferecer para a equipe de DT inspiração para descobrir até as necessidades que o usuário não consegue
verbalizar. O Design Thinking foi adotado há alguns anos pela Universidade de Standford. Stuber (2012), destaca
que a instituição trata da metodologia a partir de duas abordagens: 1) a abordagem do curso de engenharia mecânica
que segue um modelo tradicional de DT enraizado nos dogmas da academia e 2) a abordagem da Escola de Design
Thinking (d.school) que trabalha, desde 2004, de forma independente. Nessa escola, o trabalho curricular e prático
das disciplinas é desenvolvido pela resolução de problemas reais. Os alunos são organizados em grupos
multidisciplinares para desenvolver projetos colaborativos embasados na interação ativa dos participantes
envolvidos em ciclos de aprendizagem, rápida construção de protótipos e avaliação das necessidades do usuário.
Outras universidades de destaque, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Boston, e a
Universidade de Potsdam, em Berlim, Alemanha, também trabalham com Design Thinking. Tem-se registro que,
no Brasil, o primeiro artigo sobre Design Thinking foi publicado em 2009 e o primeiro workshop de DT ocorreu
em Porto Alegre no ano de 2010 (Nitzech, 2011). Nesse mesmo ano, os primeiros cursos de Design Thinking
foram ofertados pela ESPM em São Paulo. Damos destaque a uma iniciativa inédita da Escola de Artes, Ciências
e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), que criou em 2011 o Laboratório de Design,
Inovação e Criatividade (d-USP Leste). O laboratório serve de suporte para o uso do DT em disciplinas da EACH.
Em 2011, ofertou um curso de DT para alunos, docentes e membros da comunidade. A metodologia de Design
Thinking da d.school, bem como do d-USP Leste, segue uma abordagem simples e adaptável a diversos contextos
onde, para cada uma das seis fases, são propostas técnicas variadas que podem ser adotadas dependendo do
problema a ser resolvido (Stuber, 2012). O Bootcamp Bootleg (2010) é um guia que fica disponível na página web
da d.school e tem por objetivo instruir e orientar membros de equipes de Design Thinking no desenvolvimento das
seis fases básicas da metodologia. São elas: Entender; Observar; Definir um ponto de vista; Idealizar; Prototipar;
Testar. (http://www.abed.org.br/congresso2013/cd/57.pdf, 2013, pp. 3-5)
6
Projeto de Vida: As Competências Gerais da Educação Básica, enumeradas nas páginas 9 e 10 da BNCC (2018),
defendem as ações de utilizar o conhecimento digital; exercitar a reflexão e a criatividade; participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural; utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e
digital – para se expressar, partilhar informações, sentimentos e levar ao entendimento mútuo; compreender,
utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação nas práticas escolares para exercer autoria na vida
pessoal e coletiva; valorizar a diversidade, entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao projeto de
vida com autonomia e responsabilidade; cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo as próprias emoções
e as dos outros; exercitar a empatia; agir com resiliência e tomar decisões com base em princípios inclusivos,
sustentáveis e solidários. Essas são as aprendizagens essenciais; os conteúdos, definidos conforme as necessidades
locais, devem estar a serviço do desenvolvimento dessas competências. Damon (2008) parte da ideia de projetos
de vida e formula o conceito de projetos vitais - purpose. Para o pesquisador e sua equipe de investigação, projeto
vital é uma preocupação suprema que pode ser definida como a criação de um quadro estável e organizado que
revela a intenção de realizar algo cujo significado transcende os limites do eu e se relaciona, também, ao mundo.
Trata-se de uma razão motivadora que dota de significado as metas que orientam a vida cotidiana. O autor destaca
alguns pontos que nos permitem dimensionar melhor a amplitude e o significado dos projetos vitais: 1. Amplitude
e estabilidade: projetos vitais podem ser entendidos como uma espécie de meta, porém são mais estáveis e têm um
alcance amplo, ao passo que as metas são mais pontuais e imediatas. 2. Significado pessoal e autotranscendente projetos vitais têm um significado pessoal, mas também têm um componente externo, que se traduz no desejo de
fazer a diferença no mundo, de contribuir para assuntos que transcendem os interesses autocentrados. 3. Algo a
ser realizado - projetos vitais não se orientam para um fim definido, dirigem-se sempre a uma realização, a uma
forma de orientação a ser seguida no curso da vida. Essa orientação pode ser material ou não material, externa ou
interna, perceptível ou não, mas trata-se de uma característica necessária, não em sua concretude, mas em seu
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Diante das necessidades vigentes e do entusiasmo dos estudantes do Ensino Técnico
Integrado ao Médio (ETIM) para encontrarem soluções cabíveis a comporem suas redações,
decidi retomar o projeto da rádio escolar, que me daria a oportunidade de ouvi-los, com mais
frequência, falar sobre assuntos diversos para os quais empenhariam sua criatividade a fim de
sanar problemas. Desta vez, eu contaria com os estudos que estava iniciando na área de Letras
e Ciências Humanas, Comunicação e Artes.
Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o
da reflexão crítica sobre a prática... O próprio discurso teórico, necessário à reflexão
crítica, tem de ser de 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. (FREIRE, 1996, p.18)

Narrar essa experiência com a Radioatividade pode incentivar professores, estudantes e
gestores a não apenas montarem uma rádio em sua escola, mas a, necessária e urgentemente,
criarem formas de ouvir seus jovens, que tanto têm a falar, tanto para denunciar como para
solucionar. Um curto exemplo que comprova essa percepção é a proposta da fotonovela, feita
por estudantes da primeira série do ensino médio, em 2017, quando a minha proposta era apenas
a radionovela. As fotonovelas fizeram tanto sucesso - especialmente a primeira, uma adaptação
da obra Iracema, de José de Alencar -, que continuaram repercutindo nos anos posteriores; pois,
além de terem sido uma novidade como metodologia e procedimento de avaliação, ainda foram
feitas com muita qualidade fotográfica devido ao talento e competência dos grupos. Segue a
mensagem enviada por Whatsapp por um dos alunos em 26/06/2019:

senso de direção (Damon; Menon; Bronk, 2003). A diversidade de situações e de interações das quais os seres
humanos participam podem tornar-se fontes de projetos vitais, desde que o sujeito identifique nessas metas um
significado forte o suficiente para guiar sua vida e que se comprometa com objetivos que transcendam o
autointeresse. Ter um projeto vital pode ser entendido como uma necessidade humana de satisfação pessoal e uma
maneira de participar ativamente da sociedade, no sentido de transformá-la. Reconhecer-se como sujeito capaz de
contribuir com causas que transcendam o autointeresse e, ao mesmo tempo, tragam sentido e satisfação à vida
pessoal significa que a fusão entre projeto individual e coletivo foi levada a cabo. Para Fonseca (1989
apud Machado, 2004), os projetos de vida são como a realização de uma vocação, de um chamamento que nasce
de aspectos individuais e sociais, ou seja, é o resultado da conjunção entre aspirações individuais e interesses
coletivos. (KLEIN e ARANTES, 2016. In: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217562362016000100135&lng=en&nrm= iso&tlng=pt)

28
Figura 1: Mensagem de aluno enviada por Whatsapp

Fonte: Aplicativo de Whatsapp – arquivo pessoal (2019)

Transcrição da mensagem enviada por Whatsapp:
Oi professora Elisiane, faz tempo que não mando mensagem não é mesmo? Rsrsrs.
Só queria te falar uma coisa muito legal que aconteceu. Não sei se você se recorda da
fotonovela da obra Iracema de José de Alencar, esse foi um trabalho muito bem feito,
bem pensado e elaborado e você imprimiu e mostrou pra toda a escola.
Semana passada conheci uma amiga da minha mãe que é professora de ensino médio
de língua portuguesa... ela acabou me falando de uma ideia de projeto dela, de iniciar
uma produção e fotonovelas em duas escolas em Suzano e Itaquaquecetuba, SP.
Acabei contando sobre o nosso projeto e ela adorou, procurei por muito tempo o
arquivo e passei pra ela. Ela amou, e vai usá-lo como base, exibindo para seus alunos,
mas claro com referências aos alunos do 3ºMA da Etec.
Eu adorei ver como o trabalho repercutiu não só na nossa escola...
(Mensagem enviada por um dos alunos do Etim Meio Ambiente em 26/06/2019)

Para executarem as gravações da radionovela, os alunos tiveram um pouco mais de
dificuldade, pois não estavam habituados a trabalhar apenas com o som, a imagem lhes atraía
sobremaneira. Na fotonovela, as falas eram apenas digitadas nos slides das fotografias,
enquanto na radionovela, os alunos precisavam trabalhar a entonação e o ritmo da fala, treinar
os turnos, a dicção e o volume da voz, além de criarem os efeitos especiais.
Mesmo encontrando dificuldades, a proposta de aulas dinâmicas e apoio na
aprendizagem eram o ponto mais importante. Isso significava, ao professor, selecionar os
melhores – ou mais pertinentes, ou variados – conteúdos e metodologias; sugerir métodos de
estudo; sanar dúvidas; dar feedbacks e lançar novos desafios, pois “... ensinar não é transferir
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conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção.” (FREIRE,
1996, p. 12)
Outra questão: o aluno se enfada não pela repetição de um método, mas quando este
não surte efeito ou quando percebe que está atrasado em relação a outros de sua idade. Por fim,
a infraestrutura adequada pode ajudar muito na dinâmica das aulas, mas o professor deve ser
dinâmico por si, pois nada resolve uma escola cheia de equipamentos com pessoas que não
sabem utilizá-los. A exemplo do método de ensino freiriano, cujas etapas são a Investigação, a
Tematização e a Problematização, o professor pode sempre partir da experiência do educando,
logo, da sua realidade, a fim de unir dinamismo e aplicação prática dos conhecimentos. Para
isso, aluno e professor associarão os temas da vida pessoal à vida social, na perspectiva da
Andragogia7 e podendo usar, por exemplo, um mapa mental8.
Foi pensando sobre a evasão escolar, a dinâmica das aulas, a interdisciplinaridade 9, a
transdisciplinaridade10, os conflitos juvenis na escola, a participação juvenil, a práxis
7

A Andragogia é Uma das vertentes da ciência da educação, por meio da qual se aprende sobre os adultos e os
melhores métodos para ensiná-los. São caminhos e estratégias de aprendizagem, que podem ser aplicadas em
qualquer sala de aula. O termo Andragogia foi cunhado em 1833, pelo professor alemão Alexander Kapp, mas a
educação de adultos num formato andragógico já é aplicada há séculos, desde a antiguidade grega com forte
influência da filosofia socrática. O estudo da Andradogia contribui com a busca de técnicas e ferramentas para
orientar cada indivíduo, respeitando suas necessidades e motivações, e permite a descoberta de novos fundamentos
sobre aprendizagem ao longo da vida. Em formações de adultos, tanto no meio acadêmico, como empresarial
(treinamentos, workshops, palestras, reuniões, etc) está presente o conceito da Andragogia. Serve para professores,
instrutores,
facilitadores,
gestores
de
equipes,
coachs
e
interessados
na
educação.
(https://andragogiabrasil.com.br/andragogia/. Acesso em 22/12/2020)
8
Mapa mental é um tipo de diagrama que ajuda a explicar conceitos complicados de maneira simples e objetiva.
É bem simples de fazer: um mapa mental leva a ideia principal no centro e, a partir daí, se ramifica com os conceitos
relacionados. Essa estrutura facilita na hora de fazer anotações em sala de aula e reuniões de trabalho, melhora a
retenção da matéria estudada e ajuda na geração de ideias (brainstorming). Um mapa mental pode ser simples ou
complexo e pode ser feito à mão ou no computador. Dependendo do seu objetivo e tempo disponível, um mapa
mental pode incluir elementos decorativos como fotos, desenhos e cores para facilitar a sua compreensão.
(https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-mapa-mental-e-como-fazer. Acesso em 22/12/2020)
9
Interdisciplinaridade: começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei Nº 5.692/71. Desde então, sua presença
no cenário educacional brasileiro tem se tornado mais presente, principalmente devido à Lei de Diretrizes e
Bases Nº 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Além da sua grande influência na legislação e nas
propostas curriculares, a interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática de
professores. A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos
conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas apresentadas pelos PCN`s
que contribui para o aprendizado do aluno. Apesar disso, estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda
é pouco conhecida. É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas. Esta interação é uma maneira
complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico-reflexivo, saber esse que deve ser
valorizado cada vez no processo de ensino-aprendizado. É através dessa perspectiva que ela surge como uma forma
de superar a fragmentação entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo entre estas, relacionando-as entre si
para a compreensão da realidade. A interdisciplinaridade busca relacionar as disciplinas no momento de enfrentar
temas de estudo. (https://www.infoescola.com/pedagogia/interdisciplinaridade/. Acesso em 25/08/2019)
10

Transdisciplinaridade: é um enfoque pluralista do conhecimento que tem como objetivo, através da articulação
entre as inúmeras faces de compreensão do mundo, alcançar a unificação do saber. Assim, unem-se as mais
variadas disciplinas para que se torne possível um exercício mais amplo da cognição humana. Este olhar múltiplo
permite que se abranja a complexidade crescente do mundo pós-moderno, o que justifica a definição da
transdisciplinaridade como um fluir de ideias e, mais particularmente, um movimento de reflexão sobre estes
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educomunicativa, os novos letramentos11 e a performance oral que se pensou na rádio escolar
web, com programas elaborados por jovens interessados em contribuir com a própria formação
e a de outros jovens. Por isso, todos os alunos do período diurno da Etec de Jacareí-SP, em
2017, foram convidados a gravarem programas sobre temas considerados relevantes para
disseminação em uma rádio 24 horas on-line, com serviço de streaming12 oferecido pelo
servidor da Maxcast.
O esquema a seguir foi elaborado com o objetivo de se tentar ilustrar a união dos
elementos supracitados, que motivaram o início da rádio escolar web:

conceitos. Esta abordagem científica vem modificando a forma como o Homem se volta para si mesmo e procura
entender seu papel no mundo e também a própria compreensão da interação do universo com o ser humano. Hoje,
com os recentes e velozes avanços da Ciência em todos os campos, especialmente na física e na matemática, não
é mais viável a crença em verdades absolutas e no domínio de uma disciplina sobre as outras. Urge a cooperação
entre as partes para que se construa o todo, ou seja, o conhecimento. Com as revelações filosóficas de Kant e as
teorias revolucionárias de Einstein, o Homem não mais se satisfaz com ideias restritas, o que o leva a buscar
sempre mais, ampliando a esfera do saber. Esta expressão foi criada pelo educador Jean Piaget, durante o I
seminário Internacional sobre Pluri e Interdisciplinaridade, o qual se desenrolou em 1970, na Universidade de
Nice; nesta ocasião foi originalmente utilizada esta palavra, deflagrando uma série de pesquisas sobre seu
significado e as implicações por trás desta ideia, estimuladas pelo seu próprio criador.
(https://www.infoescola.com/educacao/transdisciplinaridade/. Acesso em 25/08/2019)
11
Novos letramentos: autores como Michelle Knobel e Colin Lankshear (2007) cunham o termo “novos
letramentos” para diferenciá-los dos “letramentos convencionais” ou “letramentos da letra”. Para esses autores, os
novos letramentos são definidos por uma nova tecnologia digital, mas não unicamente por ela. Novos
procedimentos emergem, tais como clicar, cortar, colar, arrastar, os vários gestos da tela de toque. Mas, para esses
especialistas, a mera técnica também não constitui por si só “novos letramentos”. Segundo eles, os novos
letramentos não apenas incluem novas tecnologias, mas principalmente põem em cena novas condutas (novos
ethos) e nova mentalidade, que denominam Mentalidade 2.0, em analogia à Web 2.0. Multiletramentos: conceito
proposto pelo grupo de Nova Londres (formado por teóricos sobretudo da Linguística e da Educação, oriundos de
três países – Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália -, que se reuniram para debater problemas do sistema de
ensino anglo-saxão). Ainda em 1996, o Grupo se fazia uma pergunta de interesse escolar: “O que é apropriado
para todos [os alunos] no contexto de fatores de diversidade local e conectividade global cada vez mais críticos?”
(GRUPO DE NOVA LONDRES, 2006, p. 10). Com base nessa pergunta, esses autores incorporaram ao conceito
de multiletramentos duas multiplicidades: a multiplicidade de linguagens e mídias, e a multiplicidade e diversidade
cultural local características das populações atuais (GARCÍA-CANCLINI, 2005; 2006), contra a face da
globalização. (Adaptado de ROJO e BARBOSA, 2015)
12
Streaming: A tecnologia streaming é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através
de redes. Por meio do serviço, é possível assistir a filmes ou escutar música sem a necessidade de fazer download,
o que torna mais rápido o acesso aos conteúdos on-line. O streaming se desenvolveu no Brasil nos últimos anos
principalmente pela melhora em um dos seus principais pré-requisitos: a melhora na velocidade das conexões com
a Internet. Com isso, os dados são armazenados temporariamente na máquina e vão sendo exibidos ao usuário em
velocidade quase instantânea. A tecnologia, entretanto, não é recente. O mecanismo já existia desde a década de
90, mas não se popularizava por conta da baixa velocidade das conexões com a web, que não permitia o
carregamento instantâneo. Com a chegada da banda larga, a tecnologia ganhou mais espaço. A popularização do
streaming traz um número incalculável de possibilidades. A tecnologia permite tanto que se acompanhe um evento
ao vivo – como a cerimônia de entrega do Oscar, uma twitcam ou um show que seja transmitido diretamente pela
internet – quanto que se faça uso dos serviços on-demand. Um exemplo do uso do streaming com funções ondemand é o Netflix, que cobra uma assinatura mensal e disponibiliza filmes e séries que podem ser assistidos em
diversos dispositivos a qualquer hora. Vários sites oferecem serviço parecido e possibilitam o streaming de
músicas, como o Grooveshark e o Rdio. Da mesma forma, muitas redes de televisão já disponibilizam sua
programação online por streaming. (2014. https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/ 2013/05/ conheca-ostreaming-tecnologia-que-se-popularizou-na-web.html. Acesso em 25/08/2019)
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Figura 2: Esquema Ecossistema educomunicativo

Fonte: Arquivo pessoal (2020)

Dessa vez, vários alunos vibraram com a possibilidade de gravarem podcasts13. Os
primeiros programas foram elaborados de forma totalmente voluntária (Catástrofes no Brasil e
no mundo; Homossexualidade; Setembro Amarelo; Esporte e Saúde; e Música brasileira), pois
não houve nenhuma nota computada e eu não lecionava para alguns desses alunos.
Posteriormente, outros foram gravados e serão descritos nas páginas adiante.
Todo projeto que visasse à melhoria da comunicação entre todos nessa escola era muito
bem-vindo, pois trata-se de uma fazenda localizada no centro da cidade, numa área de 33
alqueires, com parte do campo transposto para a zona urbana; as informações tinham que
percorrer caminhos longos, questão fácil de se resolver com o uso de dispositivos tecnológicos,
desde que alocados e usados em lugar e horário adequados.
Mas os programas de rádio também revelaram que os alunos estavam praticando atos
preconceituosos, ofensas e bullying. Nesses casos, a intervenção é inadiável, ainda mais em um
ambiente educacional. A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê que essas

13

Podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes
arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões
sobre os mais diversos assuntos, como política ou o capítulo da novela. Pense no podcast como um blog, só que
ao invés de escrever, as pessoas falam. Podendo ser ouvidos a qualquer hora, os podcasts criam uma espécie de
radio virtual direcionada para assuntos específicos, ou seja, de acordo com as características de cada ouvinte. Além
do mais, esses arquivos podem ser escutados perfeitamente em um player portátil. Como surgiu o termo? O termo
Podcast é uma junção das palavras iPod e broadcast (transmissão via rádio), e surgiu em 2004. Os créditos do
conceito deste termo são atribuídos ao ex-VJ da MTV Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e
disponibilizou o código na Internet para que outros programadores pudessem aperfeiçoar e utilizar.
(https://www.tecmundo.com.br/internet/1252-o-que-e-podcast-.htm. Acesso em 01/09/2019)
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temáticas sejam tratadas a fim de reduzir problemas e mitigar as diferenças numa comunidade
tão diversificada.
Conforme a Lei 13.663/2018 sancionada em 14 de maio de 2018, que reforça a Lei
13.185/2015 e acrescenta os seguintes artigos à Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/1996,
caberá às instituições de ensino: “[...] promover medidas de conscientização, de prevenção e de
combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no
âmbito das escolas [...]”. As instituições deverão adotar “ações destinadas a promover a cultura
de paz nas escolas”.
Logo na Apresentação da Base Comum Curricular do Ensino Médio (2018, p.5),
Mendonça Filho diz: “[...] a BNCC expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a
promoção de uma educação integral e desenvolvimento pleno dos estudantes, voltada ao
acolhimento com respeito às diferenças e sem discriminação e preconceitos”.
Já na Introdução (p.7), afirma-se que esse documento é “[...] orientado pelos princípios
éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva [...]”, e reconhece que a educação deve afirmar valores
que tornem a sociedade mais humana (p.8).
A BNCC (2018, p.14) diz que o novo cenário mundial requer muito mais do que o
acúmulo de informações; nele, cada indivíduo deve “[...] atuar com discernimento e
responsabilidade nos contextos das culturas digitais [...] Além disso, a escola [...] deve se
fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e
diversidades.”
Prevê, ainda, que não se ensine apenas a parte comum, correspondente aos
conhecimentos científicos consagrados e pertinentes a qualquer sociedade, mas também a parte
diversificada, que deve atender às necessidades locais.
As Competências Gerais da Educação Básica, enumeradas nas páginas 9 e 10 da BNCC
(2018), defendem:
[...] conhecimento digital; exercitar a reflexão e a criatividade; participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural; utilizar diferentes linguagens – verbal,
corporal, visual, sonora e digital – para se expressar, partilhar informações,
sentimentos e levar ao entendimento mútuo; compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação nas práticas escolares para exercer autoria na
vida pessoal e coletiva; valorizar a diversidade, entender o mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao projeto de vida com autonomia e responsabilidade; cuidar da
saúde física e emocional, reconhecendo as próprias emoções e as dos outros; exercitar
a empatia; agir com resiliência e tomar decisões com base em princípios inclusivos,
sustentáveis e solidários. Essas são as aprendizagens essenciais; os conteúdos,
definidos conforme as necessidades locais, devem estar a serviço do desenvolvimento
dessas competências.
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Portanto, preparar aulas, palestras, projetos, gincanas, atividades culturais, feiras,
filmes, murais, informativos entre outros focados na comunidade não é fugir do currículo, mas
incrementá-lo e atualizá-lo. Uma rádio comunitária14, por exemplo, pode ajudar a identificar e
tratar essas necessidades locais.
Na década de 1960, a rádio no Movimento de Educação de Base (MEB) exercia papéis
fundamentais: o de contribuir para a alfabetização das comunidades rurais e de tornar
conhecidos os seus problemas. Por meio dela, os trabalhadores obtinham mais conhecimento
sobre seus direitos e as professoras reivindicavam, por meio das cartas, materiais e orientações
sobre como lidar com os alunos, muitas vezes resistentes a conteúdos que não lhes pareciam
aplicáveis.
O mesmo discurso que ratificava a necessidade da luta contra o analfabetismo
propunha uma construção de uma luta coletiva em favor da melhoria das condições
de vida do país e do indivíduo e/ou do grupo social. [...] (SOUZA, 2013, p. 169)

A luta em favor da melhoria da qualidade de vida estaria ao alcance da comunidade por
meio da rádio comunitária e trataria da legislação local.
Cada escola, uma vez inserida no contexto de vida dos seus educandos, os auxilia na
busca por melhorias, ao selecionar e apresentar realidades universais ou experiências
particulares bem-sucedidas relacionadas àquilo de que eles precisam.
“... pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só
respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares,
chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária [...] Por que
não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina
cujo conteúdo se ensina...?” (FREIRE, 1996, p. 15)

Além de conhecer cada aluno, a escola pode perceber as necessidades comuns ao dar
oportunidade para o corpo discente falar. A mídia comunitária pode trabalhar na contramão da
grande mídia que, embora se divida em regiões, ainda está longe de tratar da individualidade, e
um dos grandes problemas da generalização pode ser encontrado nesta citação:
Para Aziz Ab’Saber, afirmativas inverídicas acerca do universo ecológico do Nordeste
levaram e levam à construção de noções sobre o solo, as riquezas naturais e a ocupação
14

As rádios comunitárias são pequenas estações de rádio que possuem como objetivo funcionar como um canal
de comunicação dedicado exclusivamente à comunidade. Por meio delas, podem ser divulgadas ideias,
manifestações culturais, hábitos sociais e tradições. Tudo isso em frequência modulada (FM), de baixa potência
(25 Watts) e com cobertura restrita a 1 km a partir da antena transmissora. A programação deve ser pluralista,
dando voz a todos os habitantes da região que queiram se expressar por meio dela. Interessante, não é? Além disso,
a emissora não sofre nenhum tipo de censura. Podem fazer uso do serviço de radiodifusão comunitária apenas
associações e fundações comunitárias e sem fins lucrativos, desde que a sede da emissora esteja localizada no local
onde são prestados os serviços. Esse tipo de emissora está ligada à Associação Mundial de Rádios
Comunitárias (Amarc), no mundo e à Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço), no Brasil.
(SIMIM, Danival. 27/12/2017. Disponível em https://maxcast.com.br/blog/qual-a-diferenca-entre-radiocomunitaria-e-radio-comercial/. Acesso em 01/09/2019.)
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humana que reafirmam ideias de improdutividade, do seminomadismo e da fome, que
não correspondem à complexidade da realidade social nordestina, e, muito menos,
explicam os limites impostos pelas relações de produção dominantes que efetivamente
influem sobre os problemas sociais e econômicos da região. (SOUZA, 2013, p. 65)

O problema a que Aziz Ab’Saber, citado por Claudia Moraes de Souza (2013), faz
referência é o mesmo da existência, no cinema mundial, apenas de filmes sobre um dezembro
de nevascas. É a verdade sem dois lados. A ciência universal precisa caminhar dos centros de
pesquisa para as escolas, pois coopera para o crescimento intelectual e social de todos; mas é a
soma desse conhecimento universal com a cultura local que pode cuidar das complexidades e
especificidades de uma região. Boaventura de S. Santos (2007) vai além desse pensamento em
sua obra “Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social”, ampliando a
bilateralidade para a multidirecionalidade, “Contra dicotomias e a favor da totalidade, da
diversidade, do pensamento individual, contra o desperdício das experiências individuais ou de
grupos menores, o que dialoga com a andragogia.” (2007, p. 28).
Nas relações dentro na escola, a bilateralidade pode se fazer presente dando-se
oportunidades para os alunos falarem, criando-se uma relação dialógica, polifônica e
bi/multidirecional. A autora de Pelas ondas do rádio explicou claramente essa relação:
A interatividade passou a ser alcançada pelo rádio quando, rompendo com a forma
unidirecional de programação em que os objetivos são o do consumo puro e simples
das mensagens pelos espectadores/ouvintes, o sistema de correspondências passou a
ser o mecanismo de contato entre os programadores e os receptores, tornando possível
um diálogo entre ambos os polos da comunicação radiofônica (emissão/recepção), o
que passou a caracterizar o sistema como um sistema interativo... ...Na medida em
que um número maior de alunos se envolvia com as aulas, e, com a escola, a tendência
foi a de que o rádio fosse sendo introduzido na rotina da comunidade aglutinando
alunos, monitores e seus familiares em torno de audições coletivas de programas de
ordem diversas, incentivando atitudes de participação e/ou ação comunitária mediante
a comunicação das mensagens. (SOUZA, 2013, p. 212)

O desenvolvimento de atividades educacionais na rádio escolar também é uma
metodologia ativa15. Entretanto, há um paradoxo que a escola precisa compreender, pois a não
compreensão leva a erros de interpretação e prática dessas metodologias, da aprendizagem

15

Metodologias Ativas: Tirar das mãos do professor e transferir para o aluno o protagonismo no processo de
aprendizagem é talvez uma das principais características das metodologias ativas. De forma geral podemos dizer
que essas são práticas de ensino que possuem em sua essência colocar o aluno no centro do processo e participante
ativo do desenvolvimento de conteúdos e competências. Exemplos: Aprendizagem baseada em Problemas, Estudo
de Caso, Dinâmicas, Jogos de negócios, Jogos de estratégia, Treinamento experienciais ao ar livre, Aula invertida,
Just in time teaching, Dramatização, Exposição dialogada, Simulação, Gameficação, Painel de debate. (CRUZ,
Emília de Oliveira e. Metodologias Ativas para a Educação Corporativa. Prospecta, Salvador: 2018. Ebook
disponível em https://edisciplinas.usp.br/mod/folder/view.php?id=2387868. Acesso em 01/09/2019).
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baseada em projetos/problemas (ABP16), em laboratórios, de uso das TICs e até da pedagogia
crítica e libertadora de Paulo Freire, ou do construtivismo de Emília Ferreiro e Jean Piaget17.
Duas expressões, procedentes de falas dos alunos, compõem esse paradoxo: liberdade
para desempenharem as atividades escolares e auxílio para conseguirem aprender. Os alunos
precisam, ao mesmo tempo, de autonomia e proteção; portanto, o professor não pode dar todas
as respostas impedindo as descobertas e nem deixar de dar as pistas, como em um jogo, senão
a tarefa pode se tornar tão árdua a ponto de gerar resultados negativos, como a aprendizagem
frustrada, a desistência e desvio do aluno, e o descarte do professor. O contrário disso é o auxílio
do professor, oferecendo as instruções, reparando os erros e indicando os passos seguintes.
...O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um
favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos
podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua negação, por isso é
imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber outra
designação senão a de transgressão. O professor que desrespeita a curiosidade do
educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente,
a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que
manda que ele “se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de rebeldia legítima, tanto
quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à
16

Aprendizagem Baseada em Projetos: A capacidade de realizar projetos é inerente do ser humano; em toda sua
existência o homem se utiliza desse meio para construir, criar ou inovar algo para si, mudar o seu modo de viver,
prevendo as consequências dessa mudança, ou para traçar metas e objetivos, antecipando a ação. Na prática,
elaborar um projeto ou projetar é o mesmo que elaborar um plano para realizar uma determinada ideia. De acordo
com o dicionário Houaiss (2001), projetar é atirar(-se) a distância, arremessar(-se), lançar(-se), significado
semelhante mencionado por Machado (2000) que qualifica o projeto como uma antecipação, uma referência ao
futuro e abertura para o novo. Segundo Penuel (1999), o modelo de aprendizagem baseada em projetos, em
conjunto com a utilização de novas tecnologias, traz um novo sentido para a aprendizagem, pois ajuda os
estudantes a desenvolverem habilidades e competências para a vida numa sociedade baseada no conhecimento e
altamente tecnológica. De acordo com Thomas (2000), as pesquisas sobre o modelo de aprendizagem baseada em
projetos são muito recentes, tendo sido realizadas praticamente nos últimos 10 anos, o que justifica o fato de não
haver muitas pesquisas nesta área. O trabalho por projetos é defendido na obra de Hernandez e Ventura (1998),
que propõem a organização da escola por meio de projetos e reforçam que o ensino por projetos garante a
aprendizagem, pois aproxima teoria da prática numa abordagem emancipatória, favorecendo a contextualização e
a flexibilidade dos conteúdos curriculares. Com a mesma posição, Martins (2002) cita que os projetos contribuem
para que os alunos participem e se envolvam em seu próprio processo de aprendizagem. (TOYOHARA et al.
Aprendizagem Baseda em Projetos – uma nova Estratégia de Ensino para o Desenvolvimento de Projetos.
CEETEPS
e
UNESP-Guaratiguetá,
São
Paulo:
2010.
Disponível
em
http://each.uspnet.usp.br/pbl2010/trabs/trabalhos/TC0174-1.pdf. Acesso em 01/09/2019)
17
Construtivismo: Inspirado nas ideias do suíço Jean Piaget (1896- 1980), o método procura instigar a
curiosidade, já que o aluno é levado a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua
interação com a realidade e com os colegas. Uma aluna de Piaget, Emilia Ferrero, ampliou a teoria para o campo
da leitura e da escrita e concluiu que a criança pode se alfabetizar sozinha, desde que esteja em ambiente que
estimule o contato com letras e textos. O construtivismo propõe que o aluno participe ativamente do próprio
aprendizado, mediante a experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo a dúvida e o desenvolvimento do
raciocínio, entre outros procedimentos. A partir de sua ação, vai estabelecendo as propriedades dos objetos e
construindo as características do mundo. Noções como proporção, quantidade, causalidade, volume e outras,
surgem da própria interação da criança com o meio em que vive. Vão sendo formados esquemas que lhe permitem
agir sobre a realidade de um modo muito mais complexo do que podia fazer com seus reflexos iniciais, e sua
conduta vai enriquecendo-se constantemente. Assim, constrói um mundo de objetos e de pessoas onde começa a
ser capaz de fazer antecipações sobre o que irá acontecer. O método enfatiza a importância do erro não como um
tropeço, mas como um trampolim na rota da aprendizagem. (Construtivismo - Linha Construtivista em Só
Pedagogia.
Virtuous
Tecnologia
da
Informação,
2008-2019.
Disponível
em http://www.pedagogia.com.br/conteudos/construtivista.php. Acesso em 01/09/2019.)
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liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente
à experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente
éticos de nossa existência... (FREIRE, 1996, p.25)

Devido à nova instalação do estúdio próxima ao refeitório e distante da sala dos
professores, tornou-se difícil o acompanhamento diário das atividades realizadas no intervalo
do café, além da disponibilização do local no horário do almoço, quando, na maioria das vezes,
eu já tinha me ausentado desta escola para outra. Os alunos pediram autorização para pegar a
chave do estúdio na portaria e eu concedi; quanto a isto não houve problema, senão devido ao
mau uso dos equipamentos, pois os alunos elevavam radicalmente o volume do som, não
percebendo o início das aulas de algumas turmas. Outro ponto negativo foi a falta de
treinamento e de conteúdo para disseminarem nesse horário. Segundo relato dos professores
presentes na biblioteca situada embaixo, os alunos davam alguns raros avisos e logo colocavam
as músicas para poderem dançar. Pouco tempo depois, tiveram que interromper o uso da rádio
tanto a pedido de outros alunos que frequentavam a biblioteca, como dos professores que
iniciavam suas aulas. Infelizmente, nesse período, pôde-se notar a falta de um projeto que
envolvesse o orientador educacional e professores coordenadores de projetos, para que
aproveitassem a ferramenta com o intuito de promover conteúdos interdisciplinares e
disseminar as informações institucionais, acadêmicas e pedagógicas, bem como atividades ditas
extracurriculares sobre as quais os alunos tanto perguntavam.
Uma das ocorrências que mais chamaram a atenção diz respeito ao quadro Correio
Elegante, criado por duas alunas do Curso Técnico em Administração Integrado ao Médio. O
programa tinha o objetivo de transmitir pela rádio mensagens de afeto dos alunos, professores
e funcionários. A proposta foi bem aceita pela comunidade escolar e as duas alunas ficaram
incumbidas de receber as mensagens para transmitirem na rádio no dia de sua escala. Ao
fazerem a triagem das mensagens recebidas, encontraram várias bastante ofensivas, tanto com
palavras de baixo calão, como preconceituosas ou motivadoras de contendas. As próprias alunas
se ofereceram para passar em todas as salas conscientizando os alunos sobre o respeito e o
correto uso da linguagem, avisando, especialmente aos ingressantes - de quem procedeu a
maioria das mensagens ofensivas -, que sua escola não aceitava esse tipo de comportamento,
que os estudantes se respeitavam e procuravam manter um relacionamento de amizade. A ação
apresentou bons resultados, pois não apareceram mais mensagens ofensivas.
As entrevistas seguintes mostram opiniões sobre o trabalho com a rádio nos intervalos
das aulas. A primeira entrevistada foi uma das criadoras do quadro Correio Elegante. A
segunda, aluna do Curso Técnico em Química Integrado ao Médio, se referiu à rádio na escola,
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mas, principalmente, à rádio web, pois participou da elaboração de um dos podcasts juntamente
com seu grupo.

Entrevista 1:
Olá! Meu nome é H[...]18 e eu fui uma das principais representantes de um projeto da
rádio do Correio Elegante. Em 2016, eu, em conjunto com a K[...], nós criamos um
projeto da... do Correio Elegante para ser apresentado na rádio, é... que a professora
Elisiane tinha apresentado pra gente, e o projeto funcionava assim: qualquer pessoa
podia mandar um... um recadinho gratuito, era apenas escrever um... o recado e para
a pessoa num bilhete e eles entregavam pra gente, a gente filtrava; a gente começou a
passar a filtrar a partir do momento em que lemos um comentário ofensivo. Então, a
gente começou a filtrar pra ter certeza de que nada passaria despercebido. É... a gente
lia esses recadinhos na rádio e a escola toda se juntava no intervalo e no almoço, na
rádio, pra gente... pra ouvir todos os recados. No começo, “tiveram” alguns recados
bem ofensivos, mas, com o passar do tempo, a gente foi passando de sala em sala pra
conscientizar, eu e a K[...], é... a gente foi passando de sala em sala pra conscientizar
as pessoas de que recados tão ofensivos assim não seriam válidos, porque a gente não
ia falar na rádio; então, não adiantava nada só a gente ficar sabendo e que a gente não
ia passar. A... com essa conscientização, os recados foram diminuindo, a ponto de
recebermos um recado ofensivo a cada cem. Então, assim, a conscientização que
passamos de sala em sala valeu muito à pena, é... e a rádio também foi um projeto que
foi muito legal, porque a escola toda se juntava pra ouvir os recados e também foi um
jeito que a gente podia falar pra escola toda novamente de que não poderiam enviar
comentários ofensivos e, acredito eu, que naquele ano os... esse tipo de comentário,
esses tipos de informações desnecessárias e ofensivas é... foram diminuindo muito,
muito mesmo e transformando também o ambiente em que “távamos” convivendo há
tão pouco tempo, já que foi no nosso primeiro ano, é... trazendo um ambiente melhor
de convivência.

Entrevista 2
É... sim. A... a rádio da escola, ela, ela foi, foi um trabalho bem importante, certo? É...
eu achei que tinha bastante integração, principalmente quando a gente reunia pra fazer
aquelas entrevistas com outras pessoas, ou então quando a gente colocava aquelas
músicas no intervalo, certo? Cada sala decidia um e a gente fazia... aí, aí a gente fazia
aquela troca. Foi um período muito importante. Eu achei sim que, que, que
desenvolveu bastante a integração entre as pessoas, entre as, entre os cursos, certo?
Então, eu, eu achei muito importante. Pelo menos pra mim, foi uma coisa que me
ajudou bastante a integrar com outras pessoas, porque, a gente conversar e marcar os
dias e perguntar as músicas, ou então conversar e fazer aquelas perguntas de
entrevista, eu achei que me, particularmente, me ajudou bastante.

Os conflitos juvenis e as situações conturbadoras em uma escola - seja ela de educação
infantil, ensino fundamental, médio ou nível superior - prejudicam o andamento das aulas e o
ritmo de aprendizagem. Longe de pensar que essas situações não existirão, propõe-se a
conversão dos conflitos em momentos de aprendizagem; afinal, seria uma oportunidade para

18

O nome dos alunos entrevistados foi preservado a fim de evitar-se quaisquer constrangimentos futuros. Todos
os alunos autorizaram a escola a fazer uso de sua voz e imagem para fins educacionais. O documento permanece
arquivado no prontuário do aluno na Unidade de Ensino. Para uso do nome da Escola na Dissertação, a Direção
concedeu uma autorização específica, que se encontra no apêndice deste trabalho.
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pôr em prática a metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem Based
Learning).
Entendemos, portanto, que na resolução de problemas, o funcionamento cognitivo é
permeado tanto por uma coerência estrutural, fruto de estruturas lógico-matemáticas,
características do pensamento natural, quanto por modelos locais, característicos de
um saber-fazer múltiplo e multiforme, vinculados aos contextos e aos conteúdos. Dito
de outra forma, quando o sujeito se encontra numa situação de resolução de
problemas, constrói “modelos ad hoc” que não só asseguram a acomodação daqueles
conhecimentos já construídos à nova situação enfrentada, como também exercem uma
função avaliativa que permite a elaboração de ações pertinentes à resolução do
problema. Nesse sentido, a análise minuciosa dos procedimentos ou “modelos ad hoc”
deve refletir aquelas propriedades das estruturas constituídas a partir da aplicação de
procedimentos que dependem, ao mesmo tempo, da natureza dos contextos e
conteúdos aos quais se aplicam. E isso nos aproxima do conceito de modelos mentais.
(ARANTES, 2013, p.56)

Conquanto haja uma não aceitação do arcabouço teórico de Johnson-Laird por parte da
psicóloga Valéria Arantes (2013), ela reconhece a importância das contribuições do professor
inglês para o desenvolvimento do conceito de modelos mentais, o que inclui o conceito de
resolução de problemas.
A ABP leva os envolvidos a discussões mais profundas sobre um tema, contribuindo
para a formação do pensamento crítico. Usemos como exemplo o filme Escritores da
Liberdade19, em que a professora propõe aos alunos um projeto de aprendizagem sobre os
conflitos dos judeus no período da Segunda Guerra Mundial e, juntos, conseguem a visita de
Miep Gies, a mulher que escondeu Anne Frank20.
19

Escritores da Liberdade: O filme de Richard LaGravenese (Freedom Writers, EUA, 2007) aborda, de uma
forma comovente e instigante, o desafio da educação em um contexto social problemático e violento. Tal filme se
inicia com uma jovem professora, Erin (interpretada por Hilary Swank), que entra como novata em uma instituição
de "ensino médio", a fim de lecionar Língua Inglesa e Literatura para uma turma de adolescentes considerados
"turbulentos", inclusive envolvidos com gangues. Ao perceber os grandes problemas enfrentados por tais
estudantes, a professora Erin resolve adotar novos métodos de ensino, ainda que sem a concordância da diretora
do colégio. Para isso, a educadora entregou aos seus alunos um caderno para que escrevessem, diariamente, sobre
aspectos de suas próprias vidas, desde conflitos internos até problemas familiares. Ademais, a professora indicou
a leitura de diferentes obras sobre episódios cruciais da humanidade, como o célebre livro "O Diário de Anne
Frank", com o objetivo de que os alunos percebessem a necessidade de tolerância mútua, sem a qual muitas
barbáries ocorreram e ainda podem se perpetrar. Com o passar do tempo, os alunos vão se engajando em seus
escritos nos diários e, trocando experiências de vida, passam a conviver de forma mais tolerante, superando
entraves em suas próprias rotinas. Assim, eles reuniram seus diários em um livro, que foi publicado nos Estados
Unidos em 1999, após uma série de dificuldades. É claro que projetos inovadores como esse, em se tratando de
estabelecimentos de ensino com poucos recursos, enfrentam diversos obstáculos, desde a burocracia até a
resistência aos novos paradigmas pedagógicos. Em países como o Brasil, então, as dificuldades são imensas, mas
superáveis, se houver engajamento e esforços próprios. Nesse sentido, o filme "Escritores da Liberdade" merece
ser visto como apreço, sobretudo pela sua ênfase no papel da educação como mecanismo de transformações
individuais e comunitárias. Com essas considerações, vê-se que a educação, como já ressaltaram grandes
educadores da estirpe de Paulo Freire, tem um papel indispensável no implemento de novas realidades sociais, a
partir da conscientização de cada ser humano como artífice de possíveis avanços em sua própria vida e,
principalmente, em sua comunidade. (VALIS, Juliana Silva. 06/09/2007. Disponível em
https://www.recantodasletras.com.br/resenhasdefilmes/641978. Acesso em 07/09/2019.)
20
Anne Frank e Miep Gies: Miep Gies é a única sobrevivente do pequeno grupo de pessoas que conheciam o
esconderijo onde os Frank viveram por dois anos, em Amsterdã, na Holanda, durante a Segunda Guerra Mundial.
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Naquele momento, o conhecimento sobre o sofrimento dos judeus apaziguou os jovens
estudantes em conflito por causa da sua diversidade, pois perceberam que estavam praticando
atos racistas tais quais os praticados no Nazismo. A professora usou a metodologia baseada em
problemas reais que afetavam os seus alunos, e essa metodologia foi composta por leitura,
pesquisa, visita ao museu e entrevista. Os alunos aprenderam História, a gravidade do racismo
e verdadeiros atos heroicos baseados em atos de bondade, ao invés da prática da violência.
Ainda tratando das entrevistas apresentadas anteriormente, concedidas por duas alunas,
vale destacar a integração entre os estudantes. A que concedeu a segunda entrevista já havia
desabafado, pouco tempo após seu ingresso no curso, dizendo que gostava das aulas de Língua
Portuguesa e Comunicação, porque se sentia à vontade para conversar e expressar-se com muito
mais liberdade do que em sua própria casa, uma vez que, na escola, ela estava sendo ouvida.
Disse, também, que sempre foi muito introvertida, mas que, ali, estava conseguindo construir
um bom relacionamento com os colegas.
Outro fato notável foi uma das turmas de iniciantes, conhecida como a que tinha o menor
rendimento e pior comportamento, produzir para a rádio web vinhetas e propagandas sobre os
cursos da escola, educação no trânsito e notícias da agropecuária com bastante diligência,
participando alunos tímidos e com dificuldades na expressão oral.
Ouvir os alunos e ajudá-los a superar problemas como baixa autoestima, complexos,
conflitos familiares, inimizades entre os colegas de escola e desentendimento com professores
sempre foi uma preocupação constante do orientador educacional e dos coordenadores do
ETIM, embora não conseguissem estar próximo de todos os estudantes o suficiente para
conhecê-los bem. Conforme vão surgindo as demandas, essa equipe pedagógica faz
atendimentos individuais e juntamente com a família.

Gies era secretária do pai de Anne Frank, Otto, e ajudou sua família e outras quatro pessoas a se manterem
escondidas dos nazistas, levando comida, jornais e outros mantimentos, de 1942 a 1944. Depois que uma denúncia
anônima levou os alemães à descoberta do esconderijo e à prisão dos Frank e seus companheiros, Gies encontrou
no local o diário e outras anotações de Anne, cujo conteúdo virou um dos livros mais lidos do mundo. Em uma
entrevista na semana passada, Miep Gies, que ainda vive em Amsterdã, disse que vai comemorar seu aniversário
tranquilamente, com amigos e familiares. Ela afirmou que não merece toda a atenção dada a ela e lembrou que
outras pessoas fizeram muito mais para proteger os judeus holandeses durante a Segunda Guerra. Gies virou uma
espécie de "porta-voz" dos Frank, viajando pelo mundo para falar de Anne e para fazer campanha contra a negação
do Holocausto e contra boatos de que o diário teria sido inventado. Nunca se descobriu quem fez a denúncia
anônima sobre o esconderijo. Anne Frank morreu de tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen poucos
meses antes do fim da guerra. Seu pai foi o único da família a sobreviver. Junto com Gies, ele compilou as
anotações da filha em um livro que foi publicado em 1947. A obra foi traduzida para vários idiomas e vendeu
dezenas
de
milhares
de
cópias
até
hoje.
(O
Globo.
05/01/2012.
Disponível
em
https://oglobo.globo.com/mundo/miep-gies-protetora-de-anne-frank-completa-100-anos-3145382. Acesso em
07/09/2019.)
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Quando se fala em disponibilizar uma rádio aos estudantes ou dar-lhes qualquer outra
oportunidade de falar, o medo de que eles protestem ou “lavem alguma roupa suja” surge. Esse
projeto de rádio escolar também buscou quebrar esse tabu e alcançar essa aproximação, entre
estudantes e a escola. Faltou incluir mais professores e o orientador educacional, aquele que
atende os alunos em sua sala para tratar de quaisquer assuntos de interesse discente, mas,
principalmente, sobre rendimento escolar, estágio e socialização. Outra demanda do orientador
é auxiliar no atendimento aos adolescentes com depressão, pânico e outros problemas de saúde,
verificando junto à família a existência de tratamento médico e psicológico, e encaminhando
aqueles sem qualquer acompanhamento. No período de 2013 a 2018, por exemplo, de um total
de, aproximadamente, 2 mil alunos do Ensino Médio e Integrado, foram identificados, no
mínimo, 15 alunos em alta vulnerabilidade, 08 deles com transtorno psicológico, 05 com sérios
problemas familiares e financeiros e 02 com doença grave. Dentre esses alunos, 80% eram
meninas. Os alunos dos cursos técnicos modulares, do período noturno da mesma escola, não
estão incluídos nesses dados.
Apesar de não ser a solução para o problema e se considerarmos que a escola não pode
trabalhar sozinha nesse enfrentamento, a rádio é uma demonstração de que a escola não só
acolhe como ouve e pertence à sua clientela. Com planejamento e projetos interdisciplinares, é
possível atingir o potencial desse recurso didático. Retomemos a conversa a partir da orientação
do professor Marciel Consani, da Escola de Comunicação e Artes da USP:
[...] o rádio na escola necessita ser concebido como um projeto comunitário,
envolvendo diretores, coordenadores, professores, alunos e todos os integrantes da
comunidade educativa e nesse círculo de comunicação, locutor e receptor exercem
papéis fundamentais, pois o receptor ativo pode transformar-se também em
comunicador criativo [...]. (CONSANI, 2015. In: Práticas educomunicativas e a
redução da violência no contexto escolar. Gestão da Comunicação. CONSANI,
Marciel A. e MACCAGNINI, Maria Caroline A. 20/08/2015.)

Em junho de 2019, pude participar de uma das reuniões do Grêmio Estudantil composto
por uma dezena de alunos do ensino médio da Etec situada em Mogi das Cruzes – SP. O objetivo
da reunião era dar os primeiros passos para montar um jornal on-line para a escola. Na
oportunidade, os alunos disseram que os professores não teriam tempo para participar do
projeto, pois não poderiam desviar do conteúdo previsto. Essa opinião dos alunos mostrou que
ainda não era vislumbrado um alinhamento entre o cronograma de atividades da rádio e do
jornal, e a proposta pedagógica da escola, que permitiria que os conteúdos previstos no currículo
também fossem estudados por meio do projeto. Ao longo do semestre, os alunos foram sendo
orientados, bem como os professores, e o projeto do jornal, desenvolvido sob a mentoria do
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Professor Doutor Marciel Aparecido Consani, cresceu. Em um dos últimos encontros daquele
mesmo semestre, a sala estava cheia de alunos de mais de uma turma e havia professores
participantes.
Quando um projeto interdisciplinar ocorre de forma institucionalizada, com objetivos
voltados às necessidades de aprendizagem sobre cidadania, questões da comunidade e projetos
de vida, os resultados podem ser muito promissores, como o exemplo dado no depoimento do
professor Ismar de Oliveira Soares, responsável pelo projeto Educom TV e Educom Rádio em
São Paulo, e Educom Rádio Centro-Oeste, revelando quão importante foi o projeto
Educom.rádio para a redução da violência nas escolas da cidade de São Paulo:
No final de 2003, um ano e meio depois do início do programa, a Secretaria de
Educação do Município informou que onde o Educom.rádio fora instalado os índices
de violência, registrados nas coordenadorias pedagógicas, haviam sofrido uma
redução da ordem de 50%. [...] Foram atendidas 455 escolas, distribuídas em todos os
pontos da cidade. O trabalho foi desenvolvido do segundo semestre de 2001 até o
segundo semestre de 2004. Em cada semestre, foi atendido um grupo de escolas. No
primeiro semestre, por exemplo, 26 escolas participaram. Já no sexto semestre, o
número se elevou para 136 escolas. Ao longo dos sete semestres, mais de mil
especialistas foram preparados para trabalhar com os 12 mil professores e estudantes
das escolas públicas, matriculados no programa. (SOARES, 2006. Ismar de Oliveira
Soares: Rádio diminui violência nas escolas. 2006. Disponível em
https://nucleopiratininga.org.br/ismar-de-oliveira-soares-radio-diminui-violencianas-escolas/. Acesso em 01/09/2019).

O segredo para esse resultado foi apresentado por Soares (2013): a possibilidade de
participar, intuir e imaginar. Ao ser estimulado à criação, o jovem se vê liberto das estruturas
prontas e encontra um ambiente propício para a elaboração de novas propostas, ainda que
calcadas nos conhecimentos já adquiridos. Esse ecossistema pode despertar apreço pela sua
escola e afeto pelos seus professores e colegas, motivo suficiente para respeitar as pessoas e o
espaço que ocupa.
A linguagem radiofônica pode proporcionar experiências muito significativas e
transformadoras no espaço educacional, inclusive na construção de um ecossistema
comunicativo participativo. [...] Ela ainda permite trabalhar a mixagem, a intuição, a
afetividade e a imaginação, aproximando-se dos jovens que nasceram na era da cultura
audiovisual e ampliando as possibilidades de expressão. (SOARES, 2013, p.6)

Na rádio escolar da Etec de Jacareí, algumas vezes, os alunos usaram a comunicação
pelo rádio para informar o resultado do sorteio de prêmios em ações solidárias. Faziam um
discurso de suspense seguido da descrição dos ganhadores, criando momentos de união e
confraternização entre os colegas na cantina da escola. O recurso foi um facilitador, pois os
organizadores encontraram nele uma maneira de fazer os sorteios com a presença de todos. Em
outro ambiente e de outra forma, os responsáveis não se fariam ouvir por todos os alunos, pela
falta de espaço ou do recurso. Uma alternativa seria filmar os sorteios, porém nem todos
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conseguiriam acessar os vídeos instantaneamente; ademais, essa ação não reuniria todos em um
único lugar.
[...] se a Educomunicação pode apoiar práticas efetivas que reduzam a violência sem
lançar mão de condutas repressivas (afinal, não se trata de “combatê-la”), nada
impede, em tese, que ela seja adotada em outras áreas de conhecimento
compatíveis com sua natureza transversal/transdisciplinar. Isso já vem ocorrendo,
diga-se de passagem, em relação à área Socioambiental, de Saúde e até da formação
profissional (“mundo do trabalho”). (CONSANI e MACAGNINI, 2015, p.90.) (Grifo
nosso.)

Em julho de 2017, o Professor Ismar de Oliveira Soares, também presidente da
ABPEducom, fez esclarecimentos sobre o tema:
[...] O que é necessário é criar uma condição para [...] essa prática educomunicativa.
Isso se dá pela legitimação que o tema alcança na sociedade, à medida que
experiências ocorridas em todo o país apontam para a excelência dos resultados dessas
práticas, a sociedade passa a pressionar a escola para que leve em consideração esse
objeto.
[...] o que nós estamos precisando é de promoção de experiências e relatos de
experiências. Ainda não temos suficientes [...]
[...] Eu diria então que o rádio é um recurso educomunicativo por excelência. Quando
Roquette Pinto cria o rádio no Brasil, já pensava como meio educativo, e vamos ver
que esse esforço não é só brasileiro. Em todo o mundo o rádio sempre foi pensado
como recurso barato, acessível e que permitia a criatividade.
[...] um grupo de adolescentes [...] disse: “mídia de qualidade é aquela que nós
fazemos ou aquela que os adultos fazem conosco” (?) [...] Qualidade para a criança e
para o jovem é participação. (SOARES, apud RIOS, 2017, pp. 80-85)

A história do rádio contempla a escola, como podemos ver em mais esta afirmação de
Soares (2013): “Para Roquete Pinto, essa nova tecnologia deveria contribuir como instrumento
de cidadania e educação.” (2013, p.9). Se já era visto como um recurso educacional em sua
criação, ainda mais no atual século, em que os jovens estão em contato com diversas mídias e
precisam ter criticidade para fazerem uso delas.
Cerca de 500 estudantes participaram das atividades com rádio no decorrer do período
citado (2013-2018), e as estratégias serão melhor explicitadas ainda nesta obra, com a
transcrição de alguns programas. Houve muitos ganhos, mas poderia ter sido melhor, no sentido
da sentença de PRETTO e TOSTA (2010), quando afirmaram que a escola ainda precisa
descobrir os benefícios da tecnologia do rádio e do podcasting, novas metodologias e os talentos
individuais:
[...] Ao ter na mídia suas práticas reproduzidas através dos programas educativos, a
escola tem sob si uma lente de aumento que explicita suas mazelas. Mesmo que
admitemos que a escola tradicional seja eficiente na aprendizagem de muitos alunos,
há que se reconhecer que os caminhos para essa aprendizagem poderiam ser outros.
Esse é o desafio da Educação na escola e no rádio: encontrar novos caminhos para a
aprendizagem que valorizem o plus de potência presente em cada aprendiz. (p.150)
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Vale compartilhar que alguns professores universitários já têm lançado mão dessa
ferramenta como procedimento didático, como contou-me um professor do Curso de
Odontologia, durante o V Congresso da Graduação na USP de Ribeirão Preto-SP, em julho de
2019. Ele substituiu algumas apresentações de seminário por gravação de podcast, a fim de que
os alunos desenvolvessem novas habilidades. Ademais, a pandemia COVID-19, que fez com
que as aulas presenciais no Brasil fossem suspensas a partir de março de 2020, provocou, tanto
na educação básica como no ensino superior, a aceleração do uso de ferramentas tecnológicas
como recursos didáticos, dentre elas as chamadas de áudio e vídeo para aulas expositivas e
atividades interativas. Em maio de 2020, com o retorno das aulas para a realização do Ensino
Remoto Emergencial, os alunos da terceira série do Ensino Técnico em Química Integrado ao
Médio apresentaram um trabalho, previsto para entrega presencial em forma de teatro, sobre a
vida do escritor Graciliano Ramos. Com as mudanças decorrentes da pandemia, os alunos
adaptaram a peça teatral para algo semelhante a radionovela, fizeram slides com imagens das
personagens e dos lugares onde o escritor viveu, e um aluno do grupo compartilhou sua tela no
aplicativo Teams da Microsoft para passar as imagens, enquanto os demais interpretavam as
personagens seguindo o roteiro da peça por eles criado, cada um falando da sua própria casa,
usando o seu equipamento – computador ou celular. A plataforma Microsoft Teams foi adotada
por essa instituição de ensino para a realização das aulas on-line.
O uso desse tipo de aplicativo de sala de aula on-line ampliou o conceito de EaD e abriu
espaço para novas formas de ensinar e aprender, podendo-se usar recursos diversos mediante
olhar crítico sobre a web.
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Seria o rádio ainda útil, mesmo com a variedade de canais e mídias que a era da
informação nos oferece? O rádio se modernizou e é muito utilizado. A discussão, neste capítulo,
não está centrada numa suposta disputa entre ele e outras mídias, mas nos seus benefícios e no
seu novo formato, com a intenção de informar o leitor para que, se houver interesse, possa tirar
proveito dessa ferramenta, que pode ser usada com fim didático, educomunicativo, comercial e
lúdico.
Vamos ao conceito e a algumas características da rádio web, ou rádio on-line, e do
podcast:
Podemos definir a rádio web como a transmissão radiofônica na internet com
tecnologia streaming (PRIESTMAN, 2002). Em sinal herteziano, através de um
computador pessoal, reproduz a emissão por IP (Internet Protocol), acessível a todos
os que trabalhem no ambiente web. Os dados são enviados do PC por pacotes de
áudio, vídeo, texto, imagens e outros para internet, que são armazenados na plataforma
de rádio web e disponibilizadas para o público, e este tem acesso a um conjunto de
recursos interativos (BURAFAH JÚNIOR, 2003). Rádio web, ou web-rádio, designa
uma estação de rádio que disponibiliza seu sinal para difusão na internet (PORTELA,
2006), não mais por uma frequência sintonizada no dial de um aparelho receptor de
ondas hertzianas (PRATA, 2008b). Todavia, a principal diferença entre o rádio na
web e o rádio hertziano é a forma de acesso aos conteúdos radiofônicos que, quando
realizado pelo computador, possibilita, potencialmente, uma ação interativa flexível e
dinâmica, a qualquer hora e sem limites geográficos. O ouvinte não só escuta, mas lê,
escreve, assiste e participa ativamente dos programas da rádio, tendo a seu dispor um
conjunto de medias integradas, conclui Priestman (2002). (PRETTO e TOSTA, 2010,
pp. 183-184).

A rádio web usa recursos complementares ao áudio: texto e imagem. Ela é atemporal,
pois pode se repetir inclusive em outros dispositivos, não é efêmera. Apresenta, também, as
características de sincronia e assincronia, permitindo a participação no momento do programa
ou fora dele, numa corrente de comunicação dialógica que conduz o indivíduo à construção
verbal, pois “Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na
corrente de comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que
sua consciência desperta e começa a operar.” (BAKHTIN, 2004, p. 108)
Outra característica da rádio web é a multidirecionalidade, que faz com que a
comunicação não ocorra apenas do locutor/professor/instituição para o ouvinte/aluno, e é
inclusiva em relação às formas como o ouvinte pode acessar seu conteúdo: ouvindo ou lendo.
Enquanto um site de rádio possui múltiplas funções que complementam as publicações
em áudio, outros sites de jornais, empresas, instituições de ensino etc usam o podcast como
incremento à matéria postada, geralmente, um podcast de entrevista ou comentários de um
especialista no tema.
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O podcasting pode ser usado como estratégia de visibilidade de diversos atores sociais
ou como simples desejo de expressão individual na sociedade do espetáculo, embora
o percentual que assume o papel de emissor seja francamente minoritário diante do
total de ouvintes. Apesar das ressalvas, entende-se aqui que há uma reorientação da
própria lógica da indústria, num cenário cada vez mais complexo e fragmentário.
(KISCHINHEVISKY, 2016, p. 70)

Recursos de tecnologia como o gravador de voz e a câmera de um smartphone trouxeram
um novo senso de protagonismo ao indivíduo, que rapidamente pode expor-se em uma rede
social por site, aplicativo ou canal. Essas publicações imediatas permitem que experiências
particulares e a realidade que cerceia o autor/personagem estejam ao alcance de seus
espectadores, ampliando a circulação de produções que não aparecem na grande mídia.
Perdem força as mediações tradicionais realizadas pela indústria da música e do
entretenimento, organizada em torno de paradas de sucessos, grandes vendagens de
discos e veiculação de conteúdos de forma sincrônica; ganham terreno a pluralidade
nas representações artísticas, as redes transnacionais de identificações culturais, a
interação social mediada, as transmissões radiofônicas assincrônicas e as novas
formas de audição. (Hershmann e Kischinhevsky, 2008, p. 104, apud Kischinhevisky,
2016, p. 70) Logo, a indústria da radiofusão sonora tentaria se apropriar da novidade,
oferecendo à la carte milhares de podcasts de comentaristas e programas específicos
veiculados antes em ondas hertzianas – raros são os conteúdos concebidos nas
emissoras comerciais exclusivamente para a web. De todo modo, o podcasting
engrossaria o tráfego na internet, impulsionando uma nova lógica de consumo de
conteúdos radiofônicos, que passavam a ser compartilhados nas redes sociais on-line,
potencializando tremendamente sua circulação. O enorme fluxo de compartilhamento
de áudio, e posteriormente vídeo, escapava às tentativas de controle da indústria
fonográfica, que demorou a montar suas próprias estruturas de distribuição e
comercialização on-line... (KISCHINHEVISKY, 2016, p. 70)

O tráfego intenso de conteúdos de áudio e vídeo, compartilhados on-line, exigiu novos
suportes e investimentos:
Em 2002, a Usina do Som contava com cerca de 3 milhões de “rádios pessoais”,
organizadas em torno de um acervo de 150 mil fonogramas, e oferecia 120 “rádios
pré-programadas”. Em 2003, o número de estações criadas por internautas tinha
saltado para 9 milhões, exigindo investimentos crescentes em infraestrutura de
servidores e acordos comerciais para ampliação do acervo. A saída foi cobrar
mensalidades, com valores entre R$ 4,99 e R$ 5,90, conforme o tipo de assinatura.
Mas, sem o retorno previsto e com a reorganização societária da Abril S.A.(incluindo
a venda de 13,8% ao grupo americano Capital Internacional Inc.), o serviço acabaria
sendo fechado, ao fim de 2004. (KISCHINHEVISKY, 2016, p. 71)

As mensagens de áudio contribuíram para o aumento do compartilhamento on-line,
agilizando a comunicação em diversos meios, inclusive facilitando a atividade de pessoas que
possuem restrições para digitar.
O que difere, então, os serviços de rádio social de seus antecessores? Basicamente
essas mídias sociais de base radiofônica buscam oferecer não apenas um espaço de
distribuição e de consumo de conteúdos sonoros, mas também de negociação de
identidades, de representação social e cultural, de comunicação interpessoal e de
formação de comunidades de gosto. Neles, é necessário – ou desejável, para desfrutar
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de uma série de funcionalidades – criar perfis de usuário e, a partir daí, o consumo de
arquivos sonoros gera dados que muitas vezes alimentarão sugestões de novos
conteúdos e também de amizades com outros usuários. Esses serviços se organizam
efetivamente como espaço para construção de redes sociais on-line, possibilitando
troca de mensagens, compartilhamento de arquivos, etiquetagem e colaboração na
elaboração de conteúdos, estatísticas, circulação de notícias, anúncios de eventos,
promoções, etc. Perfis de emissoras em ondas hertzianas, de organizações sem
vínculos prévios com a radiofusão e de pessoas físicas competem pela atenção dos
internautas, ocasionalmente em igualdade de condições. (KISCHINHEVISKY, 2016,
pp. 71 e 72)

Alguns nomes são bastante relevantes no mercado internacional quando se fala em
podcast (KISCHINEVSKY, 2016):
- Grooveshark: subsidiária da Escape Media Group Inc. criada em 2006 e sediada em
Gainesville, Flórida, nos EUA, que informa ter mais de 30 milhões de usuários ativos;
- Deezer: lançado na França em 2007, com mais de 26 milhões de usuários ativos em mais de
160 países;
- SoundCloud: criado por suecos em 2008, mas hoje baseado em Berlim, na Alemanha, que em
2013 atingiu a marca de 40 milhões de usuários cadastrados e um total de 200 milhões de
ouvintes eventuais;
- Spotify: também criado na Suécia em 2008 e que se apresenta como o maior serviço mundial
de streaming de música, com 24 milhões de usuários ativos em 55 países, dos quais 6 milhões
de usuários que pagam assinatura mensal.
Não obstante, o mesmo autor afirma que, mais do que atrair o número constatado de
usuários, o novo rádio precisa preocupar-se com seu conteúdo e sua audiência, pois o alto
investimento não é, por si, garantia de sucesso. O rádio, particularmente nas plataformas
digitais, necessita cada vez mais da audiência, para movimentar as redes sociais e angariar
atenção para seus conteúdos. Conceitos como participação e interação assumem papel
estratégico neste novo momento da radiofonia, em que as emissoras buscam se livrar do
autoritarismo associado à comunicação um-todos, à lógica do broadcasting, e flertam com
novos modelos, tentando estabelecer afinidades com serviços da chamada web 2.0.
(KISCHINEVSKY, 2016).
A seguir, estão mais algumas características da rádio web: arquitetura de interação,
multimidialidade, hipertextualidade, personalização e memória.

Last.FM
Grooveshark

Tabela 1: Arquitetura de interação das novas mídias de áudio
Arquitetura de interação
Compartilhar
Recomendar
Seguir
Seguir
Etiquetar
em outras
músicas para
artistas
amigos
conteúdos
redes sociais
amigos
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Indicar
conteúdos
favoritos
Sim
Sim
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Deezer

Sim

Sim

Sim

Sim

SoundCloud

Sim

Sim

Sim

Sim

Spotify
Rdio

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Comentários

Mensagens
privadas

Criar
playlists

Sim
Sim
Adicionar
conteúdos de
áudio

Last.FM

Grooveshark

Sim

Sim

Sim

Não

Não
Sim, de
conteúdo
próprio
Não
Não
Fazer
download de
áudios

Sim

Não

Venda de
assinatura
para não ter
anúncios
Sim, por
meio de
iTunes

Sim

Sim

SoundCloud

Sim,
inclusive em
trechos das
faixas

Sim

Sim

Sim

Sim, quando
o artista
permite

Rdio

Não

Sim, por
meio de
iTunes e
Amazon
(físico)
Venda de
assinatura
para não ter
anúncios

Sim, inclusive
fazendo
transmissões
ao vivo

Não

Sim, em
álbuns ou
artistas

Venda de
conteúdo

Sim

Deezer

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim, apenas
em playlists

Spotify

Sim

Sim, quando
o artista
permite

Sim, para
dispositivos
móveis
quando o
serviço é
assinado

Sm, apenas
com músicas
anexadas

Sim

Sim

Sim

Sim, para
dispositivos
móveis
quando o
serviço é
assinado
Sim, para
dispositivos
móveis
quando o
serviço é
assinado

Sim

Sim

Venda de
assinatura
para não ter
anúncios
Venda de
assinatura
para ter
acesso ao
conteúdo

Fonte: KISCHINEVSKY, 2016, p. 110

Tabela 2: Multimidialidade das novas mídias de áudio
Multimidialidade
Textos de descrição

Imagens de artistas

Vídeos de artistas

Last.FM

Sim

Sim

Sim

Sim

Grooveshark

Não

Não

Não

Sim

Deezer

Não

Sim

Não

SoundCloud

Sim

Não

Sim

de conteúdo

Comentários

Sim, apenas em
playlists
Sim, inclusive em
trechos das faixas
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Spotify

Não

Não

Não

Rdio

não

Não

Não

Sim
Sim, em álbuns ou
artistas

Fonte: KISCHINEVSKY, 2016, p. 120

Tabela 3: Hipertextualidade das novas mídias de áudio
Hipertextualidade
Cadastro a
partir do
perfil de
outras
redes

Compartilhar

Permite

Conecta

áudio em outras

links no

com

redes sociais

perfil

Last.fm

Aplicativos

Exibe artistas

para celular

relacionados

sociais
Last,FM

Sim

Sim

Sim

X

Sim

Sim

Grooveshark

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Deezer

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim,
SoundCloud

Sim

Sim

inclusive

Sim

em trechos
das faixas

Spotify

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Rdio

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Fonte: KISCHINEVSKY, 2016, p. 121

Tabela 4: Personalização das novas mídias de áudio
Personalização
Diferencia
Bio do perfil de

Foto de perfil de

Lista de músicas

ouvinte

ouvinte

favoritas

Playlists

perfil de
artista e de
ouvinte

Last.FM

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Grooveshark

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Deezer

Não

Sim

Sim

Sim

Não

SoundCloud

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Spotify

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Rdio

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Fonte: KISCHINEVSKY, 2016, p. 121
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Tabela 5: Memória das novas mídias de áudio
Memória

Histórico de audição

Histórico de
conteúdos favoritos

Sugestões baseadas
Salvar playlists

nos hábitos de
escuta

Sim, inclusive é possível
Last.FM

fazer download dos
dados para um arquivo

Sim

Sim

Sim

em formato Excel
Grooveshark

Sim

Sim

Sim

Sim

Deezer

Sim

Sim

Sim

Sim

SoundCloud

Não

Sim

Sim

Não

Spotify

Apenas recentes

Sim

Sim

Sim

Rdio

Sim

Sim

Sim

Sim

Fonte: KISCHINEVSKY, 2016, p. 122

Como se pode observar nas tabelas 1 a 5, o ouvinte pode participar de várias
maneiras: pode montar a própria playlist, mandar mensagens, seguir artistas, criar o próprio
perfil, compartilhar áudio em outras redes, recomendar músicas para amigos, e ler e assistir a
conteúdos, além de ouvi-los.
Em meio a um grande repertório de mudanças, Marcelo Kischinhevski faz uma chamada
para a responsabilidade e compromisso com os princípios previstos na Constituição para as
atividades radiofônicas no Brasil:
Mas o maior desafio está na absoluta omissão dos governantes em relação ao setor
privado de radiofusão ao longo das últimas décadas. Não é necessário promulgar leis
mirabolantes. Está estabelecido na Constituição, no Artigo 221, que a programação
das emissoras de rádio deveria atender aos seguintes princípios, hoje claramente
desrespeitados, em maior ou menor grau, de Norte a Sul do país:
I. preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II. promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que
objetive sua divulgação;
III. regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais
estabelecidos em lei;
IV. respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Com a reorganização de uma estrutura regulatória do poder público que fiscalize o
cumprimento da legislação, será possível dar um passo adiante, abrindo caminho para
a discussão de um sistema de cotas de conteúdo qualificado e local/regional – sistema
semelhante ao adotado na TV por assinatura, em política liderada pela Agência
Nacional do Cinema (Ancine), que vem trazendo resultados significativos para a
dinamização da produção audiovisual. Isso apesar de todos os desafios implícitos na
formulação de uma política pública para a radiofusão sonora: por qual diversidade
devemos lutar? (KISCHINHEVSKY, 2013, apud KISCHINHEVSKY, 2016, p. 132)

51

E o autor ainda faz mais uma reflexão sobre a importância de não apenas decidir-se o
conteúdo da pauta e as regras do debate, “[...] mas, acima de tudo, escutar permanentemente
seus públicos.” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 134). Isso é possível devido à característica
radiofônica de mídia local, embora tenha alcance planetário como meio de comunicação
eletrônica. Os ouvintes podem participar da programação usando aplicativos, como o envio de
mensagens por Watsapp, por exemplo. “Estamos todos na escuta, atentos às mudanças na
paisagem sonora da radiofonia, que hoje transborda para as mídias sociais, a telefonia móvel, a
TV por assinatura, a sonorização de ambientes e outros nichos que apenas começam a ser
desenvolvidos.” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 135). A escola é um desses nichos que
começaram a se desenvolver com o uso do podcast. Ele é usado como pré-aula; método para
desenvolvimento de habilidades, aplicação de conhecimentos e avaliação; conteúdo
complementar e produto para ser divulgado. Adiante, serão descritos os métodos e
procedimentos didáticos da rádio escolar Radioatividade.
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4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS NA RADIOATIVIDADE

Neste capítulo, encontra-se a descrição de procedimentos didáticos adotados para a
realização de atividades com o uso da rádio. Estão relacionados os conteúdos da rádio escolar
e

da

rádio

web,

denominada

Radioatividade

Teen,

cujo

endereço

era

www.radioatividadeteen.minharadio.fm (hoje off-line). Trata-se do mesmo projeto, contudo
com novo nome, gerado por três aspectos: a rádio estaria hospedada em um novo ambiente, seu
novo nome conteria o som “Etim” ao ser pronunciado completamente e a parte acrescida no
nome representaria tanto os adolescentes produtores como ouvintes do programa.
Para a rádio instalada na escola, os alunos ajudaram a elaborar a grade de programação
semanal, ficando cada programa sob a responsabilidade de um grupo diferente de estudantes.
Exemplo:

Tabela 6: Grade de programação para os intervalos elaborada pelos alunos do 1º ETIM Administração em
09/11/2016
Segunda

Terça

Quarta

Cultura musical –
9h30

Esportes

lançamentos, estilos,

Correio

bandas, regravações

elegante

etc.

Quinta
Séries –
matérias e
debates

sexta

Notícias da
semana

As mais
Jogos on-line –
12h30

matérias e

Política

debates

Correio
elegante

pedidas –
-----

pesquisa na
Comunidade
Escolar

Fonte: Arquivo pessoal (2016)

Os alunos demonstraram grande entusiasmo com as programações ao vivo e
apresentaram alguns relatórios após suas primeiras performances (vide anexo 1), mas também
ficaram curiosos e se comprometeram com a alimentação da rádio no formato web, com o uso
de podcasts.
Após apresentarem seminários de literatura brasileira e portuguesa, os alunos gravaram
os enredos das obras apresentadas para a inserção no site da escola, na aba da Radioatividade,
em formato de podcast. Também o fizeram para ceder o material de áudio à biblioteca da escola,
para deficientes visuais e quaisquer outras pessoas.
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Os trabalhos gravados em novembro de 2016 foram adaptações das obras Amor de
Perdição, Capitães da areia, A Carta (Pero Vaz de Caminha), O Primo Basílio, Guarani, A Hora
da Estrela, Memórias de um sargento de milícias e O cortiço, todas da Literatura Brasileira e
Portuguesa, escritas por autores clássicos das listas dos vestibulares, de bastante interesse dos
alunos.
No segundo semestre de 2017, da mesma forma como ocorreu em 2015 no horário do
café, houve uma reorganização na rádio escolar situada próxima ao refeitório: cada curso se
tornou responsável pela programação nos intervalos do café (15min) e do almoço (1h) em um
dia da semana, conforme a seguinte distribuição:
Tabela 7: Turmas responsáveis pela programação nos intervalos das aulas
Segunda
ETIM

café

Administração

almoço

ETIM
Administração

Terça
ETIM Agropecuária

ETIM Agropecuária

Quarta

Quinta

ETIM Meio

ETIM Meio

Ambiente

Ambiente

-----

-----

sexta
ETIM Química

ETIM Química

Fonte: Arquivo pessoal (2017)

Observou-se que o espaço não foi ocupado por todos os alunos das onze turmas, mas
por cerca de dez alunos por turma. Esses estudantes aproveitaram o recurso para tocarem as
músicas de que mais gostavam. Houve intervenção da professora e da direção em forma de
orientação para que os alunos não ultrapassassem o horário permitido a fim de não prejudicar
as aulas que acontecessem em salas muito próximas ou os estudos na biblioteca, que se situava
embaixo. Também houve orientação quanto às escolhas das músicas para que se evitasse
discriminação, preconceito, desrespeito e violência promovidos em algumas letras.
No final de setembro de 2017, foi pedido aos alunos de todas as turmas que formassem
grupos com cinco ou seis integrantes e escolhessem o tema sobre o qual gostariam de falar
durante 1 (uma) hora de programação intercalando-se até dez músicas também escolhidas por
eles. Para gravar, seriam usados os aparelhos celulares dos próprios alunos; após a gravação,
os grupos enviariam à professora para a audição e essa passaria para o funcionário e alunos
responsáveis pela parte técnica, a fim de incluírem no site da escola, onde existia uma aba para
a rádio web. Os técnicos previam a necessidade da aquisição de um servidor maior mesmo antes
do início das postagens e, para isso, planejavam a arrecadação de recursos.
Pretendeu-se tornar a rádio web um canal aberto para toda a comunidade, mas sem
perder a gerência pelos alunos.
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Os temas escolhidos foram:
1 – Recomendação de livros, filmes, séries e animes.
2 – Entretenimento
3 – Sessão de piadas ruins
4 – Fastfood
5 – Presença e influência da Ásia no mundo ocidental
6 – E-sports
7 – FAQ – amoroso
8 – Microcontos
9 – Os dois lados da sociedade (Músicas: Mato Seco/Brilho oculto; Realidade Cruel/Morador
de favela; Síntese/Desconstrução; Kinky Reggae/Bob Marley; Rap do Silva; Criolo/Não existe
amor em SP; A Família/Castelo de Madeira; Racionais MC’s/O homem na estrada; Guns N’
Roses/Patience; Capital inicial/Olhos vermelhos)
10 – Notícias dos famosos e tendências
11 – Correio elegante e oferecimento de músicas
12 – Questões sociais
13 – Futebol
14 – Conhecimentos de mundo (relacionamentos, séries e muito mais)
15 – Notícias e questões políticas
16 – Novas tecnologias, jogos e novidades do mundo geek
17 – Professores
18 – Profissões
19 – Manual de sobrevivência do adolescente
20 – Curiosidades
21 – Faculdades
22 – Recomendações de games
23 – Métodos de estudo e Momento cristão
24 – Notícias da agropecuária
25 – Depressão: a pressão na juventude sobre o ingresso na vida adulta
26 – Notícias do meio ambiente (efeito estufa, Amazônia, poluição, camada de ozônio etc)
27 – Arte como forma de linguagem
28 – Vestibular e influência da música nas pessoas
29 – A importância do esporte na mudança do cotidiano dos jovens
30 - Homossexualidade
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31 – Catástrofes que afetam nosso mundo
Houve gravações sobre todos esses temas; os alunos pesquisavam, discutiam, definiam
a pauta, gravavam e enviam à professora. Por meio das escolhas temáticas, foi possível obter
um registro dos assuntos que mais interessavam aos adolescentes naquele momento e perceber
que suas opções ultrapassavam a expectativa da supremacia do entretenimento. O interesse pelo
debate sobre questões sociais, educacionais e profissionais também se fizeram presentes.
Mas o site da escola não suportava as publicações. Então, decidimos assinar um
provedor próprio para rádio.

4.1 A RÁDIO WEB ESCOLAR EM UM NOVO PROVEDOR

A Radioatividade Teen foi ao ar pelo provedor da Maxcast no dia 3 de março de 2018.
As primeiras ações foram:
1ª) Distribuição de tarefas para as turmas: gravação de mesas redondas sobre temas da
atualidade; entrevistas; relatos; programas de entretenimento sobre arte, ciência e tecnologia;
comerciais e vinhetas;
2ª) Audição e edição dos arquivos dos trabalhos gravados com a câmera da escola ou enviados
pelos alunos, gravados pelo celular;
3ª) Montagem de playlist no painel de controle do site da rádio;
4ª) Divulgação da rádio;
5ª) Nova instalação da mesa de som na sala do Centro de Memória/Grêmio;
6ª) Instalação de um microcomputador, para manter a difusão da rádio web na cantina da escola,
com possível interrupção para participações ao vivo;
7ª) Elaboração de cartazes do Grêmio, incluindo o da Radioatividade, para exposição no novo
painel eletrônico da Secretaria;
8ª) Trocas de informações com o administrador do site da escola para redirecionamento à página
da rádio e vice-versa.
Os alunos do 3º ETIM Meio Ambiente escolheram os seguintes temas para exposição
na rádio e aprofundamento para os vestibulares e redação do ENEM:
Tabela 8: Temas para debate na rádio escolar e preparação para os vestibulares, separados por categoria
Ciência

Direito e
Educação

Saúde

Segurança

Sociedade
e Ambiente

Política

Tecnologia
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Sistema
Testes com

Liberdade de

Saúde mental

carcerário

animais

expressão

dos jovens

brasileiro X
educação

Escolaridade

Consumo de

Legalização

álcool e

do porte de

cigarro por

armas no

jovens

Brasil

nas
penitenciárias

Questões
ambientais e
impactos

Coreia do Norte
e Estados
Unidos: a

Fake News

ameaça nuclear

A família

Venezuela: crise

brasileira no

econômica,

século XXI

política e social

Segurança
Direitos dos
trabalhadores

Ansiedade

nacional e
intervenção
militar
Justiça com

Suicídio

as próprias
mãos
Intervenção

Febre

militar no

amarela

Rio de
Janeiro
Porte de
armas nos
Estados
Unidos

Fonte: Arquivo pessoal (2018)

Já os alunos do 2º ETIM Química ficaram com apenas uma categoria - “Entretenimento” –
e escolheram os temas:
•

Cultura coreana;

•

Linguagem corporal e seu efeito nas “conquistas”;

•

RPG no rádio;

•

Dicas de cinema, animes e livros;

•

Piadas;

•

Relatos, lendas e causos

•

Bionews (fatos verídicos e comicidade)

E para a categoria “Comerciais e vinhetas”, os alunos do 1º ETIM Agropecuária e 1º ETIM
Meio Ambiente escolheram:
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•

Campanha de arrecadação de lacre de latinha para trocar por cadeira de rodas e doá-la a

um asilo;
•

Como é feito o trabalho das cozinheiras do refeitório;

•

O que é o Centro de Memória;

•

O que é a Orientação Educacional;

•

O que é a Cooperativa-Escola;

•

O que é a Biblioteca Ativa;

•

Dicas para o ENEM 2018;

•

Notícias do Agronegócio;

•

A ETEC e seus cursos;

•

Feira de Profissões do Centro Paula Souza no Vale do Paraíba;

•

Propagandas dos estabelecimentos parceiros da Cooperativa-Escola;

•

Dicas de língua portuguesa;

•

Política e leis;

•

Segurança no trânsito;

•

Mundo Ciência.

Os alunos pareceram animados com a realização da rádio web. Uma aluna do 2º Ensino
Médio, eleita Secretária de Comunicação do Grêmio Estudantil da Etec de Jacareí em 2018,
procurou-me para saber que outros comerciais poderiam ser gravados para que fossem
transmitidas mais informações sobre o que estava acontecendo na escola. A variedade de
categorias possibilitou o atendimento aos diferentes interesses, conforme o perfil e a fase de
estudos em que se encontravam os alunos. Notou-se, também, maior preocupação com a
linguagem durante as gravações; por exemplo: houve menos uso vicioso da palavra “tipo” nas
gravações dos programas do que nos seminários. As diretoras – geral e acadêmica – e o
coordenador do Curso de Redes de Computadores manifestaram grande apreço, elogiando o
projeto, e outros alunos disseram que ouviram em casa e que funcionou bem, além de terem
gostado da página. Apesar de nem todas irem ao ar, as músicas tocadas foram escolhidas pelos
alunos, o que tornou a rádio eclética. Nota-se que houve equilíbrio entre canções nacionais
(48%) e internacionais (52%), com predomínio de composições contemporâneas, muitas
tratando do tema “namoro”. Certamente com a facilitação da internet e dos aplicativos de rádio
e vídeo on-lines, a música estrangeira se faz bastante presente no cotidiano do adolescente, mais
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do que na Jovem Guarda, como citaram os alunos autores do programa de rádio “Música
brasileira”, a ser comentado no capítulo 5.
Tabela 9: Músicas escolhidas pelos alunos do 3º ETIM Meio Ambiente para tocar na rádio
As informações foram digitadas da maneira como os alunos escreveram no papel, sem alterações.
Fica

Ana Vitória

Tenta vir

1 kilo

Do I wanna know?

ArticMonkeys

Seja para mim

Maneva

Bilhete

Ana Gabriele

Cor de Marte

Ana Vitória

To com moral no céu

Matheus e Kauan

A droga do amor

Ari

Lugar secreto

Gabriela Rocha

To good at good byes

San Smith

Dona Maria

Thiago Brava

Havana

Camila Cabelo

Coladinha em mim

Gustavo Muitto e Anitta

A gente nunca conversou

Lagum

Mulher

Anitta, Projota

Pensando bem

To Brandileone, Zé Luis Nascimento

Deixa

Lagum

O destino não quis

Maneva

That’swhat I like

Bruno Mars

Emperor’s new clothes

Panic! At the disco

Fall out boy

Immortals

Tá vendo aquela lua

Thiaguinho

Believer

Imagine Dragons

Thunder

Imagine Dragons

Cobertor de orelha
Paraíso

Lucas Lucco e Pablo Vittar

Perfect

Ed Sheeran
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Échame La culpa

Demi Lovato

New rules

DuaLipa

Pretty girl

Maggie Lindemann

Congratulations

Post Malone

Xo tour life

Liluzivert

Reviso meus planos

Maneva

Go flex

Post Malone

White Iverson
Rockstar
Poesia acústica 1, 2
Vem ser minha namorada

Charlie Brown Jr

Apelido carinhoso

Gustavo Lima

Funks de 200

Furacão 2000
Fonte: Arquivo pessoal (2018)

Tabela 10: Músicas escolhidas e pesquisadas em outras turmas, pelos alunos do 2º ETIM Meio Ambiente para
tocar na rádio (sem alterações)
Sétimo elemento

Vitas

É preciso dizer

Silva

Não deixo não

Cumpade

Passarinhos (remix)

Projota

Magalenha (remix)
The night

Voltaire

Stressed out trap (remix)
Largado às traças
Boate azul

Bruno e Marrone

Franguinho na panela
Runaway

Aurora

Sweater weather

The neighbourhood

Queendom

Aurora

Dia X

Atitude 67

Believer

Imagine Dragons
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SweetDreams

Eurythmics

Rebelde sem causa

Ultraje a rigor

In theend

Link park

Paradise

Coldplay

Partido alto

Cássia Eler

Cherry Bomb

The Runways

Baby can I hold you

Tracy Chapman

Smile

Vitas

Catch

Allie X

Nice for what

Drake

Mulher feita

Projota

Você é

UM44K

O Sol

Vitor Kley

New rules/ IDGAF/ One Kiss

Dia Lipa

Say you wount let go

James Artur

Sweater weather

The neighbourhood

The nights

Avicii

Underpressure

Queen

Somebody to Love

Queen

Next to me

Imagine Dragons

I bet my life

Imagine Dragons

Charlie Brown

Coldplay

Clocks

Coldplay
Fonte: Arquivo pessoal (2018)

Alunos do 2º ETIM Agropecuária e 2º ETIM Química também selecionaram músicas e
as incluíram em seus programas, priorizando, na maioria das vezes, o tema do programa;
exemplos: terror, folclore, cultura estrangeira. Um professor do curso de Redes de
Computadores e um funcionário auxiliar de Informática cederam seus arquivos de música para
compor e enriquecer a playlist da rádio, que se tornou mais variada pela presença da MPB,
Rock, Samba e Bossa Nova, nacionais e internacionais, sucessos desde o final dos anos 70.
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A estudante Secretária de Comunicação do Grêmio, que possui muita desenvoltura para
artes e comunicação visual, elaborou um cartaz com slogan e logotipo para a rádio web; além
disso, criou textos para vinhetas e quis dedicar parte do tempo do seu intervalo de almoço à
administração do site da rádio.

Figura 3: Cartaz da Radioatividade

Fonte: produzido pela Secretária de Comunicação do Grêmio da Etec de Jacareí em 2018

Uma ex-aluna retornou à escola, como os egressos comumente fazem, para contar a
respeito de seu ingresso na graduação como estudante de Rádio e TV. Relatou que a rádio
escolar influenciou sua escolha, tendo sido ela, juntamente com seu grupo de colegas, a primeira
a entregar um programa editado, com jingle, informações sobre a doença “depressão”, dicas de
filme e músicas.
Visando a atender às necessidades dos estudantes - como participação em feiras
tecnológicas e científicas virtuais, realização de trabalhos escolares e até como forma de
entretenimento - duas aulas de Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional, de
50min cada, foram cedidas para que 120 alunos fossem levados ao laboratório de informática,
a fim de conhecerem e lidarem com dois programas: Camtasia, um programa de edição de áudio
e vídeo, e Audacity, um programa de edição de áudio. Os alunos fizeram algumas simulações,
sendo que aqueles que já possuíam mais experiência com essas ferramentas – cerca de 20% dos
alunos – ajudaram a monitorar os demais.
A rádio física continuava instalada no Centro de Memória da Escola e um aluno passou
a se dedicar à administração dos equipamentos, fazendo manutenções, transporte e operando o
som. Já que não tinha aulas comigo, ele me procurava nos intervalos frequentemente, para dar
sugestões e pedir permissões. Ele identificou um problema elétrico e instalou um retorno na
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sala do Grêmio, para que pudesse controlar melhor o som difundido na cantina, conseguindo
um som-ambiente mais agradável.
Outro aluno me procurou para saber se poderia administrar a rádio nos intervalos, pois
gostaria de compartilhar seu repertório musical e falar de literatura. Concordou que essa
atividade e o teatro poderiam ajudá-lo a melhorar a dicção. Mais uma aluna, recém-chegada e
com dificuldade para cumprir tarefas e prazos, interessou-se pela administração da rádio, pois
afirmou ser apaixonada por música, o que foi confirmado pelos colegas, que elogiaram sua voz.
Embora acanhados, compareceram algumas vezes à sala do Grêmio, de forma espontânea, para
colocar a rádio em funcionamento.
Foi criado o Rural Talk. O programa consistiu em uma parceria entre mim, o professor
especialista no ramo agropecuário também coordenador do Curso na Etec de Jacareí, e egressos
do mesmo Curso, recém-graduados na área em foco. O objetivo era ensinar, por meio da rádio,
técnicas agrícolas e pecuárias que pudessem aperfeiçoar o trabalho de pessoas com baixa
escolaridade e sem acesso à escola técnica. Era um trabalho voluntário do qual os adolescentes
poderiam participar, em concomitante ensino-aprendizagem. Dois programas foram gravados,
mas não foram ao ar, pois os três principais envolvidos foram contratados para trabalhar em
outras funções e lugares.

4.2 TEMAS ABORDADOS EM CINCO PROGRAMAS DA RADIOATIVIDADE TEEN

Dentre os programas, entrevistas, vinhetas e comerciais gravados pelos alunos, foram
selecionados cinco programas para discussão sobre seu conteúdo. CONSANI (2007)
relacionou, em seu quadro-referência sobre a transversalidade nos formatos de rádio, as
disciplinas Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Ciências Naturais, Geografia,
História, Arte e Educação Física com os temas Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação
Sexual, Pluralidade Cultural, e Trabalho e Consumo, e indicou os gêneros do rádio que podem
ser usados para tratar desses temas e suas áreas, gêneros tais como Notícias e comentários,
Entrevista,

Reportagens,

Debate,

Programação

Musical,

Radiodramaturgia,

Spot,

Vinheta/jingle, Variedades, Game shows e Programa Esportivo. Essa relação criada por
CONSANI (2007) mostra como é possível selecionar e unir os conteúdos conceituais das
disciplinas com os conteúdos procedimentais (BRASIL, 1998) envolvidos na elaboração e
organização da programação radiofônica. Nesta seção, serão apresentados temas que suscitam
estudos sobre conteúdos das diferentes áreas.
Para escolher os cinco programas, defini e segui, pelo menos, um dos três critérios:
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• Número de participantes, pois abrangeria uma parcela significativa dos estudantes e permitiria
maior representatividade;
• Espontaneidade dos falantes, para que fosse percebida sua forma de pensar;
• Envolvimento de temas da atualidade, a fim de que se pudesse observar o conhecimento e o
interesse dos locutores.
Programa 1: Catástrofes que afetam nosso mundo – 2º ETIM Administração – 09/2017
Temas: Confronto entre Coreia do Norte e Estados Unidos da América (EUA); Governo
absolutista; Fome; Padrão de beleza; Guerra Fria, Esportes, Competição; Briga; Aprendizagem;
Namoro, Comida típica chinesa, Comida vegetariana; Identidade coreana e chinesa; Games e o
“vício” juvenil; Conflito familiar; Amor; Redes sociais; Variação linguística; Língua Inglesa;
Mobilidade e pavimentação; Amazônia e Dengue.
Programa 2: Setembro Amarelo – 3º ETIM Meio Ambiente – 11/2017
Temas: Suicídio; Depressão; Tristeza; Alegria; Diálogo; Amizade; Tratamento de Saúde;
Filmes e músicas relacionados.
Programa 3: Música brasileira – 3º ETIM Meio Ambiente – 11/2017
Temas: Cultura dos escravos; Ditadura militar; Música como geradora de emoções; Qualidade
e erudição; Mídia, censura e massificação; Cultura musical norte-americana; Cultura e
problemas sociais de algumas regiões nordestinas; Música e outras artes como recursos para a
melhoria da qualidade de vida especialmente dos mais pobres.
Programa 4: K-Pop (música coreana) – 2º ETIM Química – 04/2018
Temas: Música e cultura coreana; Identidades orientais; Possível preconceito contra chineses;
Doramas: novelas coreanas; Bullying; Padrão de beleza; Preconceito contra homossexuais;
Imposição da opinião por meio da opção musical.
Programa 5: Linguagem corporal – 2º ETIM Química – 04/2018
Temas: Conquista amorosa; Discurso fluente e eloquente; Interlocução; Expressões faciais e
gestos que indicam sentimentos e escolhas; estereótipos.

Mesmo não havendo acordo entre os autores e apesar das gravações terem sido feitas
em momentos distintos (P1, P2 e P3 em 2017, e P4 e P5 em 2018), podemos perceber relações
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entre os temas abordados. Vamos analisar algumas delas com a intenção de ter maior atenção
sobre o pensamento juvenil.
No P1, os temas “Confronto entre Coreia do Norte e EUA”; “Governo absolutista” e
“Guerra Fria”, e, no P3, o tema “Ditadura militar” acusam o interesse dos adolescentes quando
o assunto envolve política, guerra e arma. Um dos participantes, que apresenta a violência
como solução para que subordinados façam um serviço corretamente, remete-nos ao sistema da
escravidão e, também, à caricatura do ser superior – chefe, gestor, patrão, gerente, presidente,
barão, feitor, professor – como parte de um sistema vertical bastante hierarquizado, no qual
exerce o papel de mau. SANTOS (2007) contrapôs essas ideias quando afirmou que é
necessário haver uma “Transformação social para emancipar-se das potências” (p. 25) e
mostrou que essa profunda mudança vem acontecendo por meio da quebra das “monoculturas
da escala dominante e do produtivismo capitalista” (pp. 30 e 31).
No P1 e no P4, os temas que tratam da identidade dos povos orientais caracterizam a
preocupação dos adolescentes em distinguir as nacionalidades, assim, chamam a atenção para
as diferenças entre coreanos, chineses e japoneses.
É notável que os adolescentes gostam de falar sobre sentimentos, certamente estão
experimentando novos e revivendo outros da infância. Em alguns programas, contam
sentimentos próprios, em outros falam dos sentimentos expressos ou provocados por meio das
canções, filmes, livros e novelas. O programa 2, especificamente, trata exclusivamente de
sentimentos, chamando a atenção para um olhar diferenciado às emoções alheias.
Os temas “Mídia, censura e massificação” (P3) e “Imposição da opinião por meio da
opção musical” (P4) mostram-nos que os adolescentes entendem os meios de comunicação
como formadores de opinião. Os alunos apresentaram olhar crítico sobre o papel da mídia,
dizendo, no P4, que não têm intenção de impor uma opinião e, no P3, julgam negativo o poder
da mídia de determinar o sucesso ou o fracasso de um artista ou uma arte.
Padrão de beleza, Estereótipos, Preconceito e Bullying são temas que aparecem nos
programas 1, 4 e 5, e no P2 como questões relacionadas às causas da depressão e do suicídio.
No P1, embora haja a intenção de evidenciar a situação de pobreza e fome da população nortecoreana, os estereótipos “gordo”, no diminutivo, e “magro” não deixam de ser reforçados, ainda
mais com o acréscimo do julgamento sobre ser ou não “sexy”. Já no P5, o falante rapidamente
desconstrói o padrão de beleza “menina linda dos olhos verdes” quando acrescenta “azuis,
rosas, pretos, da cor que você quiser”, podendo ser notada a sua sensibilidade.
Os temas “Língua Inglesa”, “Cultura musical norte-americana”, “Música e cultura
coreana” e “Doramas: novelas coreanas” mostram que os jovens preservam a cultura
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estrangeira; na verdade, com as mídias digitais, parecem estar muito mais inseridos nela do
que no século passado. No P4, os participantes pronunciam com bastante naturalidade tanto os
nomes das canções, em inglês, como os nomes dos cantores, em coreano. Ademais, optam por
falar “dorama”, excluindo a palavra “novela”.
A preocupação com a variedade da língua portuguesa aparece no P1 e no P5; neste,
principalmente, pois é vista como ferramenta para algumas conquistas. É interessante notar que,
no programa em que mais se fala da comunicação, o principal locutor apresenta diversos
desvios da norma padrão culta da língua materna, o que talvez justifique sua escolha temática.
A partir dessa observação, podemos pensar que as escolhas temáticas podem ter surgido das
necessidades pessoais dos falantes.
As escolhas temáticas também revelam o repertório cultural dos estudantes, que se
demonstra bastante massificado, uma vez que reproduzem o que é oferecido pela indústria
cultural. Na maioria das vezes, faltam-lhes opções, que poderiam ser oferecidas pela escola.
Esta, por sua vez, passa a ter, a partir da observação da participação dos alunos na rádio,
subsídios para intervenções, podendo incluir em seu programa didático metodologias que levem
o estudante à formação do pensamento crítico, usando métodos científicos de observância,
formulação de hipóteses, dedução e experimentação.
ECO (2004) se posicionou contra o pensamento único, massificado; mas a favor da
variedade de interpretações legitimáveis. Isto significa que o receptor do conteúdo oferecido
pelas mídias tem liberdade para questionar o que está recebendo, ainda que a quantidade de
interpretações seja finita. De igual modo, o leitor de um livro também pode dele extrair certa
quantidade de interpretações, que podem variar de acordo com as suas vivências, conforme as
palavras reverberam na sua realidade. Essas interpretações são frutos de uma estratégia
dialética, que une as intenções do autor e as respostas do locutor. Bakhtin (2004) também afirma
não haver uma face única para cada signo ideológico, mas duas faces, e que toda verdade pode
parecer mentira para alguns. Nesse sentido, a escola precisa formar cidadãos críticos.
... A necessidade desta resistência crítica, por exemplo, me predispõe, de um lado, a
uma atitude sempre aberta aos demais, aos dados da realidade; de outro, a uma
desconfiança metódica que me defende de tornar-me absolutamente certo das
certezas. Para me resguardar das artimanhas da ideologia não posso nem devo me
fechar aos outros nem tampouco me enclausurar no ciclo de minha verdade. Pelo
contrário, o melhor caminho para guardar viva e desperta a minha capacidade de
pensar certo, de ver com acuidade, de ouvir com respeito, por isso de forma exigente,
é me deixar exposto às diferenças, é recusar posições dogmáticas, em que me admita
como proprietário da verdade... (FREIRE, 1996, p.50)

Depois de ter ampliado o seu repertório e considerado as várias possibilidades, o
estudante poderá, então, tirar suas conclusões. Fomentando tais procedimentos didáticos, a
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escola contribuirá para que seus alunos sejam enriquecidos de conhecimentos e argumentos,
que irão além das informações promovidas pelas mídias.
No próximo capítulo, serão apresentados excertos de cinco programas gravados pelos
estudantes para a Radioatividade Teen e, juntamente com os excertos, discussões acerca das
escolhas temáticas, aprendizagens e formas de pensar dos estudantes, que podem servir de
subsídios para novas metodologias.
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO
Os métodos usados para o desenvolvimento do projeto “rádio escolar” visavam à
obtenção de um produto, que é o conteúdo dos programas gravados. Esse conteúdo pode gerar
percepções a partir de, pelo menos, quatro pontos de vista:
a) O resultado da aprendizagem intra e extraescolar;
b) A expressão de formas de pensar e sentir;
c) Escolhas baseadas no interesse de dialogar com o público-alvo (outros adolescentes); e
d) Subsídio para novos procedimentos metodológicos didático-pedagógicos.
Neste capítulo, serão apresentadas discussões acerca de fragmentos dos cinco
programas selecionados, considerando essas quatro vertentes e com base na análise
hermenêutica proposta por Jerome Bruner:
O termo hermenêutica implica haver um texto ou algo semelhante por meio do qual
alguém esteja tentando expressar um significado e alguém esteja tentando extrair um
significado. Isso, por sua vez, implica uma diferença entre o que é expresso no texto
e o que o texto poderia significar, e implica também a ausência de uma solução única
para a tarefa de determinar o significado para a expressão. (BRUNER, 1991, p. 7)

A partir desta visão, foram propostos significados hipotéticos para as falas dos alunos
nos programas gravados; os reais significados desses textos podem ser diferentes, conforme a
composicionalidade hermenêutica, que é uma das possibilidades de método de análise proposta
por Bruner (1991). Os trechos dos programas estão descritos a seguir.

Programa 1: Catástrofes que afetam nosso mundo

1º excerto:
[...] temos um gordinho agora ficando louco.

“Gordinho” se refere ao presidente da Coreia do Norte e pode ser apenas uma
caracterização para que o ouvinte identifique a personagem com mais facilidade. Mas o falante
diria “magrinho” se esta fosse a característica? Talvez sim, se a personagem fosse muito magra.
Outro fator envolvido é a fome presente na sociedade coreana, que não afeta o ditador e, por
isso, ele é gordinho. O que soou mal foi a soma de “gordinho” e “louco”; considerando a
segunda qualidade como ruim, já que está relacionada à vontade de produzir bombas, deduz-se
que a primeira também não é boa.
Neste primeiro trecho, já são encontrados subsídios para aulas sobre aspectos políticos
e econômicos da Coreia do Norte, podendo-se buscar referências nacionais para uma
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aprendizagem por analogia. Logo se percebe a necessidade de fazer da rádio escolar um projeto
pedagógico que conte com a participação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo docentes
das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Humanas, da Natureza e Matemática) e outros
profissionais como sociólogos e psicólogos.
O educador Paulo Freire falou sobre importância de relacionar as aulas à realidade,
fazendo com que tanto o professor não seja um simples memorizador e reprodutor de conteúdos
como o aluno também se torne um cidadão crítico. Ele explicou:
O intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de
arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória –
não percebe, quando realmente existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem
ocorrendo no seu país, na sua cidade, no seu bairro. (FREIRE, 1996, p. 14)

Ao longo do programa 1, pude perceber que os locutores se voltavam para os
acontecimentos escolares que os envolviam, expressando sua vontade de estar no centro da
atividade comunicativa e a necessidade de associarem o que diziam à sua realidade.
Esse primeiro discurso estudantil apresentado já dá margem para a discussão de um
tema recorrente nos programas: o “bullying”. A escola, cumprindo sua função de educar e em
respeito à Lei 13.663/2018, pode realizar debates com o intuito de combater esse tipo de
violência.

2º excerto:
[...] tinha que acabar com todo mundo.

Esta fala espanta pelo seu radicalismo e muitos ouvintes da escola sabiam que o locutor
se referia a outras turmas e times participantes de um campeonato. Dentro do contexto do
conflito entre EUA e Coreia do Norte, significaria uma guerra armada com muitas mortes.
Por esperarem haver ouvintes ativos para a rádio web – aqueles que, segundo Bakhtin
(apud MENDONÇA e BUNZEN, 2015), podem compreender a mensagem – os locutores
fizeram menção ao campeonato escolar de futebol de salão, tratando não apenas de um tema da
atualidade veiculado pela grande mídia, mas de um assunto local, do qual também participariam
seus interlocutores.
Para Bakhtin (2000), na produção dos enunciados, estariam contidas a atitude
responsiva ativa e a compreensão responsiva ativa: ‘(...) toda compreensão é prenhe
de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte [leia-se
também ‘o leitor’] torna-se locutor.’ (p. 290). Em outras palavras, não há um receptor
passivo, já que o ouvinte, ao compreender a mensagem, ocupa uma posição
responsiva. (MENDONÇA, M. e BUNZEN, C., 2015, p. 65)
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Esse ouvinte, que também pode se tornar locutor, poderia, se desejasse, tecer
comentários e enviá-los de forma privada ou para serem inclusos na programação, nesse caso,
de forma assíncrona. Isso é possível graças à multidirecionalidade e multimidialidade presentes
na arquitetura de interação da rádio web, que permitem a atitude responsiva ativa do ouvinte.

3º excerto:
[...] o que você acha do nosso gordinho mais sexy da Coreia?

O trecho isolado traz à tona a moda plus size incorporada pela grande mídia e pelo
mercado. Entretanto, de acordo com o contexto do programa de rádio, a pergunta é um deboche,
pois a intenção é zombar do ditador, que exige que sua imagem seja venerada e esteja em
grandes quadros e fotografias.

4º excerto:
De sexy não tem nada, né minha gente?

O locutor faz a afirmação porque a personagem é um ditador ou porque é gorda? Eis
outra percepção que o ouvinte pode ter: se é gordo não pode ser sexy. Mas pode haver, nessa
percepção, “uma distorção do que o processo de compreensão da narrativa envolve.
Inevitavelmente, nós assimilamos a narrativa em nossos próprios termos...” (BRUNER, 1991,
p.16)

5º excerto:
Se parar pra pensar, ser gordo lá tem que ser um padrão de beleza, porque o pessoal
lá é meio comunista, né? E o cara é gordo, então ele deve ter dengue (risadas).

O locutor quis dizer que o ditador não pode ser contrariado, portanto, se for para
determinar algum padrão de beleza, tem que ser no parâmetro do governo. O uso de “lá” define
que “gordo” não é um padrão de beleza aqui, no Brasil. E “ter dengue” pode significar que o
ditador difere fisicamente do restante da população, também uma forma de colocar a Coreia em
oposição ao Brasil; neste, a população que habita regiões mais vulneráveis são, em grande
número, vítimas da doença.

6º excerto:
Essa guerra fria está parecendo mais o jogo de vôlei da escola.

Antes de gravarem o programa, os alunos já haviam estudado sobre Guerra Fria nas
aulas de Geografia e História. O mesmo não se pode afirmar sobre o conflito com a Coreia do
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Norte, pois este era um tema presente na mídia na época da gravação do programa. O cotidiano
escolar também aparece com a menção que fazem ao jogo de vôlei, contudo qualificado como
guerra fria.
A comparação entre os eventos escolar e histórico chama a atenção para a possibilidade
de aplicação de um conhecimento a uma situação real. De acordo com Bakhtin (2004),
Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será
determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo
pela situação social mais imediata.
Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente
organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo
representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. (BAKHTIN, 2004,
pp. 112 e 113)

O autor russo conduziu à compreensão das condições de produção do discurso. Nas suas
palavras, “A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam
completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação.”
(BAKHTIN, 2004, p. 113).

7º excerto:
(todos) Oh! Io, io, io!

Todos expressam entusiasmo ao tratar da polêmica do jogo de vôlei, como se apoiassem
os conflitos por gerarem maior adrenalina.
8º excerto:
[...] o que você tem a comentar do seu time? / Então, evolução, né? A gente começa
debaixo e tá subindo. A gente ganhou assim mesmo. Muito bom. Só quero dizer que
as tretas são desnecessárias.

A mensagem aparenta humildade, aprendizagem e apaziguamento, mas também inclui
uma provocação ao time que perdeu o jogo apesar de ter mais experiência em campeonatos na
escola.

9º excerto:
Ah, não. Eu acho que tem que ter treta mesmo. Porque é assim, quando tem barraco,
treta, a gente fica nervoso e aí faz as coisas direito. / Fica com os nervos à flor da pele.

Este locutor procura fazer, ao longo do programa, o papel daquele que sempre contraria
os demais participantes. Apesar de ser proposital, a mensagem de estímulo ao conflito e à
violência é clara. E esta fala remete ao autoritarismo de chefes, feitores e até professores, bem
como sugere que o nervosismo é um desencadeador de ações corretas; porém, o que mais se
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ouve dizer é o oposto; na escola, por exemplo, alunos dizem que o nervosismo tira a
concentração na hora da prova; além disso, os alunos que apresentavam nervosismo e pânico
durante as aulas nunca conseguiam delas participar e tinham que ser retirados da sala para
cuidados. Podemos perceber que as ações dos professores e dos patrões podem fazer com que
os alunos ou funcionários fiquem mais ou menos nervosos e atentos.
Na comunicação horizontal, parece não haver lugar para pressões; entretanto, as “tretas”
mencionadas ocorreram entre pares. Talvez, essas tretas sejam o fruto da competitividade e
podem até gerar ações corretas, mas, antes disso, a instabilidade emocional.
FREIRE (1996) nos ensina que agir democraticamente, dando autonomia e liberdade,
produz experiências de aprendizagem significativas, pois contribui para o amadurecimento
necessário às tomadas de decisão, permitindo que os indivíduos corrijam seus erros mais
precocemente do que se apenas seguissem regras prontas. E isso não reduz a autoridade dos
pares mais experientes, nem daqueles em posição de chefia. Considerando que a situação
proposta – de trabalho, campeonato, processo seletivo – exigirá por si o uso das habilidades
adaptativas, motoras e emocionais, o ambiente em que essas tarefas se desenvolvem deve
exercer o menor grau possível de pressão e autoritarismo. Paulo Freire nos deixou o seguinte
exemplo:
A posição da mãe ou do pai é a de quem, sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de
sua autoridade, humildemente, aceita o papel de enorme importância de assessor ou
assessora do filho ou da filha. Assessor que, embora batendo-se pelo acerto de sua
visão das coisas, jamais tenta impor sua vontade ou se abespinha porque seu ponto de
vista não foi aceito. (FREIRE, 1996, p.41)

É nesse sentido, de permitir o erro, a descoberta e o exercício da autonomia, que a escola
precisa caminhar, distanciando-se do autoritarismo e de qualquer postura violenta, que possa
resultar em preconceitos e agressividades fora da escola, como mostram os dados do Centro
Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação – Cetic.br, que se referem aos
anos de 2015 e 2016, e foram obtidos com 23.677.796 usuários de Internet de 9 a 17 anos: 20%
das crianças e adolescentes já foram tratadas de forma ofensiva; 12% agiram ofensivamente;
40% sofreram discriminação, sendo o maior índice por cor e raça: 25%.
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Figura 4: Crianças e adolescentes tratadas de forma ofensiva

Fonte: Cetic.br, 2017.

Figura 5: Crianças e adolescentes que agiram ofensivamente

Fonte: Cetic.br, 2017.
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Figura 6: Crianças e adolescentes que sofreram discriminação

Fonte: Cetic.br, 2017.

Figura 7: Tipos de discriminação sofridos por crianças e adolescentes

Fonte: Cetic.br, 2017.
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Figura 8: Proporção de crianças e adolescentes que se sentiram discriminados(as) na internet

Fonte: Cetic.br, 2017.

Essas informações contribuem para a reflexão sobre as formas de pensar e agir dos
educandos, e também para a escolha de tópicos curriculares a serem trabalhados em diálogo
com tais realidades.

10º excerto:
Lembrando que ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem que se colocar no
próprio lugar e olhar pro próprio nariz.

No início do trecho, proferido por quem está ganhando o jogo, tem-se a impressão de
senso de igualdade, mas, a segunda parte – colocar-se no próprio lugar e olhar para o próprio
nariz – é composta por uma fala que demonstra uma postura individualista.
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11º excerto:
Exatamente, mas é o tipo de coisa que as pessoas não fazem muito aqui.

Para o ouvinte, há uma provocação para com o público escolar, afirmando-se que as
pessoas fazem mexericos. O locutor, no entanto, pode estar se dirigindo a alguém do seu grupo,
como se observa na fala seguinte: “ ‘Senti uma indireta’ (risadas)”.

12º excerto:
Até porque hipocrisia não é uma coisa muito boa, né gente? Eu só acho que a gente tá
vivendo numa sociedade de hipócritas, infelizmente.

A generalização afeta o público escolar e é retomado o âmbito externo à escola em
“sociedade de hipócritas”, podendo o adjetivo ser atribuído a diversas áreas: judiciário,
educação, religião, jornalismo, esporte etc.

13º excerto:
A sociedade do “mimimi”, hashtag L(...)./ Geração “mimimi”.

Após “hashtag”, citam um colega que usa a expressão “geração mimimi”. Essa
expressão se refere à sociedade que reclama das ofensas, que se magoa facilmente com palavras
rudes e que apresenta problemas psicológicos com maior frequência. “Mimimi” pode ter sido
copiado da série mexicana “Chaves”. O protagonista, quando é repreendido e castigado, chora
pronunciando “mimimi”. É importante lembrar que a personagem é um morador de rua e,
mesmo inocente, paga pelos erros dos outros. Aqueles que rotulam essa geração como “geração
mimimi” se encontram em uma das duas situações: ou nunca enfrentaram o mesmo problema,
ou enfrentaram sem reclamar ou adoecer e, por isso, consideram as reivindicações um exagero
ou uma injustiça. No contexto do campeonato escolar, talvez a rotulação se refira aos times que
perderam e reclamaram. Também chama a atenção o uso da linguagem digital “hashtag”,
expressão ainda não tão popularizada quando o programa foi gravado, evidenciando a
familiaridade que o grupo possuía com as redes sociais.
O estigma “geração mimimi” pode nos despertar para alguma ação que leve os alunos
ao exercício da escuta, no sentido proposto pelo filósofo francês Jean-Luc Nancy, no livro “À
escuta - parte II”: “ ‘Estar à escuta’ constitui hoje uma expressão cativa de um registro de
afetação filantrópica na qual a condescendência ressoa junto à boa intenção, com frequência
numa tonalidade piedosa. Como, por exemplo, nas expressões fixadas ‘estar à escuta dos
jovens, do bairro, do mundo’ etc.” (NANCY, 2013, pp. 161-162). O título do livro já pressupõe
a ação, mostrando que não se trata apenas de um conceito, mas de um importante exercício.
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14º excerto:
Racistas e fascistas não passarão. / Alguém me explica isso daí porque eu não entendi.
Por que raça gente? Judiação.

Após outra retomada do tema “Coreia do Norte” e de assuntos que dizem respeito aos
colegas, um dos locutores afirma que nessa conversa ninguém será esquecido, inclusive racistas
e fascistas. Também podemos entender que algum dos colegas está sendo tachado de racista e
fascista. Em seguida, outro locutor manifesta discordância à menção da palavra “raça”,
possivelmente porque a relaciona aos animais.

15º excerto:
Adolescente gosta de falar de política.

De modo geral, as pessoas acham o assunto “política” chato e, quando não há domínio
pelos adultos, o tema se torna complicado para o jovem; além disso, os próprios adultos muitas
vezes apresentam o assunto com desgosto. A fala do estudante, portanto, representa uma
disrupção.

16º excerto:
Imposto é ruim, sonegar é defesa.

Nesta fala, há uma denúncia contra as altas taxas impostas sobre a população e,
especialmente, sobre as empresas (lembrando que provém de um estudante de Administração).
A intertextualidade com o slogan “Sonegar é crime.” inverte os papéis: o vilão passa a ser o
cobrador de impostos e não o que se recusa a pagar. Percebemos a ocorrência da violação de
um cânone, como explicou o psicólogo estadunidense Jerome Bruner:
Violações de cânones, como os enredos violados, são muitíssimo tradicionais e são
fortemente influenciados pelas tradições narrativas. [...] Mas os enredos e as suas
violações também provêem bases ricas para a inovação, como testemunha a invenção
literário-jornalística contemporânea do enredo “yuppy” ou a formulação da violação
do criminoso de colarinho branco. E isto é, talvez, o que torna o contador de histórias
inovador uma figura poderosa em uma cultura. Ele pode ir além dos enredos
convencionais, levando as pessoas a verem acontecimentos humanos de um novo
ponto-de-vista, de uma maneira que elas nunca haviam “notado” nem sequer sonhado.
A substituição de Hesíodo por Homero, o advento de “aventura interna” em Laurence
Sterne’s Tristram Shandy, o advento do perspectivismo de Flaubert, ou a epifanização
de banalidades de Joyce – todas são inovações que provavelmente moldaram nossas
versões narrativas de realidade cotidiana bem como mudaram o curso da história
literária, coisas que talvez não sejam diferentes. (BRUNER, 1991, p.11)

Essa característica do discurso – violação – corrobora a pedagogia da autonomia de
FREIRE (1996), pois, sem esta, o aprendiz se torna um mero repetidor de teorias e narrativas,
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pouco as questiona e quase nunca – ou nunca – inova, perdendo, a escola, a oportunidade de
formar pessoas críticas que atuarão na sociedade quebrando tabus e provendo soluções para
velhos problemas.

17º excerto:
Que imposto é ruim o quê? Tá tirando?

Esta fala introduz novas considerações, como a importância da arrecadação para
subsidiar de políticas públicas. Então, podemos ver que existem dois posicionamentos que dão
abertura para uma discussão que pode contribuir, durante as aulas, para a formação do
pensamento crítico, tanto a respeito da repartição de bens como das altas taxas incididas sobre
a população. Na História do Brasil e na do Mundo, encontram-se diversos fundamentos que
podem embasar essa discussão, como as causas da Inconfidência Mineira, da Guerra de
Canudos, ou os próprios estudos sobre o filósofo Karl Marx. A cientista política, historiadora e
marxista estadunidense Ellen Meiksins Wood, filha de pais militantes do movimento socialista
judeu (bundistas), refugiados da Letônia devido à instauração do governo fascista na década de
1930, em sua obra Democracy against Capitalism: Renewing historical materialism
(1995/2003), trata sobre Marx e Weber, e as especificidades do Capitalismo. Acerca dos
impostos, Meiksins Wood explicou:
In pre-capitalist societies, where peasants were the predominant producing class,
appropriation - whether by landlords directly or through the medium of the state typically took the form of what we might call politically constituted property, that is,
appropriation achieved through various mechanisms of juridical and political
dependence, by direct coercion - forced labour in the form of debt bondage, serfdom,
tributary relations, taxation, corvee, and so on. This was true in the advanced
civilizations of the ancient world, where the typical state form was one or another
variant of the 'bureaucratic-redistributive' or 'tributary' state in which a ruling body
was superimposed upon subject communities of direct producers whose surplus
labour was appropriated by the ruling apparatus. (WOOD, 2003, p.188)

Em Língua Portuguesa, temos a seguinte interpretação:
Nas sociedades pré-capitalistas, onde os camponeses eram a classe produtora
predominante, a apropriação - seja por proprietários diretamente ou através do meio
do estado - tipicamente tomou a forma do que poderíamos chamar de propriedade
politicamente constituída, ou seja, apropriação alcançada através de vários
mecanismos de dependência jurídica e política, por coerção direta - trabalho forçado
na forma de escravidão por dívida, servidão, relações tributárias, tributação, corveia,
e assim por diante. Isso era verdade nas civilizações avançadas do mundo antigo, onde
a forma típica do Estado era uma ou outra variante do estado "burocráticoredistributivo" ou "afluente", no qual um órgão governante era sobreposto a
comunidades sujeitas de produtores diretos cujo trabalho excedente era apropriado
pelo aparato dominante. (WOOD, 2003, p.188. Tradução nossa.)
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É importante dar espaço para que os estudantes possam violar os discursos midiáticos,
mas é necessário que o façam cientes dos discursos autênticos que mostram a história verídica,
as origens e a diversidade das circunstâncias, que acaba por não permitir a interpretação única
da realidade.

18º excerto:
Mulher aqui fazendo rádio. Mulher tinha que tá na cozinha, na beira do fogão. Tá
tirando mano? / Nada a ver, nada a ver.

Neste excerto, é defendido, pelo mesmo locutor que defende a cobrança dos impostos,
o papel tradicional da mulher em muitas culturas. O ouvinte pode entender que esse locutor está
exercendo o papel de pessoa alheia à realidade, ignorando que a mulher cumpre muito bem
outras funções e que os impostos, muitas vezes, são mal cobrados e mal-usados.

19º excerto:
daqui a pouco a Coreia do Norte vai sumir. / O gordinho vai comer todo mundo,
devorar sabe. / Mas você acha que ele não come pastel? / Não, ele não é chinês gente,
para. / Mas ele é asiático, então é isso que importa. / Mas a China apoia a Coreia do
Norte, então tá tudo certo.

Enquanto um locutor distingue o coreano do chinês, outro coloca todos os asiáticos “no
mesmo pacote”. No final, dizer que a China apoia a Coreia indica que ambos são “farinha do
mesmo saco”. O que se pode destacar é a distinção das culturas, uma forma de valorizá-las.

20º excerto:
Ele é um comunista. Já que você é um comunista, diga o que você acha./ Ele tem que
matar todo mundo mesmo, porque é assim que a vida segue, a vida segue assim./ Ele
é comunista, gente. Ignora, ignora. [...]

Existe a intenção clara do grupo de mostrar que matar pessoas indiscriminadamente faz
parte do regime comunista. Vê-se, portanto, a oportunidade para imbricar uma nova discussão
sociopolítica da forma como propôs Meiksins Wood, que acreditou ser o colapso do
Comunismo um ponto de partida para reflexões e críticas importantes acerca do projeto teórico
marxista e do capitalismo.
There is something odd about the assumption that the collapse of Communism
represents a terminal crisis for Marxism. One might think, among other things, that
in a period of capitalist triumphalism there is more scope than ever for the pursuit of
Marxism's principal project, the critique of capitalism. (WOOD, 2003, p.1)
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Em Língua Portuguesa, temos a seguinte interpretação:
Há algo estranho sobre a suposição de que o colapso do Comunismo representa uma
crise terminal para o marxismo. Pode-se pensar, entre outras coisas, que em um
período de triunfo capitalista há mais espaço do que nunca para a busca do projeto
principal do marxismo, a crítica ao capitalismo. (WOOD, 2003, p.1. Tradução nossa.)

Dessa forma, o professor encontra caminhos propícios nas aulas para conduzir debates
sobre o regime sociopolítico e econômico atual de seu país e as influências externas, retomando
a ponte freiriana que liga ensino e realidade, levando a uma aprendizagem baseada em questões
reais.

21º excerto:
Eu não evoluí tanto tempo assim pra voltar a comer mato./ Isso aí foi um apelo aos
vegetarianos, eu acho./ Concordo plenamente.

Poderia ser interpretado que um vegetariano é uma pessoa muito evoluída, assim como
povos que viveram séculos atrás alimentando-se mais de vegetais do que de animais. Contudo,
a segunda parte, sobre o apelo aos vegetarianos, somada ao verbo “voltar”, revela outra
intenção: a de dizer que os vegetarianos são pessoas que não evoluíram, e isso é uma provocação
ou ofensa.

22º excerto:
Mas segundo minha mãe eu não sou gente, vida que segue... / Mas nós te amamos. /
Lembrando que ela é de Santa Branca, [...] a linguagem não é a mesma. / Então sua
mãe... / Se ela me chamou de, eu acho que ela também é. / Não pode ofender a mãe,
é pecado. / Mas eu não tô ofendendo, eu não falei. / Corta aqui, corta aqui. / Eu
subentendi. Ela falou explicitamente. / Essas tretas familiares...

Um dos participantes aproveita para fazer um desabafo sobre um problema familiar e os
colegas tentam consolá-lo e amenizar a situação. Uma forma de suavizar a expressão da mãe
foi dizer que ela é de outra cidade, Santa Branca, supondo que lá a expressão pode não ter o
mesmo significado que possui em outros lugares. Por fim, o participante ofendido deveria
considerar que seus colegas o amam e que isso é suficiente para que ele(a) supere a decepção.
Não houve condenação à mãe e, ao mesmo tempo, os colegas procuraram fortalecer e confortar
a vítima.

23º excerto:
Então galera, espero que vocês tenham gostado da nossa introdução. A gente começou
falando sobre Comunismo, sobre Coreia do Norte, chegamos ao nível de falar de
capivaras e brócolis, um caminho bem tortuoso, totalmente focado no conteúdo, cheio
de pedras, de pessoas, uma buraqueira muito louca, parece a estrada do Paraíso
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(bairro), mas tudo bem. Mas, então, vamos entrar agora com a matéria, espero que
tenham gostado pelo menos desse começo e até mais gente / Não ouçam isso de novo.
Muito obrigado.

Houve a denúncia das más condições de pavimentação da estrada que leva ao bairro
onde um dos participantes mora. Ao final, um dos locutores imita outros programas feitos em
forma de improviso e, por meio da metalinguagem, critica o próprio conteúdo. Essa fala, “não
ouçam isso de novo”, faz surtir efeito contrário, pois ao afastar qualquer arrogância e pretensão
a respeito da qualidade do programa, aproxima o ouvinte pela curiosidade em saber mais
daquilo que os locutores julgam proibido falar, ou proibido ouvir. O grupo se mostrou ciente
das questões locais e universais, e participativo, expressando sua opinião sobre assuntos
variados.
Pôde-se notar que algumas abordagens nesse programa podem afastar membros da
comunidade escolar, como as seguintes referências: gordinho, hipócrita, vegetariano e geração
mimimi. Enquanto outras podem aproximar: “ninguém é melhor do que ninguém” e “nós te
amamos”.
Houve uma semelhança discursiva com obras da Literatura Brasileira, dada pelo
estigma, principalmente, da pessoa gorda, má e não sexy, ou seja, a que não se assemelha ao
conceito brasileiro de sexy, visto na personagem Rita Baiana, na obra O Cortiço, de Aluísio de
Azevedo.
Parafraseando Foucault, Aluisio Azevedo vai, em O cortiço, colocar o sexo no
discurso que (re)discute a identidade brasileira. Ao longo do romance, o autor vai
tecer um contraste entre as civilizações portuguesa e brasileira que articula o processo
de sedução do português Jerônimo, que Rita Baiana leva a cabo. Todos os elementos
de contraste (e, finalmente, de superioridade do modo brasileiro) revelam conteúdos
de erotismo e sensualidade que garantem a vitória de Rita, ao mesmo tempo em que
definem a forma como ela, como brasileira, se relaciona com a vida e com o mundo.
(MENDES, 2003, p.22)

E como exemplo de personagens com sobrepeso e maldosas, temos, na obra Memórias
de um Sargento de Milícias, do escritor Manuel Antônio de Almeida, o meirinho oficial de
justiça Leonardo Pataca, caracterizado como gordo, lento, pachorrento, que vivia reclamando
dos pagamentos e abandonou seu filho Leonardinho, entregando-o ao padrinho; e, no conto
Negrinha, de Monteiro Lobato, temos dona Inácia:
Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com
lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no
trono (uma cadeira de balanço na sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o
vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma —
“dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia o
reverendo. Ótima, a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. [...] A patroa,
então, com uma colher, tirou da água “pulando” o ovo e zás! na boca da pequena. E
antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse.
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Negrinha urrou surdamente, pelo nariz. Esperneou. Mas só. Nem os vizinhos
chegaram a perceber aquilo.

As três personagens citadas – Rita Baiana, Leonardo Pataca e Inácia – pertencem a obras
que foram estudadas pelos alunos do Ensino Médio e enfatizam os dois perfis: o da pessoa sexy
e o da pessoa gorda, como mencionaram no programa de rádio.

Programa 2: Setembro Amarelo

1º excerto:
[...] compartilhando conhecimento e dissipando alegria pra você, nosso querido
ouvinte.

O programa começa com uma abordagem bastante otimista e encorajadora, ideal para
contrapor o tema suicídio. O locutor buscou aproximação por meio da palavra “querido”, já que
as pessoas que enfrentam o problema da depressão e pensam em suicídio procuram afastar-se.

2º excerto:
Muitas vezes vista como frescura ou fraqueza, essa doença perniciosa acaba passando
despercebida pela sociedade. / Devido ao estigma social da depressão, poucos querem
falar sobre ela.

Esta fala dialoga com a expressão “mimimi” do programa anterior, contrapondo-a,
mostrando que o sofrimento causado pela sensibilidade a uma série de acontecimentos não é
uma bobagem, tampouco um problema exclusivo da última geração.
Talvez o medo de falar sobre a depressão tenha sido causado pelo rótulo a ela dado de
mal do século, que remete à mesma expressão popular usada em relação à doença AIDS, no
século XX, e também à canção Esperando por mim (Legião Urbana, 1996), cantada por Renato
Russo, dizendo: “O mal do século é a solidão”. Já nos séculos XVIII e XIX, muitas pessoas
morriam ainda jovens por tuberculose, outro mal do século. Um exemplo é o escritor Álvares
de Azevedo, que faleceu aos vinte anos vítima de tuberculose e de um tumor. Na poesia escrita
um dia antes de sua morte, o autor falou sobre sua dor:
Mas essa dor da vida que devora
A ânsia de glória, o doloroso afã...
A dor no peito emudecera ao menos
Se eu morresse amanhã!
(AZEVEDO, 1852. Se eu morresse amanhã.)

3º excerto:
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O primeiro passo para conseguir ajuda, é falar; no entanto, é necessário que exista
alguém disposto a ouvir e auxiliar neste caso, rompendo assim o silêncio. / nosso senso
de humanidade nessas ocasiões precisa estar aguçado, estendendo a mão / Confrontar,
questionar e julgar são os pilares para as desavenças, então, seja paciente e saiba ouvir.

Algumas palavras são centrais na resolução de diversos conflitos: “ouvir”, “romper o
silêncio”, “senso de humanidade”, “estender a mão” e “ser paciente”; combinam bastante com
o ambiente de ensino-aprendizagem.
Quando estamos à escuta estamos à espreita [aux aguets] de um sujeito, este (ele) que
se identifica ao ressoar de si a si, em si e para si, logo, fora de si, a um só tempo o
mesmo e outro de si, um enquanto eco do outro, e esse eco como o próprio som de
seu sentido. E o som do sentido é o modo como ele se reenvia ou como ele se envia
ou se endereça, e portanto o modo como ele faz sentido. (NANCY, 2013, p.165)

Como se pode observar, a escuta coopera para que a fala ganhe sentido, para que
pensamento e sentimentos ganhem repercussão. Essa percepção é presente no 4º excerto.

4º excerto:
Nos dias de hoje, esse assunto é bem mais debatido em decorrência da sua incidência
na sociedade.

Embora trate de um dado preocupante, a fala justifica a escolha do tema, mas sem
colocar em evidência os colegas de escola que sofrem do problema. O ouvinte, por sua vez,
pode se sentir incluído socialmente por haver outras centenas de pessoas na mesma situação.
Devido ao alto índice de suicídio entre os jovens no Brasil, o acompanhamento da rotina
dos alunos em situações de maior vulnerabilidade vem tornando-se cada vez mais necessário.
A tabela 11 mostra o panorama do suicídio que assombrou o país nos últimos anos.
Tabela 11: Dados sobre suicídio no Brasil
Distribuição do número e percentual de óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente no Brasil, na faixa
etária de 10 a 19 anos, segundo ano de óbito e sexo – Proporção da mortalidade na população masculina pela
feminina – Brasil, 2000 a 2015
%
Feminino
%
Total
Masculino:
Ano de óbito
Masculino
Feminino
2000
384
63,16
224
36,84
608
1,71:1
2001
533
65,64
279
34,36
812
1,91:1
2002
493
65,47
260
34,53
753
1,90:1
2003
500
66,05
257
33,95
757
1,95:1
2004
482
64,87
261
35,13
743
1,85:1
2005
468
64,29
260
35,71
728
1,80:1
2006
496
66,31
252
33,69
748
1,97:1
2007
484
67,79
230
32,21
714
2,10:1
2008
480
65,93
248
34,07
728
1,94:1
2009
483
71,88
189
28,13
672
2,56:1
2010
489
69,26
217
30,74
706
2,25:1
2011
487
66,44
246
33,56
733
1,98:1
2012
554
69,95
238
30,05
792
2,33:1
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2013
2014
2015
Total

555
70,70
230
29,30
785
561
68,92
253
31,08
814
593
69,44
261
30,56
854
8042
67,31
3905
32,69
11947
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Scielo. ISSN 0047-2085 Online version ISSN 1982-0208

2,41:1
2,22:1
2,27:1
2,06:1

Ainda de acordo com a mesma fonte, acrescentando-se dados do IBGE, no mesmo
período, as regiões que apresentaram maiores índices foram a Centro-Oeste, Sul e Norte. Já em
2016, o Ministério da Saúde relatou que 11.433 pessoas tiraram a própria vida e que essa é a
terceira causa de morte mais comum entre homens jovens, de 15 a 29. Mas a maior proporção
por número de habitantes é entre os indígenas, média de 15,2:100.000, segundo Braitner
Moreira, jornalista do g1.globo.com (20/09/2018).

5º excerto:
[...] uma adolescente acima do peso, que sofre de profunda depressão. / ela jamais
romantiza a doença ou trata o assunto de maneira leviana. / amadurecimento no
ambiente da escola, um local por muitas vezes opressor e sinônimo de ameaça, uma
leitura que deixa visível os problemas de crise próprias da juventude. / os treze que a
levaram à decisão de se matar são os amigos. / Solomon constrói mitos, explora
questões éticas e morais, descreve remédios disponíveis, a eficácia de tratamentos
alternativos e o impacto que a depressão tem nas várias populações. Esse livro tem
uma pegada científica.

Esses trechos dizem respeito a filmes cujo tema é o desejo de cometer suicídio. Os
estudantes, ao indicarem esses filmes, demonstram sua concordância com o seu conteúdo. Isso
é preocupante quando observamos o assunto “peso” sendo retomado e a maneira como foi usado
no Programa 1. E chega a ser assustadora a descrição da escola como opressora, ameaçadora,
responsável por crises da juventude, seja pelo seu regime, seja pelos relacionamentos
construídos entre os estudantes.

6º excerto:
A rádio mais amiga, Radioatividade

A palavra “amiga” no slogan aproxima o ouvinte novamente.
Tratar do tema “depressão” na rádio da escola, acessada em qualquer lugar via web, é
uma ação positiva, porque permite aos estudantes que passam por esse problema sentirem-se
pertencentes ao mesmo lugar que os demais, sem rejeição, pois a comunidade não os teme como
não teme mais falar do problema. É um discurso de aproximação. Entretanto, a administração
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de uma escola precisa aderir a esse sentimento de empatia pelos estudantes e deixar de ser
sinônimo de opressão.
Novamente, a semelhança discursiva com as obras da Literatura Brasileira estudadas no
ensino médio aparece, identificada no comportamento entristecido das personagens de Clarice
Lispector; pela possível depressão expressa nos versos da escritora Ana Cristina; pela ausência
de diálogo em Vidas Secas e Dom Casmurro. Não é possível afirmar que os discursos dos
alunos são importados dessas obras, mas percebe-se certa identidade por meio do reforço de
comportamentos e emoções.

Programa 3: Música brasileira

1º excerto:
Como a música está fortemente presente na sociedade, sobretudo na juventude,
maiormente como forma de entretenimento, nós vamos juntar esse entretenimento
com conhecimento e ver como os dois trabalharam juntos.

Pode parecer óbvio, mas o que fica claro é que o locutor vê a música como elemento
que compõe a formação do jovem; isso ocorre porque jovens gostam de entretenimento. É
decidido, então, fazer algo considerado novidade para o locutor: unir conhecimento e
entretenimento musical em um programa de rádio; tanto que ele demonstra desconhecer o
resultado dessa junção. Esse desconhecimento pode se dever a dois conceitos: o rádio oferece
apenas o entretenimento e a escola apenas o conhecimento; ou os meios citados oferecem
ambos, mas de forma fragmentada, não integrada. Para ilustrar, usemos o ditado aprendido logo
na infância: “primeiro o dever, depois o lazer”. Em vez de se fazer uma coisa ou outra, seria
ideal concatená-las.

2º excerto:
[...] muitos são os sentimentos que veem aos ouvintes da música. Estes sentimentos,
quando contidos em várias pessoas, podem gerar movimentos sociais. Portanto, a
música pode ser considerada uma das artes que mais influenciam na sociedade. Por
isso, muitas mídias optam pela monopolização do mercado fonográfico. Se há décadas
era a censura a principal vilã, agora é a alienação, o controle do que vai ou não fazer
sucesso. Isso, somado ao descaso pela qualidade musical atual na sociedade brasileira,
especialmente nas classes mais pobres, provocam um declínio cultural.

Podemos entender que, segundo o locutor, as causas do declínio cultural das classes
populares são a monopolização do mercado fonográfico feita pelas mídias de massa e o descaso
com a qualidade musical no Brasil. Para compreender a que se refere a expressão “qualidade”
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neste trecho, podemos associá-la à conclusão dada por outro locutor a fim de encerrar o
programa com uma reflexão. Nessa conclusão, apresentada mais adiante, o(a) estudante diz, em
outras palavras, que poderia haver mais projetos sociais destinados aos mais pobres para se
ensinar música e outras artes, bem como dar acesso a instrumentos musicais.
Mas o problema maior está na alienação: impedir pessoas de conhecerem uma enorme
variedade de composições por terem acesso apenas àquilo que uma determinada mídia decide
patrocinar.
... Como enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem da televisão, de sua
“sintaxe” que reduz a um mesmo plano o passado e o presente e sugere que o que
ainda não há já está feito. [...] Não temo parecer ingênuo ao insistir não ser possível
pensar sequer em televisão sem ter em mente a questão da consciência crítica. É que
pensar em televisão ou na mídia em geral nos põe o problema da comunicação,
processo impossível de ser neutro. (FREIRE, 1996, p.52)

A frase “descaso pela qualidade musical... especialmente nas classes mais pobres”, deste
2º excerto, chega a afrontar por soar bastante preconceituosa, pois permite entender que os
pobres são os que menos se importam com qualidade musical. Contudo, a expressão aliada à
explicação anterior permite compreender que as classes populares são as que menos buscam
diferentes opções musicais devido ao seu custo; uma vez sendo mais dependentes para obterem
acesso, a primeira alternativa é aceitar o que lhes é oferecido e, por isso, as políticas públicas
precisam ser mais intensas na oferta da variedade para que essas classes tenham direito de
escolha, que pode, inclusive, ser a mesma; o importante é garantir a equidade, o que pode vir,
também, com a mediação do uso da internet. A crítica não se refere às produções musicais de
pessoas das classes populares.

3º excerto
O toque Cavalaria era usado para avisar os integrantes da roda que a polícia estava
chegando.

Com esta fala, o locutor está reproduzindo parte da história da capoeira. Não há outro
parágrafo que explique o costume de alertar sobre a chegada da polícia; desta forma, o ouvinte
pode ter, ao menos, dois entendimentos: que o toque “Cavalaria”, atualmente, é uma forma de
representar as estratégias dos escravos fugitivos para não serem presos, ou que algo
incompatível com a lei ocorria no meio da roda. A preocupação eminente, contudo, é com a
falta de contextualização, que pode dar margem a interpretações errôneas.

4º excerto:
O regime militar, ele foi o período da política brasileira em que militares conduziam
o país e essa época ficou marcada na História do Brasil através de vários Atos
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Institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão
de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram
contrários ao regime militar.

O locutor evidenciou a exclusão da população dos atos decisórios ou da simples
expressão de opinião. A inexistência da liberdade preocupa a juventude, o que foi notado no 5º
excerto do programa “Setembro amarelo”, com as expressões: “escola opressora e sinônimo de
ameaça”.

5º excerto:
[...] a Jovem Guarda deu origem a toda uma nova linguagem musical e
comportamental no Brasil. Cresceu rapidamente, já que grande parte de suas letras
tinham temáticas amorosas e sobre adolescentes, que faziam parte dos hits do rock
britânico e norte-americanos da época.

Novamente, o interesse dos jovens pela música ganha ênfase quando justifica o sucesso
da Jovem Guarda; a cultura estrangeira é tida como bem aceita e as temáticas amorosas revelam
o interesse do jovem também pela tristeza das paixões não correspondidas, assunto presente em
algumas letras melancólicas.

6º excerto:
O movimento tropicalista não possui como objetivo principal utilizar a música como
“arma” de combate político à ditadura militar que vigorava no Brasil. Por este motivo,
foi muito criticado por aqueles que defendiam as músicas de protesto. Os tropicalistas
acreditavam que a inovação estética musical já era uma forma revolucionária. Uma
outra crítica que os tropicalistas receberam foi o uso de guitarras elétricas em suas
músicas. Muitos músicos tradicionais e nacionalistas acreditavam que esta era uma
forte influência da cultura pop-rock americana e que prejudicava a música brasileira,
denotando uma influência estrangeira não positiva.

É possível notar a diferença entre o pensamento crítico das décadas 1960-70 e o atual.
O 6º excerto apresenta um posicionamento contrário à música estrangeira na época do
Tropicalismo, mas veremos, no Programa 4 – “K-pop”, que os adolescentes são a favor da
apropriação da arte sul-coreana.

7º excerto:
Agora, pra dar uma conclusão, a população tem que entender como é preciso uma
melhoria na arte nacional, pois através dessa melhoria poderão ocorrer efeitos muito
significativos na educação, projetos sociais com o intuito de incentivar a criança a
trabalhar com a música e arte em geral, especialmente nas favelas, facilidade ao acesso
a instrumentos musicais entre outras ações que podem juntas mudar aos poucos a
cultura da nossa sociedade e melhorar assim a nossa qualidade de vida.

Como já foram tecidos comentários acerca do acesso à música pelas classes menos
favorecidas, cabe acrescer o interesse do locutor estudante por “efeitos muito significativos na
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educação”. Essa educação pode ser escolar – institucionalizada – ou não. Como o programa de
rádio possui contexto escolar, devemos considerar que há um pedido de um adolescente da 3ª
série do ensino médio para que a aprendizagem musical ocorra a fim de melhorar as condições
da educação, ou da “escola opressora”, como citado no P2.

8º excerto:
Muito obrigada pela audiência.

Este encerramento, embora educado, não carrega sentimentos de afeto, nem possui o
objetivo de atrair o ouvinte para um próximo encontro pelo rádio.
O tema escolhido pelo grupo do P3 representa um tipo de diversidade: a musical;
entretanto, essa diversidade não foi bem explorada na rádio escolar. Embora em cada intervalo
a rádio fosse administrada por um grupo diferente de alunos, as escolhas musicais estavam se
repetindo muito, a ponto de começar a tornar a rádio física desinteressante.
Ainda no tocante ao conteúdo do P3, eis algumas questões: como a música tem sido
usada na escola? Em quais escolas há aulas de música? Ela faz o aluno gostar mais do ambiente
escolar? É tocada apenas nos intervalos? Os professores a usam em suas aulas? Ela é unida à
dança para práticas físicas, artísticas e culturais? É unida ao canto? Quais são os estilos tocados
e cantados? Há variedade? Deixo as reflexões.

Programa 4: K-Pop (música coreana)

1º excerto:
As melhores músicas do pop coreano só aqui na Radioatividade / grupo mundialmente
conhecido EXO / mundialmente famoso [...]

A expressão “só aqui” é convidativa e competitiva, ou seja, em outras rádios não há a
mesma oferta; não surtirá o efeito de aproximar o ouvinte se ele não gostar de música coreana.
Infere-se, ademais, que o adolescente gosta de compartilhar e ser reconhecido pelo
conhecimento que possui; isso é percebido pelas expressões “melhores músicas”,
“mundialmente conhecido” e “mundialmente famoso”. A intenção não é apenas engrandecer o
grupo musical, mas mostrar o conhecimento, a intimidade que se tem com um assunto tão
importante internacionalmente.

2º excerto:
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A gente vê que, infelizmente, essas piadas sobre a saída dos integrantes são muito
frequentes, até os próprios fãs, que a gente chama, são as EXO-L, até elas mesmas, é,
zoam, sério. A gente “tá” falando no feminino, mas é tanto homem como mulher, é
que o termo é mais feminino. É, tanto eles até zoam no Twiter, no Facebook, pela
internet, como a saída dos membros, porque originalmente quando eles debutaram,
eles eram em doze. / Mas eu não entendi por que eles saíram. / Ah, eles saíram, os
integrantes chineses, por alguns conflitos com a empresa sobre contrato e boatos de
modo de tratamento, que tratavam os integrantes chineses de um modo diferente, mas
nada foi confirmado pela empresa ou tão claramente pelos próprios ex-integrantes.

Neste excerto, o locutor mostra seu interesse e intimidade com o assunto, confirmando
sua aceitação à cultura sul-coreana.

3º excerto:
Muitos cantores, é, dançarinos do KPOP, eles fazem participações em doramas, que
são dramas, basicamente se formos traduzir pro português, seriam novelas coreanas,
mas falar novela fica meio ruim, então, a gente fala dorama mesmo.

Expõe-se a preferência pela palavra estrangeira, em vez de o uso do correspondente em
língua materna.

4º excerto:
Mas pegando esse assunto de dorama, eu queria perguntar e ressaltar também. Qual
dorama, qual tema de dorama seria apropriado pra, é, se reproduzir? / Não se tem um
tema muito exato porque vai depender muito de gosto. Particularmente, eu não gosto
de doramas de época e gosto mais dos atuais. / Na verdade, os doramas de época, eles
são sim muito famosos, a gente pode perceber que os rádios e aplicativos, eles são
bem, é um tema bem versátil e válido, mas também tem muitos doramas falando da
época de colégio, sobre bullying, enfim, e doramas atuais que, dificilmente, falam
sobre suspense ou terror. / E sobre os doramas de bullying, eles usam bastante esse
tema, porque é um problema muito sério na Coreia, não só na Coreia como no mundo,
mas lá, é, pelo meu ponto de vista, é uma coisa bem pesada, assim, que mexe mais
com o psicológico da pessoa do que com o físico, como em alguns lugares. / Existem
mais, existem também os doramas tipo tensos (?) que retratam coisas mais criminais,
um clima um pouco mais pesado, mas um desenvolvimento muito interessante. Além
do mais, os doramas de ficção, que falam sobre pessoas com poderes mágicos, ou
então viagem através de época.

Chama a atenção o tema predominante dos doramas tão bem aceitos pelo grupo:
bullying na época do colégio e seus reflexos psicológicos. Essa escolha contribui para justificarse a realização de diálogos na escola que visem a combater o bullying, conforme a Lei
13.663/2018.

5º excerto:
Seguindo ainda com a mesma linha de música coreana, nós também falamos bastante
sobre groups masculinos, mas também existem muitos groups femininos que fazem
muito sucesso. / Como por exemplo Orange Caramel, RedVelvet. / Black Pink / Flies
(?), Keller (?), inclusive, é, esses girlgroups muitas vezes, o KPOP em si já gera uma
grande polêmica, né? Mas os girlgroups, eles geram uma polêmica muito, muito forte
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por causa do padrão, vamos dizer o padrão de perfeição que a Coreia acaba impondo.
Por exemplo, as empresas, é, eu acabei lendo em vários posts de notícia, muita coisa,
que as empresas acabam reduzindo muito a dieta das meninas pra que elas tenham o
corpo ideal pra eles, e que elas acabam passando por uma série de transformações pra
que a aparência delas seja mais próxima à perfeição, inclusive é uma pressão acho que
psicológica muito grande também.

O grupo apresenta consciência de respeito à igualdade de gênero e também ciência das
doenças que podem ser causadas pela imposição de um padrão de beleza. Os reflexos
psicológicos frutos da submissão a padrões sociais podem ser entendidos por meio da
explicação do professor australiano Graeme S. Halford (apud ARANTES, 2013):
Halford defende que a representação cognitiva é uma estrutura interna que reflete, e
que tem correspondência com o ambiente, mas que também inclui a existência de
representações imaginárias, o que diferencia sua teoria das tradicionais, de conteúdos
somente lógicos. Os raciocínios mais complexos envolvem representações múltiplas
que possuem um caráter perceptivo e também um caráter conceitual, cognitivo. As
representações perceptivas estão mais relacionadas com o presente, com a informação
momentânea, enquanto as representações conceituais dependem de estruturas
cognitivas, de situações, de fenômenos e não somente da percepção. (ARANTES,
2013, p.58)

O modelo de Halford soma as representações imaginárias múltiplas à cognição e à
influência do ambiente, associando percepção e formulação de conceitos. Podemos
compreendê-lo melhor por meio da explicação de Arantes: “dando espaço para um
funcionamento que agregue, ao mesmo tempo, elementos internos e externos ao sujeito, e que
abra a possibilidade de compreendermos o papel da afetividade no raciocínio humano...” (2013,
p.59). Além disso,
É importante destacar que a organização dos elementos, seus significados e
inferências, assim como as relações estabelecidas, influenciarão o raciocínio e as
ações do sujeito diante da situação em questão. Dessa forma, essa perspectiva parte
do princípio de que a compreensão e as ações – assim como o planejamento e as
escolhas do sujeito – se efetivam não com base na realidade objetiva, mas na realidade
subjetiva – ou seja, na representação que o sujeito faz do mundo ao seu redor.
(ARANTES, 2013, p.62)

Assim, é aceitável dizer que problemas de saúde podem ser motivados por padrões da
mídia, como ser magro e sexy, pois o raciocínio e as ações do sujeito são influenciados pelas
relações estabelecidas nos ambientes e se efetivam com base em uma realidade subjetiva, ou
seja, não exatamente aquilo que é, mas aquilo que o sujeito pensa ser. Logo, os padrões de
beleza são interpretados por muitos jovens como regras.

6º excerto:
Sem contar também que, bom, colocando em conta esses estereótipos entre aspas que
os grupos recebem, muitas pessoas associam os grupos masculinos de KPOP com,
como se fossem homossexuais por assim dizer, pelas roupas que eles costumam usar
em seus MD’s (?). / Pelas coreografias também que eles elaboram bastante. / Gente,
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pelo amor de Deus, para! Eu acho que, pior do que, isso acontece muito comigo, às
vezes eu, eu escuto música coreana há uns cinco anos já, acho que já há uns seis anos
e para, desde que eu comecei, eu escuto a mesma coisa, que: Nossa! Você escuta esses
cantores gays, viados e tudo mais? Pensa assim: O que é pior? Você ouvir uma música
de um suposto grupo gay ou você ficar julgando um gênero musical só por causa do
que você pensa da sexualidade do artista?

Os alunos teceram uma crítica à falta de conhecimento, que possibilita julgamentos e
preconceito. E, assim como no início do programa, fizeram questão de mostrar que possuem
bastante conhecimento acerca do K-pop.

7º excerto:
Além disso, a, essa musicalidade toda vinda da Coreia, ela ‘tá’ abrindo muitas portas
novas pra gente conhecer mais a cultura de lá, conhecer o jeito deles. Porque,
antigamente, há o quê? Uns dois, três anos atrás, quando ninguém conhecia KPOP...
/ Mais... / Mais tempo... / Até porque KPOP se iniciou com o próprio Psy. /
Antigamente se eu te dissesse Ásia, a pessoa, todo mundo pensa no Japão direto,
ninguém pensa na Coreia ou na... / Ou Japão ou Rússia / Japão... isso, tem parte da
Rússia também, mas falo assim: Ásia, China, Japão. Todo mundo já acha que é
japonês, tanto é que todo mundo que olha o KPOP fala: é dos japoneses. Então, é uma
coisa já pré-programada, e o KPOP não, quanto mais as pessoas ouvem, mais elas
conhecem esse país e eu vejo muita gente que, por causa do KPOP, por causa dos
doramas, começou a estudar o idioma, começou a se interessar pela cultura, pelas
comidas, pela história, muita gente, muita gente. / E, até que antigamente, a, quando
você perguntava pra mim: Ah, o que você acha da Coreia? Pra mim, Coreia era um
país que entrava em guerra com os Estados Unidos e guerra civil até, Coreia do Norte,
Coreia do Sul e os problemas políticos. / Até mesmo quando, tipo, você começa a
escutar, você fica tipo: Nossa, que japonês é esse? Entendeu? / É exatamente. É isso?
Você escuta, ‘vamodizê’... / Aí você escuta mais, aí você procura e você fala:
Caramba, é coreano! / Você tem já uma simpatia com os animes, ou com mangá, ou
qualquer coisa, enfim, e você já sabe mais ou menos como é ouvir, e aí quando você
ouve coreano pela primeira vez, você pensa: Que dialeto é esse? Que que é isso? / Que
japonês é esse? / E é bom, mesmo que você não goste, respeite quem gosta, sabe;
porque eles trabalham pra caramba, eles sofrem uma pressão muito grande, e eles se
esforçam muito, muito mesmo, eles treinam basicamente o dia inteiro, eles estudam
muito pra isso. Apesar de não parecer, você vê e você acha: Ah, eles já devem saber
isso. Mas não, eles pararam pra isso. E vale a pena, vale a pena “experimenta”, vale a
pena ver, vale a pena você assistir e ter sua opinião própria do que ficar julgando pelo
que você não conhece.

Demonstraram respeito à cultura coreana e fizeram novo apelo contra o preconceito.
Para a escola há mais um ponto bastante importante: o ensino da geografia e das culturas, para
que o aluno seja capaz de fazer distinções e saiba a origem daquilo que está consumindo ou
com quem está se relacionando, fatores importantes na formação do senso crítico e até para sua
segurança.

8º excerto:
Você vai achar algumas músicas que são totalmente nada a ver, umas que são
extremamente tristes, depressivas e românticas. / ‘Vamo fala’ de LipSync por
exemplo, a música se chama “Batom”. Elas estão jogando pingue-pongue no vídeo. /
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RISADAS, muito bom, é real... / É muito bom e você se diverte. Você ‘tá’ estressado,
você assiste, você distrai sua mente, é muito legal, é divertido.

“depressão” e “estresse” são temas abordados no programa “Setembro amarelo” e sua
retomada, desta vez, alerta para a preferência dos adolescentes por músicas que não tratam
dessas temáticas, mas por músicas e clips que divertem.

9º excerto:
A gente deu aqui nesse programa uma variedade de opiniões, certo? O que a gente
acha não é o que é válido, não é ‘pá’, não é o que tem que ser certo. É só o que a gente
pensa, é a nossa experiência, é a nossa concepção do tipo de música, é o que nós
pensamos do jeito que as empresas tratam isso, que o país trata isso, essa é só a nossa
opinião. Mas é um jeito de difundir essa cultura, certo? E a gente também quer fazer
uma propagandinha do grupo, a gente quer, a gente chama de panfletagem, a gente
quer espalhar isso, a gente quer que vocês conheçam ou pelo menos tentem. / Claro
que a gente não ‘tá’ obrigando vocês a nada, até porque nós não temos esse direito,
mas nós gostaríamos muito que vocês pesquisassem, fossem assim, fossem se
aprofundar nisso, porque, realmente, é muito legal.

“liberdade de escolha e de expressão”, tema tratado também nos programas 1 e 3, é o
tópico defendido neste excerto, contra comportamentos autoritários. Contudo, é aparente o uso
da função apelativa nos excertos anteriores. Por fim, é feito o apelo à aquisição de conhecimento
e combate à ignorância.

10º excerto:
Muito obrigada pela sua atenção. Programação KLZ, trazendo um pouco de cultura
para os seus ouvidos.

É muito interessante observar que, assim como no P3, os alunos do 2º ensino médio que
gravaram o P4 demonstraram preocupação com o uso do meio de comunicação para disseminar
cultura, como foi dito no desfecho. Todavia, o ouvinte pode interpretar o trecho “trazendo um
pouco de cultura para os seus ouvidos” de, pelo menos, duas formas: que o programa não
apresenta conteúdos aprofundados, portanto, contém apenas “um pouco” de cultura; ou que o
programa foi elaborado com o objetivo de levar um pouco de cultura aos ouvintes já que outros
programas não o fazem. Como este grupo pertencia à turma que trabalharia com a categoria
“Entretenimento”, incluindo os temas “artes”, “cultura”, “esporte”, “games”, “piadas”,
“contos”, entre outros, optou por falar da cultura coreana e reforçou que “cultura” era a sua
especialidade.
Uma das maiores percepções dos quatro programas de rádio apresentados até aqui é que
as dimensões emocional e sentimental precisam ser estudadas na escola, para melhorar a visão
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do adolescente sobre si enquanto ser humano e cidadão com direitos civis, e, consequentemente,
o relacionamento com as pessoas ao seu redor e a promoção de melhorias sociais.

Programa 5: Linguagem corporal

1º excerto:
[...] você é aquele cara que, que como eu, é difícil você pegar uma garota [...].

Nesta primeira fala, nota-se uma preocupação talvez decorrente da autoestima baixa,
pelo fato de o locutor não ter namorada ou não fazer o mesmo que outros garotos fazem. A
palavra “pegar” vulgariza o comportamento e põe a outra pessoa, que sofre a ação, na condição
de objeto. O significado da mesma palavra é bastante diferente na expressão que se refere à
carona “Pego você às 7h”; na proposição de uma charada indissolúvel, “Peguei você”, ou seja,
“Essa resposta você não sabe”; ou na brincadeira de pega-pega “Te peguei”. O problema está
na diferença entre “pegar” e “atrair”; o primeiro verbo traduz uma situação muito mais efêmera
e, portanto, sem compromisso, responsabilidade para com o outro; sendo assim, não importa o
que aquele que será “pegado” pensa ou sente, importa que o “pegador” precisa realizar esta
ação para sentir-se bem. Já a expressão “atrair” implica a aceitação do outro, no sentido de dar
ao outro direitos de também sentir e agir em nome da sua vontade, diferentemente de um objeto
inanimado. Essa compreensão pode e precisa causar impacto no comportamento dos jovens,
especialmente em uma sociedade em que cada vez mais pessoas se tornam depressivas por se
sentirem usadas sexualmente e depois abandonadas, e cada vez mais assassinatos acontecem
por não se respeitar o não querer do outro. É importante que o(a) adolescente saiba que “minas”
e “crushes” não são coisas para serem pegadas, são seres dotados de inteligência e emoções.

2º excerto:
Como se você não tivesse certeza daquilo que você está falando / Falta de confiança.
É muito difícil melhorar a sua dicção para falar sem essas pausas, por exemplo, só que
se você faz isso, a sua impressão melhora bastante. / Sim, pois é, é, (risos) eu não
consigo “para” de falar ‘é’ (risos), mas tudo bem. Isso significa nervosismo, uma coisa
que todos temos. Então, pra você poder aliviar isso aí, é falando calmamente,
respirando profundamente e tendo postura: ombros sempre retos, mãos gesticulando
de forma formal e sempre ‘estano’ calmo.

O locutor expressa sua busca por conhecimento para melhorar sua expressão e
pronúncia. Encontramos nesta fala um momento importante para a aprendizagem: quando o
sujeito reconhece que está inacabado, que precisa se completar, tornar-se educável. (FREIRE,
1996).

95

Um dos objetivos da rádio escolar, apontados por Tavares (2001, apud SOARES, 2013),
inclui o tipo de aprendizagem proposto pelo locutor do 2º excerto (grifo nosso):
Atuar como uma multiplicadora de informações da escola e da comunidade;
Potencializar a divulgação dos projetos e eventos da escola;
Discutir e pautar temas locais buscando soluções coletivas para os problemas da
comunidade;
Cobrar das autoridades as ações e os recursos necessários;
Ampliar debates sobre mudanças de estrutura ou organização da escola;
Facilitar a obtenção de apoios e parcerias para a realização de eventos, atividades ou
melhorias na escola. Empresas da região podem fornecer materiais, alimentação ou
serviços em troca da divulgação da parceria na rádio da escola;
Estimular atividades culturais em âmbito escolar: eventos (como concursos de
poesias) e obras (como peças de teatro) podem ganhar sua versão radiofônica com as
devidas adaptações de linguagem;
Fomentar as atividades inter e transdisciplinares por meio da realização dos
programas radiofônicos;
Aprimorar a fala e os principais elementos de comunicação verbal (dicção,
respiração, entonação, coerência, argumentação etc.) de alunos, professores,
funcionários e membros da comunidade;
Veicular músicas e estilos musicais que não têm espaço na grande mídia, abrir espaço
aos talentos artísticos e culturais da comunidade;
Realizar transmissões e programas esportivos sobre os jogos e competições dos quais
a escola participa;
Animar e organizar eventos e festas por meio da veiculação de músicas e de
informações;
Potencializar os resultados de campanhas ambientais e sociais promovidas pela
escola;
Propiciar que alunos e professores possam conhecer o trabalho e as ideias de docentes
e estudantes que vão à escola em outros períodos.
(TAVARES, 2001, apud SOARES, 2013, pp. 7 e 8)

Tavares foi além da proposta do locutor do 2º excerto, porque incluiu professores,
funcionários e membros da comunidade na atividade educomunicativa de aprendizagem. Seu
pensamento dialogará adiante com Irrazabal e Oyarzún (2003, p.30), que expuseram o
“paradoxo da educação”, em que “os adultos, os docentes, também poderiam aprender com esse
processo”.

3º excerto:
Uma coisa muito importante que você deve levar em consideração quando você estuda
linguagem corporal é como não apenas você, mas como a outra pessoa reage ao que
você fala; se a pessoa demonstra interesse ou apenas finge demonstrar interesse. Por
exemplo, quando uma pessoa está interessada no que você está falando costuma ficar
‘voltado’ pra você e a copiar suas expressões faciais; por exemplo, quando você ri, a
outra pessoa também ri e assim por diante. Ah, um segundo detalhe que eu acho que
é bem interessante, é, são as expressões faciais. Por exemplo, a pessoa muitas vezes
pode fingir um sorriso pra te deixar feliz, é, ou não deixar você rindo sozinho, claro;
e quando uma pessoa finge um sorriso, primeiramente, um sorriso normal leva cerca
de cinco segundos; se a pessoa demora, leva mais do que cinco segundos, é sinal de
que ela pode estar te enganando. Outro detalhe importante é que a pessoa, quando
realmente sorri um sorriso verdadeiro, ela também sorri com os olhos, seja levantando
a sobrancelha ou formando aquele famoso pé-de-galinha, que no fim aquilo lá é um
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sinal de sorriso verdadeiro. Se a pessoa sorri apenas com a boca, é sinal de que está te
enganando.

Eis uma abordagem em que todo o foco está no receptor, mostrando que de sua vontade
dependem as ações do emissor. Vale ressaltar que o locutor não foi taxativo, pois disse que “a
pessoa costuma”, significando que nem sempre uma pessoa vai agir da mesma forma, ademais,
a linguagem corporal pode variar de uma pessoa para outra. Por isso, os comportamentos
mencionados não podem ser generalizados.

4º excerto:
Agora, vamos ver o da raiva. O da alegria e o da raiva, na minha opinião, são os mais
fáceis de indicar. O mais fácil, a forma mais fácil de ver se alguém está com raiva, é
só, a pessoa mexe muito os dedos, aponta o dedo para a outra sem deixar ele parado e
assim por diante, é, é uma forma de mandar sangue para os dedos e, além do mais, a
voz da pessoa vai começar a variar, ficar mais aguda; um sinal de que, digamos assim,
a pessoa está pronta pra bater em você. Saia de perto. / Bom, deixa eu interromper ele
um pouquinho. E também, quando expressamos raiva, contraímos a sobrancelha para
dentro, para a direção do nariz. Quando contraímos ela, fazendo ficar aquelas, aquelas,
como posso dizer? Aquelas linhazinhas, todas espetadas para cima; cara, se a pessoa
fizer isso pra você, pode ter certeza: ela está com raiva, pronta pra te bater como disse
meu amigo Maurício.

“Saia de perto” mostra que se deve respeitar o sentimento do outro, pois tem o direito
de sentir raiva. Uma instrução desrespeitosa e nada ideal para qualquer ambiente – casa, escola,
parque – seria responder a demonstração de raiva com violência, xingamentos, agressões. Em
nossa sociedade, a rejeição passou a ser entendida como humilhação, não como liberdade de
escolha. É claro que as circunstâncias são as mais diversas e, por isso, difíceis de serem
explicadas e solucionadas; contudo, em linhas gerais, podemos dizer que há dois valores a
serem trabalhados: humilhação e vingança. Os locutores do programa remediam essas dores
com o afastamento.

5º excerto:
Outro sinal muito interessante, que é fácil observar em um professor, é que eles
sempre estão com a cabeça erguida, com pescoço à mostra; isso é um sinal de
confiança, afinal de contas; perdão, não apenas de confiança, mas de..., afinal de
contas eles estão enfrentando uma sala de quarenta alunos e eles precisam se impor, e
é algo muito interessante de se observar.

Neste excerto, o locutor do programa mudou sua opinião a respeito da postura do
professor, mas hesitou em falar. A expressão “enfrentar uma sala de quarenta alunos”, muito
comum por sinal, carrega o sentido de luta, guerra, batalha, o tipo de coisa que acontece entre
dois exércitos inimigos, não amigos. Fica claro que o estudante locutor não pretendia
caracterizar a postura do professor com palavras sinônimas de afetividade, e a falta desta se
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torna justificável pela quantidade de alunos na sala de aula. Contudo, a afetividade se mostrou
essencial para o desenvolvimento cognitivo, segundo Arantes (2013):
Outro ponto significativo é o fato de a teoria dos Modelos Organizadores reconhecer
a indissociabilidade entre cognição e afetividade. Isso porque, conforme já expusemos
anteriormente, parte-se do princípio de que o funcionamento mental não se baseia
apenas nos recursos operatórios, e abre espaço para considerarmos o papel
desempenhado por outros elementos que não apenas as estruturas mentais. Desse
modo, torna-se possível investigar a influência de fatores como os valores do sujeito,
seus sentimentos e emoções, os aspectos socioculturais, dentre outros. Diante do
exposto, para além de uma compreensão estrutural do pensamento, a teoria dos
modelos organizadores parece-nos adequada para dar conta da diversidade dos
sujeitos e da complexidade do funcionamento mental, na medida em que permite
considerar diferentes raciocínios diante de uma dada “realidade”, bem como os
diversos aspectos que influenciam o pensamento humano. É neste sentido, portanto,
que entendemos a referida teoria como profícua para a investigação sobre as
intrínsecas relações entre cognição e afetividade. (ARANTES, 2013, p.63)

6º excerto:
Também é muito legal você observar como a outra pessoa reage ao que você fala; se,
como por exemplo, quando você fala ela meio que abaixa a cabeça, começa a mexer
no celular (risadas) / Então, exatamente, isso é muita suspeita de negação, suspeita de
negação [...]

Vale destacar a explicação dada pelos estudantes sobre o uso do celular. Essa suspeita
de negação pode representar que o aluno, ao usar o celular na sala de aula para fins não
educacionais, estaria, por alguma razão, rejeitando o conteúdo da aula.

7º excerto:
[...] quando você estiver pegando aquela garota, aquela menina linda dos olhos, dos
olhos verdes, azuis, rosas, pretos, da cor que você quiser, cara...

Embora o locutor tenha usado a expressão “pegando”, que recai sobre a ideia de posse
de um objeto, demonstra respeito à diversidade, dizendo “não” a um padrão de beleza.

8º excerto:
Bom, preste bem a atenção para ver se ela não está expressando nojo. Se ela estiver
expressando nojo, cara, tenta outra, ou tenta outra ou, sei lá, foge do país; na real,
porque, tipo, se você prestar atenção, a maioria é, não vou dizer assim, uma coisa má;
mas, mano, às vezes ela se interessa por outros caras, você pode fazer pelo menos uma
amizade, preste atenção nas gesticulações. Nojo pode significar desprezo, desprezo
pode significar rejeição, rejeição pode significar que ela não quer você em outras
palavras. / Há algo muito importante também: não vá com muita sede ao pote, cara.

O trecho é semelhante ao que cita o sentimento de raiva. Podemos acrescentar duas falas
importantíssimas: “você pode fazer pelo menos uma amizade” e “não vá com muita sede ao
pote”. A primeira mostra que não é o “fim do mundo”, que uma rejeição não tem que acabar
em morte. A segunda traz a ideia da conquista, da liberdade e do respeito em combate à
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realização por força, à imposição; além disso, é uma maneira de o conquistador se preservar,
evitando mágoas e decepções.

9º excerto:
[...] é uma frase que eu ouvi de um cara e até hoje eu guardo: “o que você gosta você
se aproxima, o que você não gosta, você se afasta”.

Mais uma vez o locutor exprime compreensão sobre a possibilidade de ser rejeitado. Por
analogia, a ideia do 9º excerto pode ser empregada no contexto da evasão escolar pelo fato de
muitos alunos se afastarem da escola, não no sentido de distanciamento social ocasionado por
questões de saúde e segurança pública já que o aluno pode estar presente no ambiente ou virtual,
mas com relação à falta de gosto pelos estudos.

10º excerto:
Muito obrigado por tudo isso aí.

Apesar de faltar clareza na frase de desfecho do programa, imagina-se que o locutor é
grato por ter podido falar bastante, expressando seus pensamentos e compartilhando sua
pesquisa.
Salvatierra e Lourenço (2004) disseram que, além da falta de tempo e espaço físico
adequado, há carência de abertura autêntica para o diálogo. Para eles, a rádio na escola deve
promover a participação crítica e igualitária, com a mediação de diálogos nem sempre possíveis
face a face.
Nesse sentido, observamos que, na cultura escolar, existe uma dificuldade real de os
jovens falarem e se expressarem. Abrir as salas de aula, a escola, para que os milhares
de jovens que a frequentam possam dizer e expressar o que vivem e sentem, com
liberdade, com legitimidade, é uma das tarefas de longo prazo desta proposta
programática, uma tarefa fundamentalmente cultural. Talvez como paradoxo da
educação, os adultos, os docentes, também poderiam aprender com esse processo.
Trata-se, então de, ao mesmo tempo que descobrem os aspectos comuns de suas
experiências, também percebem que fazem parte de um processo mais social e
cultural. Eis aí toda a potência formativa desse processo, pois estamos falando de um
diálogo capaz de fazer fluir os saberes, para que sejam dirigidos em função de uma
tarefa social. (IRRAZABAL, R. e OYARZÚN, A., 2003, p. 30)

A BNCC sugere que as produções oral e escrita sejam muito difundidas na escola:
[..] laboratórios de línguas, jornalismo, comunicação e mídia; oficinas de produção
audiovisual, fanzine, escrita criativa e performance; clubes de leitura, fã-clube e
fandom; observatório de imprensa; incubadoras de canais de comunicação, páginas
eletrônicas, projetos culturais; núcleos de estudo sobre diversidades, sexualidade,
mulher, juventude e trabalho; núcleos de criação artística como intervenção urbana,
cinema, slam e hip hop. (BNCC, 2018, p.472)
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A Dolz e Schneuwly (2004), que falam sobre os gêneros orais e escritos na escola,
Soares (2013) fez alusão, dizendo que o fato de nos concentrarmos “no sentido da audição
valoriza o aspecto oral da comunicação sem preterir o texto escrito, afinal, o trabalho
radiofônico, além de ser essencialmente dialógico, se organiza quase sempre a partir da
elaboração de projetos e roteiros." (CONSANI, 2007, apud SOARES, 2013, p.4)
Conforme dito no início deste capítulo, os conteúdos dos programas foram discutidos e
analisados a partir de quatro pontos de vista: aprendizagem adquirida pelos alunos, expressão
de pensamentos e sentimentos, interesse em dialogar com o público-alvo, e subsídios para novas
aulas. Pôde-se perceber que todos os programas (P1 a P5) contribuíram com informações
importantes para os profissionais da escola. O P1 e o P4 geraram mais percepções a respeito da
expressão de pensamentos e sentimentos dos estudantes. O P2 e o P5 revelarem a
predominância do interesse dos alunos em dialogar com o público-alvo. E o P3 possibilitou
uma análise a partir do ponto de vista das evidências de aprendizagem.
As categorias “Expressão de pensamentos e sentimentos” e “Interesse em
dialogar/provocação do público-alvo” foram as que receberam mais contribuições. A categoria
“Subsídios pedagógicos” foi a que menos recebeu contribuições.
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A rádio escolar é um instrumento que coopera para o exercício de direitos previstos na
Constituição Federal Brasileira de 1988, pois pode ser um espaço para expressar-se livremente.
O artigo 221 dessa Constituição define que uma rádio deve educar, como havia previsto
Roquette Pinto (SOARES, 2017) e abrir espaço à arte, cultura e informação, tornando-se,
portanto, um estímulo à criatividade e à produção cultural diversificada (BNCC, 2018).
Tomando como base a pergunta de pesquisa, “A rádio escolar pode contribuir para que
a escola exercite uma escuta capaz de identificar e mediar conflitos?”, podemos afirmar que, na
escola, a existência de um espaço para o exercício da liberdade de expressão possibilita que os
estudantes exponham sua opinião e se tornem curadores de conteúdo, sendo passos relevantes
para a consolidação do pensamento crítico, juntamente com a pesquisa, a experimentação, a
comparação, a dedução, a indução e a discussão. Dessa forma, o receptor de conteúdos escolares
deixa de figurar apenas esse papel, ele é incentivado a se tornar um comunicador criativo
(CONSANI, 2015).
Nascidos na era da cultura audiovisual (SOARES, 2013), os jovens têm o privilégio de
coexistirem com recursos de expressão individual, como podcasting (KISCHINHEVSKY,
2016), que facilita a comunicação interpessoal e a criação de comunidades de gosto, fazendo as
mediações tradicionais perderem a força por provocar a quebra das monoculturas (SANTOS,
2016). Nesse sentido, a rádio modernizada (PRETTO e TOSTA, 2010) coopera com a
participação comunitária e a melhoria da qualidade de vida do indivíduo ou grupo social
(SOUZA, 2013), pois as identidades podem ser negociadas (KISCHINHEVSKY, 2016) e
atendidas as necessidades locais (BNCC, 2018).
Pudemos observar essa cooperação quando, por meio da rádio escolar, os alunos
realizaram campanha de educação ambiental e fizeram escolhas temáticas para a programação
conforme a área de formação escolhida, além de terem sido identificadas situações de violência
verbal e disputas por espaço e classificação, que puderam ser remediadas, para redução dos
conflitos. À luz de Soares (2006), o trabalho com a rádio escolar para a redução da violência é
bastante efetivo.
Projetos educomunicativos podem ser benéficos em todas as áreas (CONSANI e
MACAGNANI, 2015); eles não devem ser entendidos apenas como um meio de disseminar
informações e talentos (KISCHINHEVSKY, 2016), mas também como estratégias para a
participação, possibilitando o diálogo e o confronto das afirmações e ideologias (ECO, 2004 e
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BAKHTIN, 2004), além da produção oral e escrita de diferentes gêneros (DOLZ e
SCHNEUWLY, 2004, SOARES, 2013, e BNCC, 2018).
A rádio web Radioatividade Teen atingiu no período de um ano, de março de 2018 ao
mesmo mês de 2019, aproximadamente 2000 ouvintes, de acordo com os gráficos da página do
Administrador provida pela Maxcast. Cada dispositivo de acesso à Internet é somado uma única
vez (por ID) para cômputo do total de ouvintes, mas é visualizado a cada acesso para o cálculo
de pessoas on-line. A média diária de ouvintes on-line era de 6 (seis) pessoas, uma média baixa
devido ao baixo fluxo de programas, ou seja, a programação se repetia todos os dias e as
novidades foram se tornando raras. Por isso, nos primeiros dias após a alteração da
programação, o número de ouvintes diários era cinco ou até dez vezes maior, enquanto nos dias
posteriores chegava a zero.
Essas informações são importantes, pois a rádio web Radioatividade Teen foi pouco
divulgada, contando apenas com a comunidade escolar e seus familiares como ouvintes. O
período de atividades na escola também era escasso para elaborar e editar programas com
frequência.
A repetição, ao longo de cinco anos, da metodologia ‘uso do rádio para o
desenvolvimento de competências, habilidades e valores’ permite acrescentar algumas
observações:
a) O mesmo aluno pode desenvolver atividades na rádio várias vezes, desde que
trabalhe gêneros do discurso diferentes e debata temas variados. Se o conteúdo e o
procedimento não forem diversificados, gera-se dois problemas: a atividade se torna maçante e
o instrumento rádio se torna o vilão, deixando de ser usado em sua potencialidade; o aluno não
desenvolve novas habilidades.
b) Como o tempo escolar é preenchido com uma série de atividades das diferentes
disciplinas, aconselha-se realizar tarefas na rádio escolar alinhadas com os conteúdos
programáticos do plano de trabalho docente.
c) É possível usar a rádio escolar para compor/realizar projetos integradores das
disciplinas, unindo-os ao projeto pedagógico da escola.
d) A rádio escolar, assim como a Biblioteca, não pode ser um lugar trancado “a sete
chaves”; ela precisa estar disponível para o uso planejado dos alunos, mesmo nos intervalos.
Para isso, podem ser eleitos líderes de equipe que devem apresentar o roteiro das programações
dos intervalos. O professor sempre pode sugerir conteúdos.
e) Nesta escola, tornar a rádio de uso exclusivo do Grêmio Estudantil frustrou os demais
estudantes.
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f) Cerca de 30% das turmas de 40 alunos sabiam usar programas de edição de áudio e
vídeo; por outro lado, 95% tinham celular com função de gravação de áudio e vídeo, usado
também para compartilhar as tarefas de sala de aula, agenda escolar e realizar reunião de turma.
g) A rádio web pode ser um dos canais de comunicação da escola. Ela é um ambiente
de formação para os estudantes que se comunicarão com o público externo – família,
comunidade, empresas, outras escolas.
“Esse processo interativo promovido pela web, e apropriado pelas escolas nos projetos
de rádio web, potencializa um modo de atuação, na área educacional, mais participativo e
coerente com o que se espera da Educação nos dias de hoje.” (PRETTO, BONILLA e
SARDEIRO in PRETTO e TOSTA, 2010, p. 77). Tal experiência me levou a perceber que,
quanto mais se valoriza o pensamento juvenil, oferecendo espaços para a sua expressão, mais
criativo, crítico e preparado para o exercício da cidadania se torna o estudante.
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Figura 4: Termo de anuência e autorização para uso do nome da Escola
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ANEXO 1

Três relatórios de grupos de alunos que desenvolveram atividades na rádio escolar “Radioatividade”, em 2016.
(Formatação original)
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1. Introdução

A partir de 1919 começa a "Era do rádio". Em 1920 um microfone de mais qualidade
surge com a melhora conseguida por engenheiros da Westinghouse, dos recursos do bocal do
telefone.
Foi a Westinghouse dos Estados Unidos que fez nascer, meio por acaso, a radiofusão.
Ela fabricava aparelhos de rádio para as tropas da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra
acabou, a Westinghouse ficou com um grande estoque de aparelhos encalhados. Para evitar
o prejuízo, instalou uma grande antena na fábrica e transmitiu música para os habitantes do
bairro. Os aparelhos encalhados foram então vendidos.
A primeira transmissão de rádio oficial no Brasil foi o discurso do Presidente Epitácio
Pessoa na comemoração do centenário da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro de
1922 no Rio de Janeiro. O discurso foi na Praia Vermelha e o transmissor foi instalado no alto
do Corcovado pela Westinghouse.
Nos EUA o rádio crescia velozmente. Em 1921 eram 4 as emissoras, mas em1922 eram
382 emissoras.
A pioneira no radio comercial foi a WEAF de Nova Iorque, da companhia telefônica
AT&T. Ela transmitia anúncios e cobrava US$2 por 12 segundos de comercial, e US$100 por
10 minutos.
O pai do rádio brasileiro foi Edgard Roquete Pinto. Ele convenceu a Academia Brasileira
de Ciências a comprar os equipamentos que transmitiram o discurso do presidente na Praia
Vermelha, e fundou em 1923, a primeira estação de rádio brasileira: a Radio Sociedade do Rio
de Janeiro, atual. Rádio MEC. Os ouvintes eram associados e pagavam mensalidades para
manter a emissora.
Em novembro é criada a Sociedade Radio Educadora Paulista, a PRA-E.
Enquanto que no exterior, é feita a primeira transmissão de rádio em cadeia no mundo,
envolvendo a WEAF e a WNAC, de Boston. No ano de 1926 John Logie Baird realiza as
primeiras transmissões de imagens em movimento, semente da futura TV.
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2. Objetivo
O objetivo desse projeto pode ser dividido em duas partes: Escolar e Profissional. Na
parte escolar, o foco é dito como levar informações a outros alunos que não tenham tanto
contato com gênero textual Notícia e saber desenvolver esse gênero. Neste caso, o tema
“Notícias da semana” deveria contextualizar vários temas, sejam eles Política e Jogos, Esportes
e Saúde.
Na área profissional, baseando-se na área de Linguagens, o desenvolvimento da fala,
dicção e comunicação são necessários, principalmente na área administrativa.

3. Contexto
Se baseando no conceito de Comunicação Informal e Profissional, a professora da
disciplina de Língua Portuguesa e Comunicação Profissional Elisiane, elaborou o projeto
escolar “Radioatividade” que poderia ser dito como uma rádio dos alunos da escola.
Divididos em grupos, os estudantes tinham o compromisso de seguir com agrade
horária da rádio com seus respectivos temas (Jogos, Esportes, ...) nos horários do intervalo
das 9h30 e do almoço ao 12h30.
Ao longo da semana, os vários grupos apresentam notícias e/ou matérias acerca dos
respectivos temas na sala dos professores adaptada à rádio na área próxima do refeitório.

4. Matérias Abordadas
Dia 18:
Brasil vence Peru por 2x0 e está matematicamente classificado para a Copa.
Com uma vitória por 2 a 0 sobre o Peru nesta quarta-feira (16), a Seleção Brasileira de futebol
encerrou o ano de 2016 com 100% de aproveitamento na era Tite e ficou muito perto de uma
vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.
Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Brasil se soltou na etapa complementar e levou
perigo à defesa peruana. Os dois gols foram marcados por Gabriel Jesus, aos 13 minutos, e
Renato Augusto, aos 33.
O Papa Francisco pediu terça-feira (15) para que as nações ajam “sem demora" para defender
a natureza. O pedido está em uma mensagem enviada à22ª Conferência das Nações Unidas
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sobre as Mudanças Climáticas (COP22), que está sendo feita em Marrakesh, no Marrocos. As
informações são da Agência Ansa.
"Agir sem demora, de maneira mais livre possível das pressões políticas e econômicas,
superando os interesses e os comportamentos particulares", apelou o Papa.
A Itália registrou a morte de mais uma sobrevivente do terremoto que matou mais de duas
centenas de pessoas no dia 24 de agosto. Após 82 dias de internação, Franca Marchesi, de 74
anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital da cidade italiana de Amatrice.
Com isso, sobe para 299 o número de vítimas da tragédia, que atingiu a região central da Itália.
Segundo informações da Agência Ansa.
O anúncio da morte foi feito pelo prefeito de Amatrice, Sergio Pirozzi. "É com grande dor que
soubemos que mais uma vida foi tirada pela tragédia. Ficar aqui, reconstruir e olhar adiante é
a única maneira de fazer justiça às vítimas e para não deixar que quem sobreviveu perca a
esperança", disse o prefeito.
Um dos lançamentos mais aguardados para o próximo ano, “A Bela e a Fera" já bateu recordes.
O primeiro trailer do filme, divulgado na segunda-feira (14), foi o mais visto da história nas
primeiras 24 horas no ar.
De acordo com a Disney, foram 127,6 milhões de visualizações no Youtube e nas redes sociais.
E sem contar os acessos na China. Apenas na página da atriz Emma Watson, que vive Bela na
versão com atores reais, o vídeo foi visto 27 milhões de vezes.
A Oi apresentou em setembro lucro líquido consolidado de R$ 73 milhões em setembro. No
mês de agosto, a operadora teve prejuízo de R$ 457,2 milhões, e acordo com relatório mensal
divulgado nesta quarta-feira à noite pelos administradores judiciais da operadora (PwC e Wald
Advogados Associados). Em julho, o relatório dos administradores também havia apontado
prejuízo.
De acordo com o documento, a receita operacional bruta da operadora em recuperação
judicial totalizou R$ 3,54 bilhões em setembro, o que representa uma queda de 1,1% em
relação ao mês anterior. O resultado foi influenciado, principalmente, pelo recuo no
faturamento dos serviços de telefonia fixa (queda de R$ 40,7 milhões) e comunicação de
dados (diminuição de R$ 5,8 milhões).
O hacker Anthony Clark, de 24 anos, foi condenado nos Estados Unidos por um esquema
milionário de fraude envolvendo jogos da franquia "FIFA".
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O esquema, descoberto pelo FBI, consistia em utilizar um software parasimular várias partidas
no game e, com isso, obter moedas do jogo. Essasmoedas, então, eram vendidas no mercado
negro na Europa e na China, onde eram compradas com dinheiro real e por preço inferior ao
cobrado pela EA no game. Elas permitem, entre outras coisas, comprar jogadores para que
cada jogador possa montar seu próprio time.
Estima-se que o esquema tenha movimentado algo em torno de US$ 16 milhões. O exgovernador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) foi preso pela Polícia Federal na manhã
desta quinta-feira (17) em seu apartamento, no Leblon, zona sul.
Ele é alvo de dois mandados de prisão, sendo um deles expedido pelo juiz Sérgio Moro,
responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância. Esta foi a 37ª fase da operação
que investiga um esquema de corrupção na Petrobras.
O outro mandado é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio, e faz parte da Operação
Calicute, um desdobramento da Operação Lava Jato, deflagrada pela PF junto com o MPF
(Ministério Público Federal) e a Receita Federal.
Segundo as investigações, Cabral liderava um grupo de pessoas que recebiam propina de
empreiteiras que tinham contratos com o governo estadual.
Uma das obras investigadas é a reforma no estádio do Maracanã. O prejuízo estimado é de R$
224 milhões, de acordo com o MPF.
Ao escolher uma estratégia para lidar com o filho adolescente que não assume a arrumação
do quarto --ou outra tarefa qualquer--, os pais precisam considerar que talvez ele responda
melhor a uma recompensa do que a um castigo. É o que aponta um estudo publicado na
revista científica "PLOS Computational Biology", em junho.
A pesquisa envolveu dois grupos. No primeiro, os 18 voluntários tinham entre 12 e 17 anos.
No segundo, os 20 participantes tinham entre 18 e 32 anos.
Eles precisaram escolher entre símbolos abstratos, cada um com um diferente resultado:
recompensa, punição ou nulo.
À medida que as etapas do estudo avançavam, os indivíduos aprendiam o que cada desenho
significava. Com isso, os pesquisadores puderam identificar que adolescentes e adultos eram
bons em aprender a escolher símbolos associados à recompensa.
De acordo com os especialistas ouvidos pelo UOL, de fato, todo ser humano responde melhor
a um sistema de recompensa do que a um de punição.

115

Avisos:
Correio elegante ser entregue nos intervalos. Mensagens ofensivas serão vedadas.
Cronograma da rádio.

Dia 25:

Tóquio tem primeira nevasca em um mês de novembro em mais de 50
anos
Uma incomum queda de temperatura fez com que caísse, nesta quinta-feira (24) sobre
Tóquio, a primeira nevasca registrada no mês de novembro na capital japonesa em 54 anos,
informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).
A agência espera uma acumulação de neve de aproximadamente 2centímetros em Tóquio e
de mais de 17 centímetros nos arredores da cidade, e onde as temperaturas caíram hoje e
ficaram perto ou abaixo de zero graus, possibilitando o fenômeno atmosférico.

Mortes violentas entre jovens disparam no Norte e Nordeste, aponta IBGE
As 'Estatísticas do Registro Civil 2015' do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas),
divulgadas nesta quinta-feira (25), mostram que o número de mortes por causas violentas
entre jovens de 15 a 24 anos disparou na maioria dos Estados das regiões Norte e Nordeste
no período compreendido entre 2005 e 2015.
No último ano, foram registrados 28.584 óbitos por causas violentas (acidente de transporte,
afogamento, suicídio, homicídios, quedas acidentais, entre outras) no país ante um número
de 27.140 registrado uma década antes (aumento de 5%).

Para juiz Sérgio Moro, aprovar anistia a caixa 2 pode prejudicar Lava Jato
O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, criticou em nota, na tarde desta
quinta-feira (24), a tentativa de deputados federais de aprovarem a anistia ao caixa 2 dentro
de um pacote anticorrupção discutido na Câmara.
"Tem-se a esperança de que nossos representantes eleitos, zelosos de suas elevadas
responsabilidades, não aprovarão medida dessa natureza."
A nota foi divulgada enquanto a Câmara analisava o pacote anticorrupção.
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O caixa dois é o recebimento de doações eleitorais não declaradas à Justiça.

Fábio Jr. se casa pela sétima vez, e a internet sugere Gretchen como
'próxima' noiva
A internet não está sabendo lidar com o evento do dia: o sétimo casamento de Fábio Jr., 63.
O cantor oficializa o relacionamento com a bancária Fernanda Pascucci, 37, nesta segunda
(21).
Além de fazer memes a respeito do número de matrimônios do artista, os internautas estão
empenhados também em sugerir a "próxima" pretendente, a cantora Gretchen
“se casamento = morte e Fábio Júnior casando pela 7ª vez então esse homem não é humano,
é um gato em constante suicídio”
“Fábio Júnior é o único artista que entra no top e ninguém acha que morreu. Já sabem que é
casamento”.

Moana - Um Mar de Aventuras quebra recorde de pré-estreias da Disney
O ano excelente da Disney está prestes a ficar ainda melhor. Aproveitando o lançamento no
feriado de Ação de Graças, a animação Moana - Um Mar de Aventuras registrou o melhor
resultado da empresa numa pré-estreia de feriado.
O filme arrecadou US$15,6 milhões nas sessões de quarta-feira, superando o recorde anterior
de Frozen - Uma Aventura Congelante (US$15,1 milhões).
Estima-se que o filme da Disney consiga cerca de US$62 milhões em três dias, ou mais de
US$80 milhões em cinco dias.

Como os gringos pensam que são os brasileiros
O Brasil passa por diversas crises e dificuldades, mas nenhuma delas é motivo suficiente para
fazer com que os gringos queiram deixar de vir visitar nosso belíssimo paraíso tropical. Bem,
a visão deles, assim como a nossa sobre eles, é um tanto quanto distorcida. Principalmente
para aqueles que nunca conheceram o Brasil ou um brasileiro. Não à toa a CNN publicou uma
espécie de “guia” para auxiliar os gringos na hora de virem para cá.
As mulheres são as mais bonitas do mundo

117

Não existe preconceito
São viciados em redes sociais
Brasileiros nunca desistem
Se caracteriza pelo carnaval e futebol
Todo mundo sabe sambar
O “jeitinho brasileiro” é uma forte característica da sociedade
Estão sempre, sempre atrasados

Lojas físicas vão abrir mais cedo para receber clientes na Black Friday
Essa semana às grandes redes de varejo vão abraçar a Black Friday e ampliar o horário de
atendimento nas lojas durante o evento. Magazine Luiza, Walmart e Americanas são algumas
das empresas que terão horário estendido e até mesmo vão virar a madrugada com as portas
abertas.
Algumas lojas virtuais já iniciaram o evento logo no começo da semana, mas oficialmente a
Black Friday começa às 0h desta sexta-feira (25).

Sara is Missing mostra como um smartphone pode ser assustador
Lançado oficialmente esta semana, Sara is Missing é um game de terror que assusta ao dar
uma visão distorcida de um objeto ao qual já nos acostumamos no cotidiano. Na posse de um
smartphone pertencente a uma garota que desapareceu, você deve investigar mensagens e
vídeos para tentar elucidar esse mistério — e é aí que as coisas começam a ficar bizarras.
Conforme você progride em Sara is Missing, descobre informações sobre bruxas, um culto que
pratica sacrifícios humanos e alguns vídeos curtos que parecem ter saído diretamente de “O
Chamado”.

Estudantes discutem desocupação de centros da UFSC e garantem
realização do vestibular
Estudantes que participam da ocupação de cinco centros da UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina) estiveram reunidos, desde o início da noite desta quarta-feira (23), com a
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reitoria da universidade para discutir o futuro do movimento. Segundo o chefe de gabinete da
reitoria, Áureo de Moraes, a desocupação deve ocorrer nos próximos dias e a realização do
vestibular está garantida.

Filhos de mulheres com zika na gravidez têm microcefalia após nascer
Com um ano de idade, Guilherme é o primeiro caso registrado de microcefalia adquirida. A
expressão é usada para designar bebês de mulheres infectadas pelo vírus da zika durante a
gestação que apresentaram os sintomas da malformação somente alguns meses depois do
nascimento. Eles nascem aparentemente saudáveis. No caso de Guilherme, os sintomas
apareceram depois de 4 meses de vida.
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ETEC CÔNEGO JOSÉ
BENTO
ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO MÉDIO

ALUNA 4
ALUNA 5
ALUNO 6
ALUNO 7
ALUNO 8

RADIOATIVIDADE: AS MAIS PEDIDAS

Jacareí – SP
2016
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INTRODUÇÃO
Através da disciplina de Língua Portuguesa, foi realizada uma pesquisa
com base nas preferências musicais dos estudantes da escola ETEC Cônego José
Bento, no período matutino.

PROCEDIMENTO
Primeiramente, deixamos uma lista nas respectivas salas de aula: 3º
ETIM ADM, 3º Ensino Médio A e 3º Ensino Médio B.
Nesta lista, havia dois campos a serem preenchidos; o primeiro indicava o
Nome da Música e o segundo, sobre o artista da mesma. Além disso, havia algumas
regras impostas quando o estudante fosse expor sua escolha musical.
A seguir, temos uma imagem ilustrativa sobre esta lista:
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O prazo limite da lista em exposição nas salas era de cinco dias (segundafeira, dia 21 de novembro, até sexta-feira de manhã, 25 de novembro). Após seu
término, obtivemos os seguintes resultados:

Nome da Música

Artista da Música

CheapThrills

Sia

Closer

The Chainsmokers

TreatYouBetter

Shawn Mendes

ColdWater

Justin Bieber

PumpedUpKicks

Foster the People

PursuitofHappiness

Kid Cudi

Vem Dançar o Mestiço

Leandro Lehart

Amassa a Placa

Mc Kevin

Slow Motion

Treiz

Cheia de Manias

Raça Negra

Ride

TwentyOnePilots

Do I WannaKnow

ArticMonkeys

O que falta em você sou eu

Marília Mendonça

Dias de Luta Dias de Glória

Charlie Brown Jr
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Radioatividade: Esportes

ALUNO 9
ALUNO 10
ALUNO 11
ALUNO 12
ALUNO 13

DATA: 21/11/2016
Falta só um ponto para o Palmeiras confirmar o título do Campeonato Brasileiro de 2016. Pouco
importa quem está na cola. O Verdão continua dependendo apenas das próprias forças para
gritar “é campeão”. Um enorme passo foi dado neste domingo com a vitória por 1 a 0 sobre o
Botafogo, na arena alviverde, pela 36ª rodada, com gol de Dudu. Enquanto isso, o Botafogo, há
quatro rodadas sem vencer, segue no G-6. Mas precisa recuperar o fôlego nas duas últimas
partidas do ano para ir à Libertadores de 2017.
Depois de um primeiro tempo com mais domínio do Palmeiras, mas chances perigosas do
Botafogo, as duas equipes mudaram de postura após o intervalo. Com os cariocas procurando
mais o ataque e pressionando, os paulistas conseguiram ser mortais em um lance de contraataque - Gabriel Jesus cruzou na medida para Dudu marcar de cabeça o único gol da partida.
Agora com 74 pontos, o Palmeiras ainda foi beneficiado pelo empate do Santos com o Cruzeiro
- os alvinegros agora foram aos 68 pontos. Com o Flamengo fora da disputa - os cariocas
empataram com o Coritiba -, o Verdão confirma um título com um empate nos dois jogos
restantes, ou caso o Peixe não consiga vencer as últimas duas rodadas.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe a Ponte Preta no estádio
Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 20h. No domingo, às 17h, o Palmeiras enfrenta a
Chapecoense na arena, pela 37ª rodada da competição nacional.
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DATA: 28/11/2016
Não importa o que digam. O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2016. Não. É mais. É o maior
de todos os campeões nacionais. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, neste domingo,
em sua arena lotada, o Verdão chegou ao nono título brasileiro. Ultrapassou o Santos e se tornou
o time que mais vezes conquistou o Campeonato Brasileiro. É enea! Veja o gol do título, de
Fabrício, no vídeo acima.
Não perca a conta. O Palmeiras foi campeão em 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967 (Torneio
Roberto Gomes Pedrosa), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 e, agora, 2016.
O título deste ano, o primeiro do Verdão nos pontos corridos, vem de forma incontestável. Em
37 partidas (ainda há uma rodada a ser disputada), a equipe do técnico Cuca, que previu o título,
somou 77 pontos: 23 vitórias, oito empates e seis derrotas. É o time que mais venceu, menos
perdeu, mais marcou gols (60) e menos sofreu (31).

DATA: 05/11/2016
De acordo com o fato ocorrido no dia 29/11/2016, a programação será voltada em memória dos
jogadores da Associação Chapecoense de Futebol.

#FORÇACHAPE
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Matéria Rádio- Política-29/11/2016
Biografia de Fidel Castro
Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu no dia 13 de agosto de 1926, no povoado cubano de Birán
(província de Holguin). Seu pai, Ángel Castro Argiz, era um agricultor neste povoado.
Fidel Castro foi presidente de Cuba desde a Revolução Cubana (1958-1959), que derrubou o
governo pró-americano do general Fulgêncio Batista, até fevereiro de 2008. Esta revolução tinha um
caráter nacionalista e socialista, pois recebeu forte influência do “companheiro” Ernesto Che Guevara
(conhecido como “Che”) e do irmão de Fidel, Raúl Castro.
Após a revolução, Fidel Castro aproxima-se da União Soviética, fazendo de Cuba uma aliada do
socialismo na América. Fato que fez com que os Estados Unidos passasse a tratar a ilha como uma
perigosa inimiga. Os Estados Unidos, na década de 1960, implantou um bloqueio econômico a Cuba,
influenciando também na expulsão do país da OEA (Organização dos Estados Americanos).
Após a revolução, Fidel implantou um sistema socialista na ilha, acabando com a desigualdade
social entre os cidadãos cubanos. Implantou uma economia planificada, que contou com o apoio
soviético durante a Guerra Fria. Após a queda do muro de Berlim e o fim dos regimes socialistas na
Europa Oriental, Cuba começou a passar dificuldades sem os investimentos soviéticos. Atualmente,
embora possua bons sistemas educacional e de saúde, os cubanos sofrem com as dificuldades
financeiras.
Castro ocupou o cargo de primeiro ministro da República de Cuba de 1959 até 1976. Em 2 de
dezembro de 1976, passa a ser o presidente do Conselho de Estado (chefe do Estado) e presidente do
Conselho de Ministros (chefe de governo) de Cuba. Além de todos os cargos que acumula no governo,
é o primeiro secretário do Partido Comunista Cubano desde a fundação em 1965.
Após 49 anos no poder, em 19 de fevereiro de 2008, Fidel Castro anunciou sua renúncia ao cargo
de presidente de Cuba e à chefia do Partido Comunista Cubano. O sucessor de Castro, no comando de
Cuba, é seu irmão mais jovem Raúl Castro. Embora não possua o mesmo prestígio que o irmão, Raúl
passou a sentir o gosto do poder no final de julho de 2006, após os problemas de saúde apresentados
por Fidel Castro.
Em abril de 2011, durante o 6º Congresso do Partido Comunista de Cuba, Fidel castro renunciou
a chefia do Partido Comunista de Cuba. Na ocasião, Fidel afirmou que ainda seria um "soldado de
ideias".
Fidel Castro faleceu em 25 de novembro de 2016, na cidade de Havana, aos 90 anos de idade.
Castro morreu às 22h29 no horário Cubano, e à 1h29 no horário de Brasília.
Referência:http://www.suapesquisa.com/biografias/fidel_castro.htm
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ANEXO 2

Transcrição completa dos cinco programas de rádio web, dentre os vinte gravados e
transcritos para análise no decorrer de toda a pesquisa.
• Programa 1: Catástrofes que afetam nosso mundo (2º ETIM Administração – 09/2017)

- ALUNO 1: É o seguinte galera, eu acho que a nossa situação não tá muito boa, temos um
gordinho agora ficando louco, querendo destruir os Estados Unidos, pelo menos ele disse, mas
não vai dar em nada. Mas tudo bem, estamos começando outra Guerra Fria, né? O que você
tem pra falar?
- Que acho inútil isso, porque tinha que acabar com todo mundo (risadas)
- ALUNO 1: Temos aqui uma “propicidade” a uma terrorista aqui do lado.
- ALUNA 2: Realmente é uma guerra fria porque eles não necessariamente estão trocando
bombas, eles só estão nesse ar de conflito, uma troca de olhares.
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- ALUNO 1: É, tipo, nessa onda de troca de olhares... ALUNA 3, o que você acha do nosso
gordinho mais sexy da Coreia?
- ALUNA 3: Tá um caô. (gargalhadas)
- ALUNA 2: De sexy não tem nada, né minha gente?
- ALUNO 1: Vixi, Polêmica. Polemizando aqui. Por que não, ALUNA 2?
- ALUNA 2: Ah, ele tá querendo causar conflito com todo mundo ali. Deixa todo mundo quieto!
- ALUNO 1: Eu tenho dó do ‘gordinho’ da Coreia do Norte. Tem que ficar dando “oi” pra ele.
Todo mundo é magro, só um gordinho.
- ALUNO 4: Se parar pra pensar, ser gordo lá tem que ser um padrão de beleza, porque o pessoal
lá é meio comunista, né? E o cara é gordo, então ele deve ter dengue (risadas).
- ALUNO 1: Nossa! Polêmica! Troca ALUNA 2!
- ALUNA 2: Eu não tenho nada a declarar sobre isso.
- Eu tenho. Essa guerra fria está parecendo mais o jogo de vôlei da escola.
- (todos) Oh! Io, io, io!
- ALUNO 1: Muito polêmico. Pra quem não sabe, aqui na Etec a gente tá fazendo um
campeonato interno de vôlei aqui na escola, entre as salas, cada sala tem vários times e, ALUNA
2, o que você tem a comentar do seu time?
- ALUNA 2: Então, evolução, né? A gente começa debaixo e tá subindo. A gente ganhou assim
mesmo. Muito bom. Só quero dizer que as tretas são desnecessárias.
- ALUNA 3: Ah, não. Eu acho que tem que ter treta mesmo. Porque é assim, quando tem
barraco, treta, a gente fica nervoso e aí faz as coisas direito.
- ALUNO 4: Fica com os nervos à flor da pele.
- ALUNA 2: Lembrando que ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem que se colocar
no próprio lugar e olhar pro próprio nariz.
- Exatamente, mas é o tipo de coisa que as pessoas não fazem muito aqui.
- Senti uma indireta. (risadas)
- ALUNO 1: Até porque hipocrisia não é uma coisa muito boa, né gente?
- ALUNA 2: Eu só acho que a gente tá vivendo numa sociedade de hipócritas, infelizmente.
- ALUNO 1: A sociedade do “mimimi”, hashtag Laís.
- Geração “mimimi”.
- ALUNA 3: Hashtag gosto de pão.
- ALUNO 1: Maturidade aqui de ALUNA 3. ALUNA 3, por que você gosta de pão? Pelo que
eu saiba, ALUNO 4 gosta de uma binasguinha.
- Iiiii, falou da amiga.
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- ALUNO 1: Ele está me encarando, gente. Eu estou um pouco arrependido. ALUNO 4, me
perdoa?
- ALUNO 4, perdoa ele. Um minuto de silêncio.
- ALUNO 4: Um minuto de silêncio porque ele morreu?
- ALUNO 1: Vocês acham que essa guerra fria vai ter um começo em questão de conflito
mesmo ou não?
- Eu acho que enquanto um não provocar o outro, jogar uma bombinha, vai ficar na enrolação.
- ALUNA 2: Eu só acho que essa relação está igual a do princesa com certas pessoas aí, está
faltando atitude.
- ALUNO 1: Vixi, polêmica aqui.
- Racistas e fascistas não passarão.
- ALUNO 1: Alguém me explica isso daí porque eu não entendi. Por que raça gente? Judiação.
- ALUNO 4: Adolescente gosta de falar de política.
- Imposto é ruim, sonegar é defesa.
- ALUNO 4: Que imposto é ruim o quê? Tá tirando? Mulher aqui fazendo rádio. Mulher tinha
que tá na cozinha, na beira do fogão. Tá tirando mano?
- Nada a ver, ALUNO 4, nada a ver.
- ALUNO 1: Polêmicas aqui. Já adiantamos que não temos a pretensão de fazer alguma indução,
mas...
- Jamais, é só pra descontrair mesmo.
- ALUNO 1: Porque daqui a pouco a Coreia do Norte vai sumir.
- ALUNA 2: O gordinho vai comer todo mundo, devorar sabe.
- ALUNO 4: Mas você acha que ele não come pastel? [...]
- Não, ele não é chinês gente, para.
- Mas ele é asiático, então é isso que importa. [...]
- Mas a China apoia a Coreia do Norte, então tá tudo certo. [...]
- Pastel junto, vai um catupiry também.
- E como vocês acham que a China vai se posicionar nisso? Porque a China apoia a Coreia do
Norte, mas se começar a guerra, como a China fica? Ela importa, exporta...
- ALUNO 1: Ela é o bichão mesmo. [...] ALUNO 4, diga alguma coisa. Temos aqui o ALUNO
4 bem concentrado, bem focado. ALUNO 4, você consegue fazer muitos pontos aí ou não?
- ALUNA 2: Esse jogo do ALUNO 4 é sensacional. A gente jogava em 2015.
- ALUNO 4: Clash Royale. É o novo Clash.
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- ALUNO 1: E você, ALUNA 3? O que você acha do fim da Coreia do Norte? É possível ou
não?
- ALUNA 3: Nananana.
- A gente tem uma participação especial hoje aqui, o ALUNO 5. [...]
- O que você acha ALUNO 5?
- Ele é um comunista. Já que você é um comunista, diga o que você acha.
- ALUNO 5: Ele tem que matar todo mundo mesmo, porque é assim que a vida segue, a vida
segue assim.
- Ele é comunista, gente. Ignora, ignora. [...]
- ALUNO 4: É que ele não come direito, aí ele não consegue pensar.
- ALUNA 2: Eu só queria dizer que é verdade, ele não sabe nem cortar um pedaço de pizza.
[...]
- Olha a treta aqui gente, ao vivo!
- ALUNO 1: De graça!
- ALUNA 2: Não tem mais participação especial, gente.
- Gastou, hein!
- Aí azedou a marmita.
- A hora que chegar em casa você fala pra sua mãe, pronto!
- ALUNO 1: Temos aqui um casal muito lindo...
- Aí no dia que a gente vai publicar isso eles terminam, e aí como é que faz? [...]
- Nossa, você tá agorando o fim do relacionamento?
- Não, eu torço por eles.
- Um minuto de silêncio. [...]
- Ah, gente, eu só quero comer. O que vocês acham de pizza de brócolis?
- ALUNA 2: Adoro, eu comi ontem, só queria dizer isso, e o ALUNO 5 aqui odeia.
- É errado colocar brócolis na pizza.
- ALUNO 1: É errado colocar brócolis em qualquer lugar!
- O que você tem contra os brócolis? Eles são miniamazônias.
- Eu não evoluí tanto tempo assim pra voltar a comer mato.
- Isso aí foi um apelo aos vegetarianos, eu acho.
- Concordo plenamente.
- ALUNO 5 morreu.
- ALUNA 2: Não temos mais a participação especial, gente. Um minuto de silêncio. [...] Pra
quem não sabe, o Nogueira é o ALUNO 5.
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- ALUNO 1: ALUNO 4, agora a gente retorna para o seu jogo, e aí, como está o seu jogo, está
bem? [...]
- Deixa eu te ajudar?
- ALUNO 4: Você vai me atrapalhar.
- Nossa!
- Iou, iou, iou, iou...
- ALUNO 1: Pra quem não sabe, nós temos uma grande amizade...
- Toda semana tem treino, mas a gente pode deixar isso por baixo dos panos. Mas você sabe
que o olho do furacão não é atacar querido.
- ALUNO 1: Refutado, refutado! [...] Como sempre bem intuitivo, bem colaborativo. Pra quem
não sabe o Fael é uma pessoa do grupo que deveria estar aqui, mas...
- Ele foi ao dentista. [...]
- Mas segundo minha mãe eu não sou gente, vida que segue...
- Mas nós te amamos.
- ALUNO 1: Vamos postar no What’sApp.
- No Twiter!
- ALUNO 1: Mas status de What’sApp serve pra quê? Pra colocar frase. Eu não tenho Twiter.
- Nas redes sociais: hashtag amem a ALUNA 5. [...] Instagram, Facebook.
- ALUNO 1: Que foto a gente pode colocar: ALUNA 5 fazendo pose, ALUNA 5 fazendo um
sorriso bem lindo...
- Lembrando que ela é de Santa Branca, [...] a linguagem não é a mesma.
- ALUNO 1: Então sua mãe...
- Se ela me chamou de, eu acho que ela também é.
- Não pode ofender a mãe, é pecado.
- Mas eu não tô ofendendo, eu não falei.
- Corta aqui, corta aqui.
- Eu subentendi. Ela falou explicitamente.
- ALUNO 1: Essas tretas familiares...Então galera, espero que vocês tenham gostado da nossa
introdução. A gente começou falando sobre comunismo, sobre Coreia do Norte, chegamos ao
nível de falar de capivaras e brócolis, um caminho bem tortuoso, totalmente focado no
conteúdo, cheio de pedras, de pessoas, uma buraqueira muito louca, parece a estrada do Paraíso
(bairro), mas tudo bem. Mas, então, vamos entrar agora com a matéria, espero que tenham
gostado pelo menos desse começo e até mais gente, aqui é o ALUNO 1 e até mais.
- Tchau gente!
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- ALUNA 5 como sempre bem “seduzente”.
- Continua no próximo episódio.
- Tchau peoples. Peoples não.
- Até mais guys.
- Tchau people, adeus. [...]
- ALUNO 5 dá tchau também.
- Não ouçam isso de novo. Muito obrigado. [...]
- Google tradutor fazendo parte dessa nossa gravação (risadas). Fiquem com a matéria e com
algumas músicas. Até mais.

•

Programa 2: Setembro Amarelo (3º ETIM Meio Ambiente – 11/2017)

Five-four-three-two-one-zero
A rádio mais amiga, Radioatividade

- ALUNA 1: Olá, galera, aqui se inicia mais uma programação na rádio Atividade,
compartilhando conhecimento e dissipando alegria pra você, nosso querido ouvinte.

- ALUNA 2: Hoje estamos trazendo em pauta uma discussão sobre um assunto corriqueiro e
que é tratado como um tabu para a sociedade: a depressão. E nesse novo quadro, “Depressão,
vamos conversar”, estaremos alertando sobre a necessidade de falar sobre este tema. Desde
2015, no mês de setembro se inicia a campanha do setembro amarelo, que nos remete à
importância da conscientização da prevenção do suicídio iniciada no Brasil pelo CVV, Centro
de Valorização da Vida, CFM, Conselho Federal de Medicina e ABP, Associação Brasileira de
Psiquiatria.

- ALUNA 3: Muitas vezes vista como frescura ou fraqueza, essa doença perniciosa acaba
passando despercebida pela sociedade. Ela necessita sim ser diagnosticada e mais precocemente
possível ser tratada. Há uma tendência em se confundir com a tristeza, que é um afeto natural
frente às dificuldades e as perdas [...] com depressão, talvez pela dificuldade humana em lidar
com a angústia e querer soluções prontas para suas dores. A depressão afeta não só você, mas
os que estão a sua volta, sua família, seus amigos e colegas, afeta a comunidade, as sociedades
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e tem um alto custo econômico. Devido ao estigma social da depressão, poucos querem falar
sobre ela.

- ALUNA 4: pelo ponto de vista psiquiátrico, a depressão é um transtorno de humor
caracterizado pela tristeza e desinteresse pela vida nos mais diversos graus. No ponto de vista
filosófico, é a dor da existência, um estado de tristeza patológico no qual a pessoa se sente
desestimulada ou desesperançada frente à vida, sem ânimo para planejar seu futuro e pensar em
si mesma, isto é, pode ir desde a sensação de tristeza e desânimo até o desespero, sendo a causa
mais frequente de suicídio. O primeiro passo para conseguir ajuda, é falar; no entanto, é
necessário que exista alguém disposto a ouvir e auxiliar neste caso, rompendo assim o silêncio.
A avaliação psiquiátrica avaliará o grau do quadro, onde depressões leves não precisariam de
medicação e respondem muito bem ao suporte terapêutico. As mais graves necessitam de
medicação, os antidepressivos.

- Se você sofre com a depressão ou conhece alguém que tem sofrido com essa doença, esteja
disposto a procurar ajuda e oferecer ajuda. O nosso senso de humanidade nessas ocasiões
precisa estar aguçado, estendendo a mão para quem passa por uma doença tão destrutiva,
fisicamente e psicologicamente falando. Confrontar, questionar e julgar são os pilares para as
desavenças, então, seja paciente e saiba ouvir. Nós só precisamos de pessoas dispostas a ajudar,
tendo como base o respeito, resiliência e empatia sempre.

- ALUNA 5: uma pausa na programação para ouvirmos músicas nacionais, que possuem
mensagem de esperança. Esperamos que você, nosso ouvinte, possa não só ouvir essas músicas,
mas senti-las. Vamos de Fresno, com a música “Acordar”.

- ALUNA 1: Voltamos com a nossa programação normal e, discutindo com alguns colegas,
chegamos à conclusão de que não basta conversar sobre depressão, precisamos identificá-la,
sabendo quais são os possíveis sintomas dessa doença, esses que são fraqueza, emagrecimento,
nenhum apetite, insônia, tristeza, sentimento de culpa, pessimismo, necessidade de se isolar,
entre outros. Então, fiquemos atentos.

- ALUNA 5: Nos dias de hoje, esse assunto é bem mais debatido em decorrência da sua
incidência na sociedade. Uma das formas de expor esse tema foi através de alguns livros, séries
e filmes juvenis, como:

132

- ALUNA 1: Na série My mad fat diary, mostra-se os desafios de se representar a depressão,
uma doença tão particular pra cada um; mas, na série, nós podemos ver de maneira exemplar
pelos olhos de Rae, uma adolescente acima do peso, que sofre de profunda depressão. Situada
nos anos de 1990, a série consegue passar uma carga dramática bem pesada e, ao mesmo tempo
em que o público se vê apaixonado pelos personagens. O principal acerto de My mad fat diary
é que ela jamais romantiza a doença ou trata o assunto de maneira leviana.

- As vantagens de ser invisível, filme e livro, roteirista Stephan Chbosky, lança luz sobre o
amadurecimento no ambiente da escola, um local por muitas vezes opressor e sinônimo de
ameaça, uma leitura que deixa visível os problemas de crise próprias da juventude.
- Os treze porquês, série e livro. A série, em especial, mostra Clay Jensen, personagem que
encontra um misterioso pacote com várias fitas cassete; ele ouve as fitas e se dá conta que foram
feitas por uma colega de classe que cometeu suicídio duas semanas antes. Nas fitas, ela explica
que os treze que a levaram à decisão de se matar são os amigos. Clay é um deles. Agora, ele
precisa ouvir tudo até o fim, para descobrir como contribuiu para esse trágico acontecimento.

- ALUNA 2: O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão. O demônio do meio-dia é
uma importante referência sobre a depressão para leigos e especialistas. O autor intercala relatos
pessoais em sua batalha contra a doença com depoimento de vítimas da depressão e opiniões
de especialistas. Solomon constrói mitos, explora questões éticas e morais, descreve remédios
disponíveis, a eficácia de tratamentos alternativos e o impacto que a depressão tem nas várias
populações. Esse livro tem uma pegada científica. Então, para quem gosta desse gênero, é uma
ótima recomendação.
- ALUNA 4: Depois dessa dica de leitura e entretenimento, vamos de NX Zero, “Uma gota no
oceano”.
(outras músicas)
Five-four-three-two-one-zero
A rádio mais amiga, Radioatividade
• Programa 3: Música brasileira (3º ETIM Meio Ambiente – 11/2017)

133

- ALUNA 1: Olá, ouvintes! Hoje nós vamos falar sobre a influência da música na história da
sociedade brasileira. Como a música está fortemente presente na sociedade, sobretudo na
juventude, maiormente como forma de entretenimento, nós vamos juntar esse entretenimento
com conhecimento e ver como os dois trabalharam juntos. A música é a principal arte em todo
o mundo; desde tribos indígenas até em grandes cidades, a música é, em especial, uma forte
presença artística na cultura. O feito de cantar ou escutar uma canção pode desencadear efeitos
emocionais numa pessoa: tristeza, alegria, nostalgia, raiva, muitos são os sentimentos que veem
aos ouvintes da música. Estes sentimentos, quando contidos em várias pessoas, podem gerar
movimentos sociais. Portanto, a música pode ser considerada uma das artes que mais
influenciam na sociedade. Por isso, muitas mídias optam pela monopolização do mercado
fonográfico. Se há décadas era a censura a principal vilã, agora é a alienação, o controle do que
vai ou não fazer sucesso. Isso somado ao descaso pela qualidade musical atual na sociedade
brasileira, especialmente nas classes mais pobres, provocam um declínio cultural.

- ALUNO 2: A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte
marcial, esporte, cultura popular e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de
escravos africanos, ela é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando
primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo
ou aéreas. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a
sua musicalidade. Praticantes desta arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar,
mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar. A música é um componente fundamental
da capoeira. Foi introduzida como forma de ludibriar os escravizadores, fazendo-os acreditar
que os escravos estavam dançando e cantando, quando na verdade também estavam treinando
golpes para se defenderem. Ela determina o ritmo e o estilo do jogo quando é jogado durante a
roda de capoeira. A música é composta de instrumentos e de canções, podendo ter o ritmo
variado de acordo com o Toque de Capoeira de bem lento a bastante acelerado. Muitas canções
são na forma de pequenas estrofes intercaladas por um refrão, enquanto as outras vêm na forma
de longas narrativas, que são chamadas ladainhas. As canções de capoeira têm assuntos dos
mais variados. Algumas canções são sobre histórias de capoeiristas famosos, outras podem falar
do cotidiano de uma lavadeira. Algumas canções são sobre o que está acontecendo na roda de
capoeira, outras sobre a vida do amor perdido, e ainda tem as outras que são alegres e falam de
coisas tolas, cantadas apenas para se divertir. Os capoeiristas mudam o estilo das canções
frequentemente de acordo com o ritmo do berimbau. Desta maneira, é na verdade a música
comandada pelo capoeirista, e não só no ritmo mas também no conteúdo. O toque Cavalaria era
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usado para avisar os integrantes da roda que a polícia estava chegando; por sua vez, a letra é
constantemente usada para passar mensagens para um dos capoeiristas, na maioria das vezes de
maneira velada e sutil. Os instrumentos são tocados numa linha chamada bateria. O principal
instrumento é o berimbau, que é feito de um bastão de madeira envergado por um cabo de aço
em forma de arco em uma cabaça usada como caixa para envergação. O berimbau varia de
afinação, podendo ser o Berimbau Gunga, Médio e viola. Os outros instrumentos são: pandeiro,
atabaque, caxixi e com menos frequência o ganzá e o agogô. E para vocês saberem mais um
pouco sobre as músicas típicas da capoeira, fique agora com “Paranauê” e “O dia que o
berimbau chorou”, ambas de Abadá Capoeira.

- ALUNA 3: No século XX, Getúlio Vargas censurava muito os sambas por conter muita
malandragem. O Novo Estado investiu na música para exaltar o trabalho, chegando a distribuir
verbas às escolas de samba, pra que trocassem temas de malandragem por temas nacionalistas,
incentivando o trabalho e escondendo os problemas sociais do Brasil. Surge, então, o samba
“exaltação”, tendo como maior dos seus representantes Ary Barroso. O destaque musical recaía
sobre o arranjo orquestral que devia conter elementos eloquentes e grandiosos, dando força ao
nacionalismo que se queria demonstrar, tentando mostrar um país de trabalho e grandeza, com
uma imagem positiva e moderna. Temos agora dois sambas-exaltação: o primeiro “Aquarela
do Brasil”, de Ary Barroso, e o segundo “País Tropical”, de Jorge Bem Jor.

- ALUNA 4: Falando um pouco agora sobre a Ditadura Militar, nós sabemos que naquela época
estava ocorrendo vários ataques de guerrilha por toda parte. Sequestros e bombas já faziam
parte do cotidiano, além também do comunismo que ia se alastrando. João Goulart acobertava
a intervenção de Cuba no Brasil, estimulava a divisão das Forças Armadas, provocava uma
guerra civil e tomava outras ações que fizeram chegar um clamor geral pela derrubada dele no
Correio da Manhã, que servia de incitação direta ao Golpe. O regime militar, ele foi o período
da política brasileira em que militares conduziam o país e essa época ficou marcada na História
do Brasil através de vários Atos Institucionais que colocavam em prática a censura, a
perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a
repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. E alguns artistas que foram censurados
durante a Ditadura Militar, que foi de 1964 a 1985, foram Caetano Veloso Chico Buarque, Elis
Regina, Geraldo Vandré, Gilbeto Gil, Kid Abelha, Milton Nascimento e Raul Seixas, e teve
outros também que eu não vou citar aqui. Fique agora com duas músicas importantes que
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retravam o regime da época, sendo elas: “Para não dizer que não falei das flores”, do artista
Geraldo Vandré, e a música “Cálice (Cale-se)”, do Gilberto Gil e Chico Buarque.

- ALUNA 5: Surgido em 1965, a partir de um programa televisivo exibido pelo TV Record,
apresentado pelo cantor e compositor Roberto Carlos, conjuntamente com o também cantor e
compositor Erasmos Carlos e da cantora Wanderléia, a Jovem Guarda deu origem a toda uma
nova linguagem musical e comportamental no Brasil. Cresceu rapidamente, já que grande parte
de suas letras tinham temáticas amorosas e sobre adolescentes, que faziam parte dos hits do
rock britânico e norte-americanos da época. Por essa inspiração, a Jovem Guarda tornou-se o
primeiro movimento musical no país que pôs a música brasileira em sintonia com o fenômeno
internacional do rock da época, catalisado especialmente pelos Beatles. Para vocês entenderem
mais sobre a linguagem usada neste tipo de música, ouviremos as músicas “Eu sou terrível”, de
Roberto Carlos, e “Era um garoto que como eu amava os Beatles e Rolling Stones”, de Os
Incríveis.

- ALUNA 1: O Tropicalismo foi um movimento musical que também atingiu outras esferas
culturais (artes plásticas, cinema e poesia). Surgido no Brasil no final da década de 1960, seu
marco inicial foi o Festival de Música Popular realizado em 1967 pela TV Record. O
tropicalismo teve uma grande influência da cultura pop brasileira e internacional e de correntes
de vanguarda como, por exemplo, o concretismo. O tropicalismo, também conhecido como
Tropicália, foi inovador ao mesclar aspectos tradicionais da cultura nacional com inovações
estéticas como, por exemplo, a pop art. O movimento tropicalista não possui como objetivo
principal utilizar a música como “arma” de combate político à ditadura militar que vigorava no
Brasil. Por este motivo, foi muito criticado por aqueles que defendiam as músicas de protesto.
Os tropicalistas acreditavam que a inovação estética musical já era uma forma revolucionária.
Uma outra crítica que os tropicalistas receberam foi o uso de guitarras elétricas em suas
músicas. Muitos músicos tradicionais e nacionalistas acreditavam que esta era uma forte
influência da cultura pop-rock americana e que prejudicava a música brasileira, denotando uma
influência estrangeira não positiva. Os principais representantes do tropicalismo foram:
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Torquato Neto, Tom Zé, Jorge Bem, Gal Gosta e
Maria Bethânia. Para conhecer um pouco mais sobre o Tropicalismo, ouçam agora
“Tropicália”, de Caetano Veloso, e “Aquele abraço”, de Gilberto Gil.
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- ALUNA 6: O movimento Manguebeat foi desenvolvido no estado de Pernambuco a partir da
década de 1990. E ele consistiu em uma cena cultural especialmente de porte musical que
misturava os elementos da cultural regional de Pernambuco, como o maracatu rural, com a
cultura pop, sobretudo o Rock in Roll e o HipHop. O Manguebeat também desenvolveu uma
forma própria de distribuir visualmente essa mistura: o uso do chapéu de palha, da cultura
pernambucana, aliado aos acessórios da cultura pop, como os óculos escuros e camisetas
estampadas, dando um visual acentuada em seus integrantes. Os principais idealizadores da
cena Manguebeat foram Chico Science, Fred Zero Quatro, Mabuse e Héder Aragão. Somaramse a eles Jorge du Peixe, Pupilo, Lúcio Maia, Toca Ogan, Gilmar Bola 8, Gustavo da Lua, Otto,
entre outros. O termo Manguebeat é fruto de uma junção da palavra “mangue”, que designa um
ecossistema típico da região norte, principalmente do município onde nasceu esse movimento,
com a palavras beat, do inglês, que significa “batida”. O caranguejo, forma de vida típica no
mangue, que é capturado e dividido entre os trabalhadores da região, tornou-se um símbolo do
Manguebeat, inclusive o principal manifesto desse movimento foi escrito por Fred Zero Quatro
e tem o título de “Caranguejos com cérebro”. A denominação “Manguebeat” pretendia tornar
clara a proposta desse manifesto; nele, o autor afirma que as artérias da cultura do Recife
estavam bloqueadas e que Recife estava morrendo econômica e culturalmente, e que, portanto,
era necessário revitalizar a cultura da cidade, misturando o tradicional com o moderno. E as
principais bandas que lideraram esse movimento em Recife foram: Chico Science e Nação
Zumbi, liderada por Chico Science, e Mundo Livre SA, liderada por Fred Zero Quatro. Esses
dois líderes, sobretudo Chico, eles mostraram grande capacidade de articulação em meio às
tradições culturais do Nordeste. Chico Science incorporou muitos elementos do Maracatu rural
em suas músicas, tanto componentes melódicos quanto nas letras, além de, frequentemente,
fazer apresentações vestido com a colorida fantasia de caboclo do maracatu. Foi na cidade de
Recife, Pernambuco, que nasceu o movimento e na música “Manguetown”, de Chico Science
& Nação Zumbi, fica clara a insatisfação do grupo com a situação precária de Recife na década
de 1990. Na segunda metade da década de 1990, os representantes desse movimento já haviam
conseguido expandir sua arte para o Brasil todo, bem como para outras regiões do mundo. Fique
agora com a música “Manguetown” e, em sequência, “Da lama ao caos”, de Chico Science e
Nação Zumbi.

- ALUNA 4: Agora, pra dar uma conclusão, a população tem que entender como é preciso uma
melhoria na arte nacional, pois através dessa melhoria poderão ocorrer efeitos muito
significativos na educação, projetos sociais com o intuito de incentivar a criança a trabalhar
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com a música e arte em geral, especialmente nas favelas, facilidade ao acesso a instrumentos
musicais entre outras ações que podem juntas mudar aos poucos a cultura da nossa sociedade e
melhorar assim a nossa qualidade de vida.

- ALUNA 1: Encerramos aqui a nossa programação. Muito obrigada pela audiência.
• Programa 4: K-Pop (2º ETIM Química – 04/2018)

- Aluno: Está começando a programação KLZ, da Radioatividade.
Música
- Aluna X: E essa foi “Blood Sweat & Tears”, do grupo BTS.
Música
- Aluno Y: Você acaba de ouvir “Congratulations”, do grupo Day6. As melhores músicas do
pop coreano só aqui na Radioatividade.
Música
- Aluna X: E essa foi “Clap”, do grupo sul-coreano Seventeen.
Música
- Aluno Y: E acaba de tocar “Lights out” do grupo mundialmente conhecido EXO.
- ALUNA 1: Olá, caros ouvintes! Estamos oficialmente iniciando a nossa programação e vamos
discutir um pouquinho sobre a cultura coreana.
- ALUNA 2: E pegando da deixa de a última música ter sido do EXO, iremos começar a falar
de grupo de KPOP incrível, que já é mundialmente famoso.
- ALUNA 1: O grupo originalmente constituído por doze integrantes entre coreanos e chineses
teve seu lançamento na indústria da música em 2012, um determinado single...
- ALUNA 2: “Where is Love”.
- ALUNA 1: Com o longo dos anos, infelizmente, cerca de três integrantes chineses caíram do
grupo, e atualmente o grupo é composto por oito coreanos e um chinês, nove membros ao todo.
O perfil atual do EXO conta com treze álbuns em diversos idiomas, como por exemplo japonês,
chinês e coreano, inclusive um dos mais recentes que eles lançaram é em japonês. A gente pode
ver que existem mais álbuns do que integrantes, não é mesmo?
- ALUNA 2: Inclusive, alguns membros, eles têm singles-solos e álbuns-solos, como o Lay,
que ele tem dois álbuns chineses.
- ALUNA 1: A gente vê que, infelizmente, essas piadas sobre a saída dos integrantes são muito
frequentes, até os próprios fãs, que a gente chama, são as EXO-L, até elas mesmas, é, zoam,
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sério. A gente “tá” falando no feminino, mas é tanto homem como mulher, é que o termo é mais
feminino. É, tanto eles até zoam no Twiter, no Facebook, pela internet, como a saída dos
membros, porque originalmente quando eles debutaram, eles eram em doze.
- Aluna X: “Tá”! “Pera, pera, pera”. O que é debutar?
- ALUNA 2: Quando um grupo começa a promover oficialmente um, lançando álbuns, vídeos,
singles e conceitos.
- ALUNA 1: É, ‘debutar’ é, é um dos termos usados dentro do mundo do KPOP que
basicamente significa estrear no mundo da música. Aí, entre outros termos a gente tem ‘popstar
bias’, que a gente acaba falando muito, que seria, é o seu, vamos dizer, o seu integrante
preferido, aquele que você mais gosta.
- ALUNA 2: Um exemplo que, o meu ‘bia’ preferido seria o Chen do EXO.
- ALUNA 1: O meu é bia, o meu bia (risadas)
- Aluna X: O meu bia (gargalhadas)
- ALUNA 1: O meu bia tá gente? O meu bia, no caso, é o Suho e também o Chen, mas
principalmente o Suho mesmo.
- ALUNO 3: Mas eu não entendi por que eles saíram.
- ALUNA 2: Ah, eles saíram, os integrantes chineses, por alguns conflitos com a empresa sobre
contrato e boatos de modo de tratamento, que tratavam os integrantes chineses de um modo
diferente, mas nada foi confirmado pela empresa ou tão claramente pelos próprios exintegrantes.
- ALUNA 1: Continuando também com um grupo que é mundialmente famoso, a gente pode
falar do BTS, que ultimamente eles vêm quebrando muitos records de visualizações e likes nos
vídeos das músicas que eles acabam lançando.
- ALUNA 2: Inclusive, eles têm ganhado também muitos prêmios internacionais, como o ?, e
muitos prêmios no próprio, na própria Coreia, com, em programas de música e de premiações
mesmo.
- ALUNA 1: Inclusive, é, igual no grupo que a gente citou anteriormente, os membros, eles
também lançam ‘músicas-solos’, e ultimamente um dos integrantes, o J-Hope, ele lançou um
álbum-solo que vem fazendo bastante sucesso.
- ALUNA 2: Falando em ‘álbuns-solos’, um deles, o Suga, ele lançou a mixtape dele, também
uns dois anos atrás mais ou menos, e também teve muito, muitos likes e os fãs gostaram bastante
também.
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- ALUNA 4: Muito bom canal do YouTube faz uma compilação dos homens mais bonitos,
entre eles atores, ah, cantores e dançarinos coreanos. O que ganhou em primeiro lugar foi um
dos integrantes do BTS, o V.
- ALUNA 1: Pegando inclusive o assunto do V, do homem mais bonito do mundo, ele fez um
dorama um tempo atrás chamado ?, ele teve uma participação. Muitos cantores, é, dançarinos
do KPOP, eles fazem participações em doramas, que são dramas, basicamente se formos
traduzir pro português, seriam novelas coreanas, mas falar novela fica meio ruim, então, a gente
fala dorama mesmo.
- ALUNA 2: Inclusive, alguns dos integrantes do EXO também fizeram alguns doramas, como
o EXO Next Door, que participou quase todos os membros, e alguns com trabalhos separados,
como o Xiumin, que fez um dorama de época, o Baek-hyun que também fez um dorama de
época, é, o D.O. é o mais famoso, é, sobre doramado grupo, porque ele sempre ‘tá’ fazendo
parte de doramas, de filmes que se tornam muito famosos e ele também já ganhou prêmios
sobre a atuação muito boa dele.
- ALUNO 5: Mas pegando esse assunto de dorama, eu queria perguntar e ressaltar também.
Qual dorama, qual tema de dorama seria apropriado pra, é, se reproduzir?
- ALUNA 2: Não se tem um tema muito exato porque vai depender muito de gosto.
Particularmente, eu não gosto de doramas de época e gosto mais dos atuais.
- ALUNA 1: Na verdade, os doramas de época, eles são sim muito famosos, a gente pode
perceber que os rádios e aplicativos, eles são bem, é um tema bem versátil e válido, mas também
tem muitos doramas falando da época de colégio, sobre bullying, enfim, e doramas atuais que,
dificilmente, falam sobre suspense ou terror.
- ALUNA 2: E sobre os doramas de bullying, eles usam bastante esse tema, porque é um
problema muito sério na Coreia, não só na Coreia como no mundo, mas lá, é, pelo meu ponto
de vista, é uma coisa bem pesada, assim, que mexe mais com o psicológico da pessoa do que
com o físico, como em alguns lugares.
- ALUNA 1: Existem mais, existem também os doramas tipo tensos (?) que retratam coisas
mais criminais, um clima um pouco mais pesado, mas um desenvolvimento muito interessante.
Além do mais, os doramas de ficção, que falam sobre pessoas com poderes mágicos, ou então
viagem através de época.
- ALUNA 2: Sim. E o que eu acho muito legal nesse assunto é como todos os atores, eles têm
um método, eles têm uma, eles são muito bons em atuação, e eles conseguem ‘passá’ bastante
essa imagem.
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- ALUNA 1: Seguindo ainda com a mesma linha de música coreana, nós também falamos
bastante sobre groups masculinos, mas também existem muitos groups femininos que fazem
muito sucesso.
- ALUNA 2: Como por exemplo Orange Caramel, Red Velvet.
- ALUNO 5: Black Pink
- ALUNA 1 Flies (?), Keller (?), inclusive, é, esses girlgroups muitas vezes, o KPOP em si já
gera uma grande polêmica, né? Mas os girlgroups, eles geram uma polêmica muito, muito forte
por causa do padrão, vamos dizer o padrão de perfeição que a Coreia acaba impondo. Por
exemplo, as empresas, é, eu acabei lendo em vários posts de notícia, muita coisa, que as
empresas acabam reduzindo muito a dieta das meninas pra que elas tenham o corpo ideal pra
eles, e que elas acabam passando por uma série de transformações pra que a aparência delas
seja mais próxima à perfeição, inclusive é uma pressão acho que psicológica muito grande
também.
- ALUNO 5: Sem contar também que, bom, colocando em conta esses estereótipos entre aspas
que os grupos recebem, muitas pessoas associam os grupos masculinos de KPOP com, como
se fossem homossexuais por assim dizer, pelas roupas que eles costumam usar em seus MD’s
(?).
- ALUNA 6: Pelas coreografias também que eles elaboram bastante.
- ALUNA 1: Gente, pelo amor de Deus, para! Eu acho que, pior do que, isso acontece muito
comigo, às vezes eu, eu escuto música coreana há uns cinco anos já, acho que já há uns seis
anos e para, desde que eu comecei, eu escuto a mesma coisa, que: Nossa! Você escuta esses
cantores gays, viados e tudo mais? Pensa assim: O que é pior? Você ouvir uma música de um
suposto grupo gay ou você ficar julgando um gênero musical só por causa do que você pensa
da sexualidade do artista?
- ALUNA 6: Além disso, a, essa musicalidade toda vinda da Coreia, ela ‘tá’ abrindo muitas
portas novas pra gente conhecer mais a cultura de lá, conhecer o jeito deles. Porque,
antigamente, há o quê? Uns dois, três anos atrás, quando ninguém conhecia KPOP...
- ALUNA 1: Mais...
- ALUNA 6: Mais tempo...
- ALUNO 5: Até porque KPOP se iniciou com o próprio Psy.
- ALUNA 1: E vamos ser sinceros. Na verdade, no Brasil, teve, isso tem já bastante tempo,
certo? Cultura coreana, cultura chinesa, japonesa em São Paulo, por aí. Mas vamos dizer que
os clips de música tão recentes, eles foram um “bum” na cultura, né? Porque, vamos dizer, hoje
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em dia, antigamente se eu te dissesse Ásia, a pessoa, todo mundo pensa no Japão direto,
ninguém pensa na Coreia ou na...
- ALUNA 6: Ou Japão ou Rússia
- ALUNA 1: Japão... isso, tem parte da Rússia também, mas falo assim: Ásia, China, Japão.
Todo mundo já acha que é japonês, tanto é que todo mundo que olha o KPOP fala: é dos
japoneses. Então, é uma coisa já pré-programada, e o KPOP não, quanto mais as pessoas ouvem,
mais elas conhecem esse país e eu vejo muita gente que, por causa do KPOP, por causa dos
doramas, começou a estudar o idioma, começou a se interessar pela cultura, pelas comidas, pela
história, muita gente, muita gente.
- ALUNA 6: E, até que antigamente, a, quando você perguntava pra mim: Ah, o que você acha
da Coreia? Pra mim, Coreia era um país que entrava em guerra com os Estados Unidos e guerra
civil até, Coreia do Norte, Coreia do Sul e os problemas políticos.
- ALUNA 7: Então, quando eu conheci KPOP era realmente, a minha primeira impressão não
tinha sido tão boa, porque eu fui obrigada a dançar Gangnam Style, do Psy, dez vezes seguidas
no Just Dance, não foi divertido, não foi a melhor experiência que alguém poderia ter.
RISADAS
- ALUNA 7: Mas depois, depois, tipo, dois anos mais ou menos, a minha amiga tinha mostrado
e eu fiquei, tipo: Nossa, caramba, que moço, bonito; gente, que bumbum bonito!
- ALUNA 1: Assim, quando eu conheci o KPOP, eu não vou mentir, eu realmente, eu vi e eu
achei que era japonês, eu não sabia que era coreano. Eu lembro que foi, foi com o Gangnam
Style também, eu vi o clip do Psy...
- ALUNO 5: Acho que, assim, todo mundo, né, no caso. Muita gente...
- ALUNA 1: É, muita gente. Ou foi Psy ou foi BTS, né? E quando eu vi, eu pensei: O que esse
japonês “tá” falando? Porque, de verdade, eu não conseguia entender o que ele tava, vamos
dizer, não tinha semelhança com japonês e eu não sabia da onde era, então, eu também não
conhecia muito.
- ALUNA 6: O meu primeiro contato também foi com Psy, só que, tipo, é muito diferente dos
japoneses.
- ALUNA 1: Eu também acho.
- ALUNA 6: Você até acha pela aparência e tals, todo mundo confunde japonês, coreano...
- ALUNO 5: Exato.
- ALUNA 6: ...os asiáticos em si; mas se você parar pra analisar, realmente o que os coreanos
fazem é totalmente diferente. É uma cultura totalmente nova.
- ALUNA 1: É verdade.
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- ALUNA 7: Até mesmo quando, tipo, você começa a escutar, você fica tipo: Nossa, que
japonês é esse? Entendeu?
- ALUNA 1: É exatamente. É isso? Você escuta, ‘vamodizê’...
- ALUNA 7: Aí você escuta mais, aí você procura e você fala: Caramba, é coreano!
- ALUNA 1: Você tem já uma simpatia com os animes, ou com mangá, ou qualquer coisa,
enfim, e você já sabe mais ou menos como é ouvir, e aí quando você ouve coreano pela primeira
vez, você pensa: Que dialeto é esse? Que que é isso?
- ALUNA 7: Que japonês é esse?
- ALUNA 1: Que japonês é esse?
- ALUNO 5: Mas, de qualquer maneira, é, mesmo, qualquer pessoa que não pegou pra escutar
ainda, qualquer ? assim de KPOP, vai saber o que é porque, de uma maneira ou outra, ‘tá’ sendo
conhecido pelo mundo inteiro. Todo mundo sabe o que é KPOP.
- ALUNA 1: Exatamente. Eu ‘tava’ vendo a Billboard como foi, ano passado, como foi no ano
passado; e quase ninguém conhecia e todo mundo foi vendo eles se apresentando, foi, viu eles
na Billboard e falou: Nossa, eu quero conhecer esse grupo, o que que é isso... e eles foram
“pesquisa” isso e acabou, acho que, estourando ainda mais. E é bom, mesmo que você não
goste, respeite quem gosta, sabe; porque eles trabalham pra caramba, eles sofrem uma pressão
muito grande, e eles se esforçam muito, muito mesmo, eles treinam basicamente o dia inteiro,
eles estudam muito pra isso. Apesar de não parecer, você vê e você acha: Ah, eles já devem
saber isso. Mas não, eles pararam pra isso. E vale a pena, vale a pena “experimenta”, vale a
pena ver, vale a pena você assistir e ter sua opinião própria do que ficar julgando pelo que você
não conhece.
- ALUNA 7: E, atualmente, está bem mais fácil de, tipo, você conseguir conhecer o KPOP ou
pelo menos ter um amiguinho que gosta, porque sempre tem uma pessoa no grupo...
- ALUNA 1: No fundo do seu ônibus, sempre vai ter alguém tentando distinguir um membro
do outro, procura, você vai achar.
- ALUNO 5: Verdade. Detalhe: não tente distinguir cada um pela cor do cabelo.
- ALUNA 6: Não dá pela cor do cabelo.
RISADAS
- ALUNA 4: Pior erro.
- ALUNA 6: Experiência própria: BTS. Meu primeiro MV. Se eu não me engano, foi Dope.
Mano, não, não, não, não.
RISADAS
- ALUNA 6: Não grave pela cor do cabelo.
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- ALUNO 5: Porque eles sempre estão mudando.
- ALUNA 6: Passou uma semana, eu fui ver um outro vídeo. Eu não sabia quem era quem!
Porém, tipo, eles são praticamente iguais a olhos de fora, só que quando você olha assim, não,
o cabelo, um carinha tem cabelo vermelho, um carinha tem cabelo azul, um carinha tem cabelo
rosa. Quando você vai ver, tem um carinha com cabelo amarelo, um carinha com cabelo verde
e um carinho com cabelo de ? (risadas) Não dá.
- ALUNA 1: Eu acho assim: mesmo que você não saiba o idioma, é divertido de ver, tem alguns
que fazem você rir muito, tem alguns que são divertidos, tem outros que você vai procurar a
tradução, tem um significado bonito, então vale à pena. É uma explosão de cultura que você
pode agregar a sua vida.
- ALUNA 7: Você vai achar algumas músicas que são totalmente nada a ver, umas que são
extremamente tristes, depressivas e românticas.
- ALUNA 1: ‘Vamo fala’ de LipSync por exemplo, a música se chama “Batom”. Elas estão
jogando pingue-pongue no vídeo.
RISADAS, muito bom, é real...
- ALUNA 1: É muito bom e você se diverte. Você ‘tá’ estressado, você assiste, você distrai sua
mente, é muito legal, é divertido.
- ALUNA 7: E também pra outros que conhecem? e já ouviram (Isabelly canta um trecho);
então, se vocês assistiram, assistirem Russian Roulette do RedVelvet, há coisa, assim, muito
grande. Só que vai ??? do Paraguai, prestem atenção.
- ALUNA 6: Então, agora como a gente já deu conceito, já falou sobre grupos, tal, a gente
gostaria de recomendar algumas músicas pra vocês.
- ALUNA 1: A gente deu aqui nesse programa uma variedade de opiniões, certo? O que a gente
acha não é o que é válido, não é ‘pá’, não é o que tem que ser certo. É só o que a gente pensa,
é a nossa experiência, é a nossa concepção do tipo de música, é o que nós pensamos do jeito
que as empresas tratam isso, que o país trata isso, essa é só a nossa opinião. Mas é um jeito de
difundir essa cultura, certo? E a gente também quer fazer uma propagandinha do grupo, a gente
quer, a gente chama de panfletagem, a gente quer espalhar isso, a gente quer que vocês
conheçam ou pelo menos tentem.
- ALUNA 6: Claro que a gente não ‘tá’ obrigando vocês a nada, até porque nós não temos esse
direito, mas nós gostaríamos muito que vocês pesquisassem, fossem assim, fossem se
aprofundar nisso, porque, realmente, é muito legal, e, bom, eu gostaria muito de recomendar
uma música, que vai tocar daqui a pouquinho: “Vibrato”, do Stellar. Ela é uma música
maravilhosa e também tem uma que chama “Like a cat”, do AOA. Ela é muito linda.
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- ALUNA 1: Eu gostaria de recomendar um grupo muito fofinho chamado Astro. Eles têm uns
conceitos de música muito fofinho, sabe? Muito belezinha, é, os clips são geralmente com cores
muito alegres, eles têm um significado muito bonito nas músicas e, com certeza, é um tipo de,
é um tipo de melodia que vai agradar muito e que vai divertir.
- ALUNA 7: Eu também recomendo ouvirem Orange Caramel porque é realmente
extremamente bom. Como já citado anteriormente sobre LipSync, que é a música que se chama
“Batom” e elas estão jogando pingue-pongue. Fazer o quê? É, embora alguma das músicas
sejam extremamente estranhas, é muito legal e, tipo, você vai pensar: Caramba, o que que ‘tá’
acontecendo nesse clip?
- ALUNA 1: Além disso, eu também queria recomendar um grupo chamado Monsta X, eles
têm um estilo de música muito legal também, muito legal.
- ALUNO 5: Ouçam Hero...
- ALUNA 1: Ouçam Hero e Dramarama são recomendações muito boas de música. Vale à pena
ressaltar que também não existem só grupos, tá? Existem os cantores-solos também, e eles
também têm muito talento, eles se esforçam muito e as músicas são muito boas.
- ALUNA 7: Jay Park.
- ALUNA 6: Jay Park é meio pesada, mas...
- ALUNA 1: Jay Park é legal, mas tem um conceito um pouquinho mais pesado, tá? Então foca
em alguém mais romântico.
- ALUNA 6: Eu não sei se vocês já puderam presenciar, alguém que gostasse de KPOP e tals
mas, e se por um acaso, você já ouviu alguém gritando na rua “Fire”, escute essa música.
- ALUNA 7: Ou se você ouviu alguém gritando no meio do pátio ? e você olhou e falou: O
quê?
- ALUNA 5: Responda: Fire! Porque ela vai gritar com você.
- ALUNA 6: Fire!
- ALUNA 1: Muito obrigada pela sua atenção. Nós ficamos por aqui com algumas músicas.
Música
- Aluno Y: Programação KLZ, trazendo um pouco de cultura para os seus ouvidos.
Músicas
• Programa 4: Linguagem corporal (2º ETIM Química – 04/2018)

- ALUNO 1: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Meu nome é ALUNO 1 e eu...
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- ALUNO 2: Bom, pelo conjunto de feições ou pelo conjunto de expressões que você fez agora
eu diria que você esqueceu o que ia falar.
- ALUNO 1: Exatamente! Estamos aqui para ajudar você, aí, que está do outro lado “ouvino”
essa resenha aqui. É uma pesquisa que, é, uma pesquisa em que nós dois, “nóis”, eu ALUNO
1...
- ALUNO 2: E eu, ALUNO 2...
- ALUNO 1: Nós fizemos um tempo atrás, desde o ano passado nós estamos fazendo essa
pesquisa. Bom, essa pesquisa lembra um pouco da linguagem corporal. Como você deve ficar,
como você deve expor, como você deve...
- ALUNO 2: O seu comportamento em geral diante de outra pessoa e como essa outra pessoa
reage ao que você faz, fala ou gesticula.
- ALUNO 1: Bom, então estamos aqui; hoje vamos tratar seriamente de três tópicos: o primeiro
tópico é a sua estatura, como você deve ficar em meio à multidão ou em meio a algo parecido;
a segunda é o seu rosto, como você deve expressar, como você deve ver a expressão das pessoas,
e a terceira, a terceira é uma dica muito importante, fique até o final e ouça a nossa dica. Então,
borá lá...
Música
- ALUNO 1: Bom, se você é aquele cara que, que como eu, é difícil você pegar uma garota, ou
você quer se expressar bem num, numa, ou você quer se expressar bem numa entrevista de
trabalho... bom, a gente está aqui pra te ajudar. Você não sabe o que expressar para deixar a
pessoa confiante de si mesmo, então eu vou te dizer que é uma estatística corporal, o seu corpo.
Você tem que primeiramente saber que, ao mexer os ombros, pode trazer confiança para a outra
pessoa. Se você deixar seus ombros retos, não inclinados, você pode ta passando ‘pras pessoa’
um gesto de confiança. Se você deixa seus braços, é, poucos movimentos nos braços, sem muito
nervosismo, falar calmamente como eu estou falando agora, na real não ‘tô’ falando calmo, mas
tudo bem... se você falar lentamente, calmamente, tranquilamente, a pessoa pode ver você mais
calma, pode ver confiança em você. Então, esse é um ponto muito forte na estatura corporal.
- ALUNO 2: Você também precisa levar em consideração várias coisas, por exemplo: você
pode, sim, gesticular, só que você não pode, sei lá, parecer que você tá gritando no meio da
torcida do Corinthians; precisa ser algo contido, como se desse ênfase ao que você fala. Ou, ou,
uma forma de ganhar ‘treta’ com a... por exemplo, quando você deixa sua palma da mão voltada
para cima, é um sinal de confiança, você sabe do que fala e tem certeza sobre o assunto que
você fala. Por exemplo, é, a minha voz agora, estou tentando, é, mostrar confiança.
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- ALUNO 1: Como vocês devem ter percebido, nós gaguejamos várias vezes, e falamos ‘ou’,
‘e’ ou ‘a’. Essas pronúncias podem significar um tempo de pensamento. Como assim? Como
assim, ALUNO 1, um tempo de pensamento? O tempo que eu levo para pensar na próxima
palavra que eu vou falar. Então, vamos supor, estou numa entrevista de emprego, não, estou
num trabalho de escola, estou apresentando para a professora, os slides ‘está’ passando na lousa,
e eu, do nada, é, vou falar sobre o que eu gosto; então, “futebol, é, nessa manhã de domingo,
eu, é...”; aí, já falei um ‘é’. Pra vocês verem, esse ‘é’, ele, tipo, meio que quis uma coisa, é...
- ALUNO 2: Como se você não tivesse certeza daquilo que você está falando.
- ALUNO 1: Mostra...
- ALUNO 2: Falta de confiança. É muito difícil melhorar a sua dicção para falar sem essas
pausas, por exemplo, só que se você faz isso, a sua impressão melhora bastante.
- ALUNO 1: Sim, pois é, é, (risos) eu não consigo “para” de falar ‘é’ (risos), mas tudo bem.
Isso significa nervosismo, uma coisa que todos temos. Então, pra você poder aliviar isso aí, é
falando calmamente, respirando profundamente e tendo postura: ombros sempre retos, mãos
gesticulando de forma formal e sempre ‘estano’ calmo.
- ALUNO 2: E, além do mais, falando com o diafragma, falando com o peito e a barriga, e não
simplesmente com a garganta. Quando você fala com a garganta, a voz sai muito mais baixa, a
voz não se propaga. Você pode fazer esse teste em casa, é só você achar a base das costelas e
apertar o seu dedo no meio; se quando você fala, empurra o dedo pra frente, você está falando
como diafragma, do jeito certo, e não simplesmente com a garganta.
- ALUNO 1: Então, aí fica uma dica muito importante, tente falar com seu diafragma. Ponha
seu dedo aqui no... debaixo do...
- ALUNO 2: Caixa torácica.
- ALUNO 1: Debaixo da caixa torácica, aquela que fica do lado do pulmão, não! Bem embaixo
do pulmão, naquelas vias que ‘parece’ uma montanha se você olhar de cabeça para baixo. Você
coloca a mão, se você falar um ‘A’, se você sentir firmeza empurrando o seu dedo, quer dizer
que você está falando corretamente; senão, treme bastante.
- ALUNO 2: Falar com um (?) em cima da barriga pode ajudar, você exercita a musculatura.
Bom, acho que é só, né? O fim da primeira parte.
- ALUNO 1: Essa é a primeira parte, gente. A primeira dica foi esta: postura, falar com o
diafragma, seja sempre calmo, fale devagar, fale pausadamente, não tenha pressa e sempre,
sempre calmo.
- ALUNO 2: Uma coisa muito importante que você deve levar em consideração quando você
estuda linguagem corporal é como não apenas você, mas como a outra pessoa reage ao que você
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fala; se a pessoa demonstra interesse ou apenas finge demonstrar interesse. Por exemplo,
quando uma pessoa está interessada no que você está falando costuma ficar ‘voltado’ pra você
e a copiar suas expressões faciais; por exemplo, quando você ri, a outra pessoa também ri e
assim por diante.
- ALUNO 1: Um exemplo aí dessa cópia de expressões faciais é quando você está lá com ela,
com, vamos pegar o exemplo de uma garota que você está muito a fim. Vamos supor que você
está bem nervoso e você gesticula muito pouco. Ok. Primeiramente, você vai gesticular,
certamente, porque você está liberando expressões faciais como todos liberam. Vamos supor
que você pega e dá aquele sorriso amarelo (risadas), aquele sorriso amarelo e ela dá um sorriso
também; isso ela está copiando. Gente, uma coisa que confundimos muito nessa cópia de
gesticulação, é quando uma pessoa faz de uma forma diferente; gente, ela nunca vai fazer igual.
Como assim, ALUNO 1? Tipo: eu posso mexer o meu braço direito e colocá-lo em cima da
minha perna, ela não vai fazer do mesmo modo, mas ela vai fazer de um modo parecido; então,
prestem bem a atenção nesses pontos.
- ALUNO 2: Ah, um segundo detalhe que eu acho que é bem interessante, é, são as expressões
faciais. Por exemplo, a pessoa muitas vezes pode fingir um sorriso pra te deixar feliz, é, ou não
deixar você rindo sozinho, claro; e quando uma pessoa finge um sorriso, primeiramente, um
sorriso normal leva cerca de cinco segundos; se a pessoa demora, leva mais do que cinco
segundos, é sinal de que ela pode estar te enganando. Outro detalhe importante é que a pessoa,
quando realmente sorri um sorriso verdadeiro, ela também sorri com os olhos, seja levantando
a sobrancelha ou formando aquele famoso pé-de-galinha, que no fim aquilo lá é um sinal de
sorriso verdadeiro. Se a pessoa sorri apenas com a boca, é sinal de que está te enganando.
- ALUNO 1: Está querendo só deixar você feliz. O que seria esse pé-de-galinha? Pé-de-galinha
são três curvas nos lados do olho, nos lados que afinam a sobrancelha, dos lados das orelhas.
Se formar três risquinhos e os olhos ficarem bem fechados e formarem três linhas, cara, pode
confirmar, pode ter certeza: ela achou graça ou ela riu porque está feliz. Bom, aproveitando que
estamos de felicidade, risos e ‘tals’, é, quando a pessoa, é...
- ALUNO 2: Deixa eu te corta... a pessoa, quando sorri, libera endorfina e se sente anestesiada,
ela vai se reajeitar na cadeira, afeição, a linha de base dela vai mudar, a forma como ela se
comporta vai mudar com o tempo.
- ALUNO 1: Sim, pois é, e também é assim: quando o sorriso é verdadeiro e a pessoa ‘tá
expressano’, a pessoa está ‘expressano’, eh (sopra com a língua nos lábios, risadas)... quando a
pessoa está expressando felicidade, prestem bem a atenção: aqui do lado do nariz temos vários
tipos de músculos no nosso rosto. Bem do lado do nariz, bem na reta, temos um músculo onde
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ele faz uma dobra quando sorrimos, ele faz uma dobrinha meio, é, uma dobra bem grande indo
até o queixo. Então, se por um acaso, você perceber que aqui, é, no músculo aqui, no músculo
na direção do nariz para o lado estiver esticando, fazendo uma dobrinha, cara, pode ter certeza:
ela está alegre. Isso só é um ponto de alegria, temos vários outros tipos de pontos.
- ALUNO 2: Agora, vamos ver o da raiva. O da alegria e o da raiva, na minha opinião, são os
mais fáceis de indicar. O mais fácil, a forma mais fácil de ver se alguém está com raiva, é só, a
pessoa mexe muito os dedos, aponta o dedo para a outra sem deixar ele parado e assim por
diante, é, é uma forma de mandar sangue para os dedos e, além do mais, a voz da pessoa vai
começar a variar, ficar mais aguda; um sinal de que, digamos assim, a pessoa está pronta pra
bater em você. Saia de perto.
- ALUNO 1: Bom, deixa eu interromper ele um pouquinho. E também, quando expressamos
raiva, contraímos a sobrancelha para dentro, para a direção do nariz. Quando contraímos ela,
fazendo ficar aquelas, aquelas, como posso dizer? Aquelas linhazinhas, todas espetadas para
cima; cara, se a pessoa fizer isso pra você, pode ter certeza: ela está com raiva, pronta pra te
bater como disse meu amigo ALUNO 2.
- ALUNO 2: E o outro, último que nós vamos falar é sobre o buço (?), o buço relacionado ao
nojo, ao desrespeito, digamos assim. É quando a pessoa levanta apenas uma parte da boca,
digamos assim, com o canto da boca, isso daí é um sinal de que ela, você não agradou a ela ou
a ele, supondo que seja uma entrevista de emprego ou algo semelhante.
- ALUNO 1: Bom, é, o quê que ele quis dizer? Agora vamos falar em outras palavras. Ele quis
dizer os lábios de cima; tem os lábios de cima e os lábios de baixo. Se o lábio de cima da boca
levantar somente para um lado, para cima, gente, não confundam para o lado, não confundam,
é, não confundam para o lado; para cima quer dizer suspeita de nojo, e se ela levantar uma
sobrancelha também pode significar nojo. O caso da sobrancelha já é outro, quero, quero, quero
dizer assim: se eu levantar uma sobrancelha e não levantar a boca nem o nariz, cara, não, não,
não leve isso como nojo, pode ser outro tipo de expressão, como outros tipos. É, bom, é assim:
levantando o lábio de cima, é, um pouco, só um lado, significa nojo. Me desculpa por tagaguej...
gaguejando, é que a primeira vez, então, é assim, eu to muito nervoso. Quer saber? ALUNO 2,
ô ALUNO 2, analisa aí, como estou?
- ALUNO 2: Então, cara, outro detalhe importante é que você levantou várias vezes, e não é
apenas porque a pessoa levantou esse músculo que ela está com nojo de você. Talvez seja a
linha de base dela, faz parte da expressão dela; bom, talvez você tenha nojo de tudo ou este seja
o seu tipo de expressão.
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- ALUNO 1: Exatamente. Bom, é, vamos acrescentar mais um pontinho, aí. Eu quero falar
agora um pouco sobre o medo. Como você saber se a pessoa está com medo? Gente, não vamos
tocar no assunto de mentira, pois, no assunto de mentira, há vários métodos de saber se a pessoa
está mentindo; se nós formos tocar em um, um liga ao outro, o outro liga ao outro e esses três
ligam ao outro. Então, não vamos tocar nesse ponto, vamos tocar no ponto do meio. Quando a
pessoa estiver expressando medo, a raiva, é, os, as sobrancelhas contraem-se para dentro, no
medo, ela se contrai para trás.
- ALUNO 2: Isso mesmo. Deixa a impressão de que o olho está mais aberto. Assim, a pessoa
vai enxergar melhor o alvo dela, enxergar melhor o que está provocando esse medo, seja um
leão ou simplesmente a ameaça de uma outra pessoa.
- ALUNO 1: Se vocês repararem que ela não contraiu a sobrancelha para fora e encontrou para
cima, pode ser sinal de surpresa junto ao medo, aí você teria que reparar na boca dela: se a boca
dela estiver roxeando os dois lados, não aberta, mas para os lados, será um sinal de junto ao
medo. Surpresa é: está vindo um leão na minha frente; caraca! Um leão; agora eu contraí bem
minhas sobrancelhas e abri bem a boca, mas tudo bem. E outra, não confundam surpresa com,
sabe quando você deixa a palavra mais forte, exemplo: legião, as sobrancelhas, é, como que
fala?
- ALUNO 2: Você faz essa expressão par ressaltar o que está falando.
- ALUNO 1: É isso, exatamente, para ressaltar o que você fala. Às vezes, sua professora está
explicando a matéria e ela ergue bastante as sobrancelhas. Isso não quer dizer surpresa, quer
significar, é...
- ALUNO 2: É... esqueci cara!
- ALUNO 1: (risadas) Então vamos continuar. É que vai significar, assim, uma tonalidade
maior. Então, você preste bem a atenção, certo?
- ALUNO 2: Outro sinal muito interessante, que é fácil observar em um professor, é que eles
sempre estão com a cabeça erguida, com pescoço à mostra; isso é um sinal de confiança, afinal
de contas; perdão, não apenas de confiança, mas de..., afinal de contas eles estão enfrentando
uma sala de quarenta alunos e eles precisam se impor, e é algo muito interessante de se observar.
- ALUNO 1: Exatamente. Então, assim, é, prestem atenção ‘numas pessoa’, é, posso, vou dar
uma conselho pra vocês. Vocês querem estudar isso? Cara, procure no YouTube, nós achamos
bastante coisa no YouTube, procure na internet.
- ALUNO 2: Que bom! Finalmente chegamos à terceira parte desse podcast! Quem diria que
conseguiríamos gravar três, não é?
- ALUNO 1: Exatamente. (risadas) Vai, pode começar.
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- ALUNO 2: Agora, vamos lá. Todo mundo sabe que, como funciona uma entrevista de
emprego. Você chega lá e uma pessoa vai te interrogar, e é algo muito complicado, de certa
forma invasivo e todo mundo fica nervoso sobre essa hora, sobre este momento. E é importante
você observar como a pessoa reage e as suas próprias emoções, por exemplo, se você está
simplesmente fechado, meio corcunda, digo assim, com a corcunda virada à mostra. Você
precisa se mostrar confiante com a forma como você fala; você precisa ocupar espaço, mas não
pouco espaço, nem muito espaço, é, tipo, na medida certa, deixar o braço aberto na medida
certa. E muitas pessoas não sabem o que fazer com as mãos na hora de uma entrevista de
emprego, não sabem se gesticulam, ou se ‘levam elas’ pra cima e saem gritando por aí (risadas);
mas se você puder levar alguma coisa para deixar no seu colo como uma simples pasta... você
poderá segurar a pasta com suas mãos, mostrando, assim, uma certa confiança.
- ALUNO 1: Rapidamente, aqui, deixa eu dar um exemplo: eu tive que fazer uma entrevista, e
nessa entrevista eles faziam perguntas e eu falava, certamente; eu ‘tava’ numa cadeira onde
tinha uma mesa e eu segurava sempre na ponta da mesa; assim que podia, eu fazia uma
gesticulação fraca e eu não sabia de nada disso, eu segurava na cadeira pra não mostrar
ansiedade e isso ajudou pra Caracas! Se hoje eu ‘tô’ aqui, é porque aquilo lá me ajudou, as
provas também; mas aquilo lá me ajudou bastante.
- ALUNO 2: Também é muito legal você observar como a outra pessoa reage ao que você fala;
se, como por exemplo, quando você fala ela meio que abaixa a cabeça, começa a mexer no
celular (risadas)
- ALUNO 1: Então, exatamente, isso é muita suspeita de negação, suspeita de negação.
- ALUNO 2: Se a pessoa começa a, digamos assim, se inclinar na sua direção é um ponto, é
ponto que você pode observar pra ver se a pessoa realmente está gostando do que você está
falando.
- ALUNO 1: Exatamente. E agora eu quero pegar um ponto, aí, do que ele falou do celular e
quero falar uma coisa. Cara, agora chegou a minha vez, eu quero falar um pouco pra você
sobre... é, vamos, vamos tocar no assunto aqui ‘meninos’, vocês que querem, assim, pegar uma
garota.
- ALUNO 2: Você aprendeu linguagem corporal (rindo).
- ALUNO 1: Cara, confesso que foi exatamente quase isso. Então, ‘tá’ bom (risadas).
Brincadeiras à parte, vamos lá. Bom, eu, eu assim, é, quando você estiver pegando aquela
garota, aquela menina linda dos olhos, dos olhos verdes, azuis, rosas, pretos, da cor que você
quiser, cara...
- ALUNO 2: (?)
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- ALUNO 1: Exatamente. Assim, cara, primeiro preste atenção nos pés. Peste atenção nos pés.
Quando você estiver ‘conversano’, quando você estiver ‘conversano’, não de início, de início
pode ser que o pé dela esteja virada ‘pá’ outro lado. Se o pé dela estiver virado para o seu lado,
para sua frente, cara, pode ter certeza que ela ‘tá’ aproveitando muito o assunto, ela ‘tá’
querendo mais, ela ‘tá’, se caso ela começar a se virar e ficar só com a cabeça e o ombro virado
pra você, cara, troca de assunto, tenta outra coisa, sei lá, ou foge da menina, ou fica bem longe.
- ALUNO 2: sexual, facilita a vida. (risadas)
- ALUNO 1: tudo bem, mas ‘vamo’ pro próximo ponto. Primeiro ponto: o pé. Preste bem a
atenção no pé, nos movimentos do PE; se estiver virado pra você, cara, pode continuar, fale
mais coisas, seja interessante. Segunda dica, aí, é, vamos lá, preste bem a atenção quando ela
estiver ‘olhano’, é, tente contatos visuais, olho no olho, não fique pouco tempo, tente olhar o
máximo possível e quanto mais você permanecer ali, mais confiança você pode mostrar pra ela,
mais ‘interabilidade’ você pode mostrar pra ela, então preste bem atenção nos olhos dela e veja
o que ela está ‘pens’, é assim, é que é uma coisa surreal, você ‘tá’ ali, você pode ver se ela ‘tá’
mergulhando em você, se ela está se interessando pelo que você está ‘fazeno’, falando.
- ALUNO 2: Ou se ela simplesmente te achou estranho, se ela te olhou: “Poxa, que cara
estranho”, isso acontece bastante comigo, infelizmente. (risadas)
- ALUNO 1: Então, mas vamos entrar num ponto aqui: olhar. O olhar é um ponto muito
interessante. E, também, como nós falamos aí no começo do vídeo, se você não prestou muita
atenção, volta, ouve quantas vezes você quiser pra você aprender. Bom , preste bem a atenção
para ver se ela não está expressando nojo. Se ela estiver expressando nojo, cara, tenta outra, ou
tenta outra ou, sei lá, foge do país; na real, porque, tipo, se você prestar atenção, a maioria é,
não vou dizer assim, uma coisa má; mas, mano, às vezes ela se interessa por outros caras, você
pode fazer pelo menos uma amizade, preste atenção nas gesticulações. Nojo pode significar
desprezo, desprezo pode significar rejeição, rejeição pode significar que ela não quer você em
outras palavras. Então, preste bem a atenção no sorriso, nos lábios, mas sempre tendo contato
visual. Contato visual diz muita coisa, cara; se você em contato pessoal com uma pessoa, ela
vai se interessar pelo que você fala. Bom, já falamos sobre...
- ALUNO 2: Há algo muito importante também: não vá com muita sede ao pote, cara.
- ALUNO 1: Exatamente, muito obrigado pela resposta. Eu estava querendo falar disso agora.
Oh, antes, ‘vamo’ lá: eu já falei sobre o pé, já falei sobre os olhos, mano, preste bem atenção
agora nessa dica aqui, oh, é pra você chegar na mina e “flecha” no coração dela e ela é sua, ta
ligado? Então, vamos lá. (risadas) Desculpa pelo ‘tá ligado’. Mas, assim cara, se você presta
muita atenção, muita atenção no meio da conversa; no começo, pode ser que vocês estejam bem
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longe um do outro, no tamanho do que o seu braço. Se você estiver longe, cara, ‘tá’, tudo bem,
tudo bem, você chegou a primeira vez, vai falar a primeira vez, se enquanto vocês estiverem
conversando ela for aproximando de você, ela quer, ou você se aproximando dela, quer dizer
que vocês estão tendo uma aliança mais forte, quer dizer que vocês estão tendo uma, como eu
posso dizer? Uma...
- ALUNO 2: É, vocês estão se ligando, vamos dizer assim. Começou uma ligação.
- ALUNO 1: Exatamente, muito obrigado. Se vocês estão chegando perto, quer dizer que ela
‘tá’ indo na sua, ela ‘tá’ conhecendo você cada vez mais.
- ALUNO 2: Ela entrou na sua.
- ALUNO 1: (com riso) Cara, vai fundo! Oh, é o seguinte, se você quer, quer dizer, oh, é que
nem eu: é uma frase que eu ouvi de um cara e até hoje eu guardo: “o que você gosta você se
aproxima, o que você não gosta, você se afasta”. Então, tipo, isso é uma coisa muito muito
comovente, sabe. Eu gosto muito, quando eu ouço essa palavra, eu fico muito feliz, dá vontade
de chegar na garota, mas, tudo bem. Continuar... Assim, eu vou citar um exemplo: uma vez eu
estava viajando para uma praia. Eu indo e quando estávamos no carro, o meu (chiado) e a
mulher dele, e atrás ‘tava’ a filha (chiado) e a prima da filha do meu (chiado). Tudo bem. Nessa
viagem, eu estava sentado na porta e a menina, uma menina muito bonita, eu achei ela muito
bonita mesmo, estava sentada do meu lado no meio e a outra no outro canto mexendo no celular.
Essa menina do meio, eu notava que as pernas dela estavam viradas totalmente, totalmente,
nossa, totalmente mesmo, os pés também, virados totalmente para o lado oposto a mim, é, isso
queria dizer, tipo: eu não conheço ela, eu não tenho intimidade com você, por que eu vou
encostar em você? Exatamente. Aí, então, ela estava totalmente virada para o lado oposto. Tudo
bem. Começamos, começamos a viagem, começamos a conversar, nossa, ela falava dela, eu
concordava, às vezes nós, é, debatíamos alguma coisa; então, tudo bem, eu percebi que ela
estava relaxando um pouco mais. Assim que ela, que guardamos as coisas do carro, entramos
dentro da casa e fomos pra praia. Assim que, quando estava indo para a praia, eu prestei atenção,
cada um voltou no mesmo lugar. Quando ela sentou do meu lado, cara, parecia, sei lá, parecia
que ela estava se jogando sobre mim. Então, o que quer dizer? Que eu já ‘tava’ com um laço de
intimidade maior, eu já podia perguntar qualquer coisa pra ela, que ela respondia, sabe. Então,
isso é um ponto muito forte, preste bem a atenção no espaço, e também tente ocupar o maior
espaço possível, não que você vá encostar nela, assim, folgadão como se você estivesse na sua
casa, não isso, mas sim ocupar todo o seu espaço, ocupar seu território bem grande e preste bem
a atenção nela, tipo: se você prestar atenção que você está abrindo suas pernas, um exemplo,
você está sentando numa cadeira e ela ao seu lado, você está abrindo as pernas, assim, e ela está
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indo para o lado, fecha as suas pernas e fica no seu canto. Presta muita atenção nesses três
pontos que ‘pode’ garantir uma garota pra você. Então, é, bom, tem alguma coisa pra
acrescentar?
- ALUNO 2: Não, não, já enchemos bastante linguiça.
- ALUNO 1: Então, ‘tá’ bom, galera. Muito obrigado por tudo isso aí.
Música

ANEXO 3

Entrevista sobre a rádio escolar realizada no segundo semestre de 2018 com o orientador
educacional da Etec Cônego José Bento.
1 – Na sua opinião, qual é o proveito, para os alunos e para toda a escola, do funcionamento de
uma rádio escolar, em que alunos, professores e funcionários podem falar, criar programas,
brincadeiras e tocar músicas durante os intervalos das aulas?
Resposta: Pode ter proveito para alunos com vocação na área.
2 – Considerando que a rádio escolar na Etec Cônego José Bento funcionou no horário dos
intervalos, em semestres intercalados, no período diurno, entre os anos de 2014 e 2018, quais
foram os pontos positivos e negativos?
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Resposta: Teve interesse de alguns e somente brincadeiras de outros.
3 – Com relação ao desenvolvimento da linguagem, da comunicação, à participação juvenil e à
diversidade, a rádio contribui para a formação dos alunos?
Resposta: Penso que sim.
4 – A rádio na Etec Cônego José Bento surgiu a partir da criação, por alunos, do Jornal Salva
Mobral, que divulgava os filmes de curta-metragem dos alunos no YouTube e compartilhava
dicas pela rede social sobre o conteúdo de todas os componentes curriculares. Quais foram os
impactos do Jornal Salva Mobral para a escola, nos anos de 2013 e 2014?
Resposta: Não sei dizer.
5 – A respeito da rádio web, que consiste em um site provedor de rádio que pode ser ouvida
pela internet em qualquer lugar, o que mais chamou a atenção? Esse tipo de canal de
comunicação pode contribuir para disseminar informações sobre a escola, considerando que,
em nove meses, obteve dois mil acessos sem divulgação em massa?
Resposta: Pode sim.
6 – A programação da rádio web “RadioatividadeTeen” foi iniciada com programas e
comerciais sobre a escola e temas da atualidade feitos somente por estudantes do Ensino
Técnico Integrado ao Médio da Etec Cônego José Bento. Quais são os benefícios para os alunos
de conduzirem uma rádio web?
Resposta: Desenvoltura na criação e exposição em mídia.
7 – A escola técnica prepara jovens para o mercado de trabalho com cursos em várias áreas e
eixos. A rádio escolar e a rádio web podem contribuir para a formação profissional desses
estudantes?
Resposta: Pode sim.

8 – Como se resolveram os conflitos gerados durante o uso da rádio nos intervalos, como
volume alto, mensagens e músicas ofensivas?
Resposta: Com orientação geral e acompanhamento.
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9 – Segundo a responsável pela cantina, a rádio escolar instalada nas proximidades (Centro de
Memória) contribuiu para maior limpeza e organização do espaço de realização das refeições,
até ser instalada uma televisão. Já os professores da Biblioteca disseram que uma rádio instalada
nos arredores, embora fosse a região de lazer e alimentação dos alunos, não era adequada devido
ao volume. Como o espaço escolar contribuiu ou prejudicou a realização do projeto rádioescola?
Resposta: Sujeito a adequação de local.
10 – A rádio escolar pode contribuir para que haja mais respeito à diversidade e tolerância na
escola?
Resposta: Pode e deve.
11 – Há outras observações que gostaria de fazer?
Resposta: Não.

