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RESUMO 

 

Esse estudo é resultado de uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) desenvolvida na 

Escola Municipal rural Professor Irineu Antônio Dresch em Ji-Paraná – Rondônia, entre os 

meses de setembro de 2017 a julho de 2018. Participaram dessa pesquisa as turmas do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, alunos e alunas da professora Maria Bernardete de 

Língua Portuguesa. A intenção dessa pesquisa foi investigar, as possíveis contribuições 

pedagógicas em sala de aula a partir do uso da rádio na escola. Nessa perspectiva a 

pesquisa contou com as contribuições de autores e autoras como:pesquisa narrativa 

(CLANDININ E CONNELLY, 2011), pesquisa autobiográfica (CUNHA, 1997), (FREIRE, 

2009), nas pesquisas documental e bibliográfica (GIL, 2002; LÜDKE E ANDRÉ, 1986) nas 

concepções de currículo (SILVA, 1999), na parte que envolveu rádio, comunicação: 

(BRAGA;CALAZANS, 2001), (FREIRE, 1993), (MATELLART, 2000), (SOARES, 2000; 

2017), (ANDRELO, 2012), (CALDAS;CAMARGO, 2013), (LARA;CONTI, 2003), 

(CORDEIRO, 2004), (CÉSAR, 1996), (FERRARETO, 2001), com base nas concepções 

da Educação Libertadora de (FREIRE 1996; 1987; 1989; 1985). Durante as ações da 

pesquisa e também nas oficinas foi amplamente discutido sobre a inserção da rádio no 

currículo escolar como importante recurso pedagógico. Com a utilização da pesquisa-

ação foi possível perceber que aqueles conteúdos que são mais complexos de serem 

acessados pelo/as alunos/as durante as aulas de Língua Portuguesa, através da rádio na 

escola é possível com a eleboração dos programas. Uma das propostas foi em uma aula 

de reforço de Figuras de linguagem onde a professora utilizou a rádio. Os/as alunos/as 

envolvidos/as pesquisaram, elaboram, gravaram e veicularam o programa que se tornou 

um recurso pedagógico permanente na escola.      

 

Palavras-chave: Rádio na escola. Recurso pedagógico. Pesquisa-ação. Rádio.   
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ABSTRACT 

 

 
This study is the result of an action research (THIOLLENT, 2011) developed at the 

Professor Irineu Antônio Dresch Municipal Municipal School in Ji-Paraná, Rondônia, 

between September 2017 and July 2018. Participants in this study were the groups from 

the 6th to the 9th year of Elementary School, students and students of the teacher Maria 

Bernardete of Portuguese Language. The intention of this research was to investigate the 

possible pedagogical contributions in the classroom from the use of radio in the school. In 

this perspective the research had the contributions of authors and authors such as: 

narrative research (CLANDININ AND CONNELLY, 2011), autobiographical research 

(CUNHA, 1997), (Freire, 2009), documentary and bibliographic research (GIL, 2002; 

LÜDKE E In this paper, we present the results of the literature on the curriculum 

conceptions (SILVA, 1999), in the part that involved radio, communication (Braga, 

Calazans, 2001), Freire (1993) (FERREIRA, 2001), based on the conceptions of Liberating 

Education of (FREIRE), (CALLE, CAMARGO, 2013), (LARA; CONTI, 2003) 1996, 1987, 

1989, 1985). During the research activities and also in the workshops it was widely 

discussed about the inclusion of radio in the school curriculum as an important 

pedagogical resource. With the use of the action research it was possible to perceive that 

those contents that are more complex to be accessed by the students during the 

Portuguese Language classes, through the radio in the school is possible with the 

elaboration of the programs. One of the proposals was in a Language Figures 

reinforcement class where the teacher used the radio. The students involved researched, 

elaborated, recorded and presented the program that became a permanent pedagogical 

resource in the school. 

 

Keywords: Radio in school. Educational resource. Action research. Radio.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em tempos recentes, pesquisadores e pesquisadoras na área de educação têm 

discutido amplamente sobre a difusão das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC’s) na sociedade e nas escolas. (PRETTO, 2006; (LÉVY, 1993). Nessa direção, o 

conhecimento desses recursos pode significar mais uma possibilidade de potencializar a 

produção de aprendizagens significativas. Partindo deste princípio é que delineamos 

nossa indagacão incial enquanto problema de estudo: há lugar ainda para contribuições 

do rádio na escola como possibilidade pedagógica considerando o advento das Novas 

Tecnologia da Informação e Comunicação? 

Esta pesquisa justifica-se por entender que o rádio pode contribuir de forma valiosa 

no processo de ensino e aprendizagem. Essa inferência decorre de nossa atuação na 

Comunicação Social entre 1980 e 1990. Acompanhamos o surgimento das primeiras 

emissoras de rádio em Ji-Paraná. Posteriormente esta temática foi objeto de nossa 

atenção acadêmica por meio do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de uma 

Especialização Lato Sensu. Na ocasião elaboramos os registros desta história como uma 

contribuição à memória históriográfica da presença do Rádio em Ji-Paraná, estado de 

Rondônia.  

Nesta perspectiva, o objetivo principal deste estudo foi investigar as possíveis 

contribuições pedagógicas do rádio como recurso da Tecnologia da Informação e 

Comunicação na atualidade em uma escola municipal de ensino fundamental de Ji-

Paraná, Rondônia no período de dezembro de de 2016 a novembro de 2018.  

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa por que utiliza diversas estratégias de 

investigação da área de ciências Humanas que partilham determinadas particularidades. 

Permite a: ampliação em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas. Exige a presença do (a) pesquisador (a) no local, a observação atenta aos 

fenômenos que ali ocorrem, dentre outros aspectos. (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Para investigar como o uso do rádio tem repercutido nas práticas pedagógicas de 

uma escola do campo de Ji-Paraná, consideramos apropriada a metodologia da 

Pesquisa-Ação, (THIOLLENT, 2011). Esta abordagem orienta que a coleta e análise de 

dados de um estudo são desenvolvidas com vistas a resolução de um problema coletivo. 

No decorrer do processo, há uma atuação cooperativa e conjunta entre a equipe 

pesquisadora e o grupo envolvido na atividade.  
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Particularmente em nosso estudo, esta metodologia foi apropriada considerando 

seu caráter interventivo na medida em que a escola solicitou nossa colaboração para 

retomar o Projeto Rádio na Escola na na área de linguagem. com estudantes do 6º ao 9º 

do ensino fundamental.  

Realizamos as leituras e anotações por meio da pesquisa bibliográfica – recurso 

que permite acessar conteúdos especializados sobre o assunto em discussão (LAKATOS 

E MARCONI, 2003). Recorremos à pesquisa documental (GIL, 2002), pois era necessário 

levantar e analisar dados de materiais que ainda não foram analisados, possibilitando a 

verificação de quais atividades são desenvolvidas com esta tecnologia, o radio na escola.  

O método autobiográfico (NÓVOA; FINGER, 2010) constituiu um meio de assegurar 

a produção do relato de si como ferramenta reflexiva na medida em que pode evidenciar 

como a história pessoal possui relação com a história social. Foi útil para evidenciar os 

entrelaçamentos entre minhas trajetórias como docente e comunidadora social, 

importantes no desenvolvimento do trabalho. 

Nesta introdução, apresentamos apenas uma breve síntese das escolhas 

metodológicas que permitiram a elaboração do texto. Não teremos um local específico 

para discutir as contribuições teóricas da metodologia adotada, uma vez que isso ocorrerá 

a cada inicio de seção, ocasião que explicitaremos como a redação acadêmica foi 

elaborada. 

Vale acrescentar que esta pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil no âmbito do 

Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da UNIR, tendo em vista cumprir os requisitos do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – Mestrado Profissional. Após a 

reorganização do Projeto de Pesqusa e considerando as orientações da Resolução 466 

de 2012, o processo tramitou nestas instâncias e foi concluído mediante a emissão do 

Parecer de aprovação do referido estudo. 

Este estudo apresenta cinco seções, sendo a primeira a introdução que é a parte 

na qual faço a apresentação do objeto de estudo, a problematização que motivou a 

pesquisa, o objetivo geral, justificativa, metodologia, recorte local/temporal e o resumo de 

cada seção. 

Na segunda seção intitulada “Nas ondas do rádio: narrativas de memória, 

comunicação e educação”, é apresentada a parte do estudo onde escrevo minhas 

memórias que vão desde o início de minha escolarização, formação, os caminhos que 

percorri profissionalmente como professora alfabetizadora de Jovens e Adultos, jornalista 



16 

 

até a chegada ao mestrado.  

A terceira seção “Educação e Comunicação: antecedentes históricos do rádio e 

entrelaçamentos no ambiente escolar”, traz um breve apanhado sobre a Comunicação, 

seus aspectos históricos e os impactos da chegada do rádio no Brasil e na região. 

Apresento também minha ligação com a Comunicação e a Educação e também as 

possibilidades, novas perspectivas e alguns aspectos que diferenciam rádio e internet. 

Na quarta seção intitulada apresento os dados e a análise desenvolvida durante a 

pesquisa, bem como as atividades de intervenção - as oficinas que foram realizadas com 

os estudantes com a participação docente. 

A quinta e última seção são as “Considerações finais”, com as reflexões sobre 

minha caminhada durante a realização da pesquisa, os desafios, as trocas interculturais e 

o crescimento intelectual que me foi proporcionado.   

 

Figura 1 - Foto da minha infância. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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2. NAS ONDAS DO RÁDIO: NARRATIVAS DE MEMÓRIA, COMUNICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO. 
 

O pensar em si, falar de si e escrever sobre si emergem em um contexto 
intelectual de valorização da subjetividade e das experiências privadas. 
Neste sentido, o conceito de “si mesmo” é, como todo conceito, uma 
proposta organizadora de determinado princípio de racionalidade. 
(SOUZA, 2007, p. 68). 

 

Os estudos desenvolvidos no decorrer do Curso do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia, permitiram compreender a 

importância das escritas de si como possibilidades formativas. Uma atividade que 

funciona como dispositivo inicial para o exercicio reflexivo de escrever por meio das ações 

de recordar, selecionar e organizar elementos da trajetória pessoal em diálogo com a 

perspectiva social, pois: 

 

Quando invocamos a memória, sabemos que ela é algo que não se fixa 
apenas no campo subjetivo, já que toda vivência, ainda que singular e 
auto-referente, situa-se também num contexto histórico e cultural. memória 
é uma experiência histórica indissociável das experiências peculiares de 
cada indivíduo e de cada cultura. (SOUZA, 2007, p. 63). 
 

Assim, apresentaremos nesta seção, uma narrativa pessoal tendo por fundamento 

o método autobiográfico por compreender que: 

 

“Escrever é pois “mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio 
junto ao outro’. (FOUCAULT, 1992, p. 8).  

 

Buscamos por meio deste recurso dar sentido a escolha do tema pesquisado bem 

como a compreensão de sua relação com o caminho percorrido por mim como educadora 

e comunicadora. Vale ressaltar que a escolha desta metodologia se justifica pelo fato de 

possibilitar: [...] uma atenção muito particular e um grande respeito pelos processos das 

pessoas que se formam: nisso reside uma das suas principais qualidades, que o 

distinguem, aliás, da maior parte das metodologias de investigação em ciência sociais 

(NÓVOA; FINGER, 2010, p. 23). 

Levaremos em conta também a pesquisa documental que “[...] vale-se de materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico” (GIL, 2002, p. 45). Tratam-se de 

fotografias, legislações e imagens que enriquecerão os escritos por comunicarem por 

meio de outras linguagens. Partindo desse referencial, prossigo no desenvolvimento do 
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texto informando que nasci no estado de Minas Gerais, na capital Belo Horizonte aos 18 

(dezoito) de agosto de 1970, no Hospital Sarah Kubistchek. Até os dois anos de idade, morei 

em um bairro chamado Santo André, que segundo minha mãe, dona Maria Rodrigues, era uma 

favela.  

Nossa história começou a mudar quando fomos para o bairro Ipiranga, Rua Jacuí 

no ano de 1975. O primo Alcides que era afilhado de minha mãe nos visitou neste local e 

nos fez a proposta de virmos para o então Território Federal de Rondônia. Ele havia ido a 

Belo Horizonte resolver um problema de saúde. O que minha mãe ouviu dele sobre a 

região amazônica foi decisivo para que nos mudássemos para esta região. 

 

No mês de dezembro de 1977, nos deslocamos de Minas Gerais até Porto 
Velho e posteriormente até a Vila de Rondônia, um de seus distritos conforme 
Decreto-Lei nº 7.470 de 1945 (BRASIL, 1945). 

 

Vale acrescentar que neste ano, 1945 o Território Federal do Guaporé possuia 

apenas dois municipios, Porto Velho, a capital sendo vinculado a ela os distritos de Vila 

do Abunã, Vila Ariquemes, Vila Calama, Vila Jaci-Paraná e Vila Rondônia e Guajará Mirim 

os distritos de Pedras Negras e Principe da Beira conforme detalhamento da figura 

abaixo: 

   Figura 2 – Quadro da divisão teritorial e judiciária doTerritório para o período de 1945 a 1948. 
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     Fonte: Biblioteca Digital – FGV (BRASIL, 1945)1  

 

 

Assim foi no ano de nossa chegada em 1977 que o lugarejo mudou de nome em 

função de seu processo de emancipação, por meio da Lei nº 6.448, de 11 de outubro 

(BRASIL, 1977). Esta norma tratou da organização política e administrativa dos 

municípios dos territórios federais. O novo municipio foi instalado pouco tempo depois, em 

22 de novembro, data em que é oficialmente comemorado o aniversário da cidade. Mas 

durante um certo tempo permaneceu sendo chamada de Vila de Rondônia e foi com este 

nome que nós a encontramos. As imagens abaixo catestam esta afirmação conforme é 

possível observar nas datas apresentadas: 

 

         Figura 3 - Desfile 7 de setembro – Vila de Rondônia 1979. Atual Gerivaldão. 

 
Fonte: Beto Bertanha (1979)2  

 
 

Neste ano teria que ir à escola, mas como fazia aniversário apenas em agosto só 

                                                
1 BRASIL. Decreto-Lei nº 7.470, de 17 de abril de 1945. Fixa a divisão administrativa e judiciária do 
Território Federal do Guaporé. Disponível<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/vie> Acesso 
em: 20 out 2018. 
 
2Disponível em: <https://www.reporter-ro.com.br/uma-trajetoria-erguida-tijolo-a-tijolo-para-uma-carreira-
solida-e-bem-sucedida/> Acesso em: 20 nov. 2018. 
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foi possível fazer minha matrícula no ano seguinte ou seja em janeiro de 1978 

considerando critérios de idade existentes na época. Minha mãe me matriculou na Escola 

Marechal Rondon que era um pouco longe de minha casa e foi ali naquela instituição que 

iniciei meus estudos. 

 

               Figura 4 - Imagem da BR-364, em frente ao Colégio Marechal Rondon em 1979. 

 
Fonte: Beto Bertanha (1979)3. 

 
 
Na Vila ainda não tinha luz elétrica, ruas, pavimentação muito menos. O bairro que 

eu morava, Dom Bosco, virava um rio quando chovia e tinha até floresta. Aliás, todas as 

ruas lá tem nome de rios da Amazônia, penso que foi por inspiração, bem diferente da 

paisagem de hoje. Nestes momentos de retorno à infancia, as imagens e leituras de 

escola e do mundo do meu bairro parecem se misturar, talvez porque tenho buscado, 

 

[....] a compreensão do meu ato de "ler" o mundo particular em que me 
movia e até onde não sou traído pela memória me é absolutamente 
significativa. Neste esforço a que me vou entregando, re-crio, e re-vivo, no 
texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a 
palavra. (FREIRE, 1982, p. 3). 
 
 

                                                
3Disponível em: <https://www.reporter-ro.com.br/uma-trajetoria-erguida-tijolo-a-tijolo-para-uma-carreira-
solida-e-bem-sucedida/> Acesso em: 20 nov. 2018. 
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Todo dia ao entardecer a gente se divertia um pouco com os macacos que 

pulavam de árvore em árvore, não tinha televisão, então, essa era nossa diversão, mas 

eu não era uma criança feliz e talvez este não é o momento de explicar as razões disso, 

pois: “Narrar é enunciar uma experiência particular refletida sobre a qual construímos um 

sentido e damos um significado. Garimpamos em nossa memória, consciente ou 

inconscientemente, aquilo que deve ser dito e o que deve ser calado”.(SOUZA, 2007, p. 

63). 

Inegavelmente estava muito ansiosa pelo primeiro dia de aula, não cansava de 

cheirar os cadernos novos, ver todo o material, arrumá-los novamente na pasta, tudo 

tinha sido comprado na “Livraria Rui Barbosa” do senhor Cosmo, essa livraria existe até 

hoje, o senhor Cosmo, não. Finalmente o grande dia! Fui para a escola.No entanto, 

quando cheguei, o ambiente me causou estranhamento. 

Não era nada daquilo que eu havia imaginado, que eu havia sonhado, não era um 

lugar acolhedor. Talvez por ser uma garota franzina achava tudo tão grande. Tinha muita 

gente e umas meninas altas. Ficava assustada com tudo aquilo. E lembro que ouvia as 

crianças falarem que morriam de medo da mulher de algodão. Afirmavam que ela morava 

no banheiro, por conta disso evitávamos ir até lá e muitas vezes corríamos o risco de 

fazer as necessidades nas calças. Uma assombração que parece ser comum quando 

somos crianças: 

 

[...] meu medo das almas penadas cuja presença entre nós era 
permanente objeto das conversas dos mais velhos, no tempo de minha 
infância. As almas penadas precisavam da escuridão ou da semi-escuridão 
para aparecer, das formas mais diversas - gemendo a dor de suas culpas, 
gargalhando zombeteiramente, pedindo orações ou indicando esconderijos 
de botijas. (FREIRE, 1982, p. 4). 
 

Ao soar o sino para entrarmos em sala de aula, começava o nosso dilema. Era 

obrigatório fazer “fila”, ficávamos um atrás do outro, tomar distância, cantar hino, ouvir 

sermão, que rotina! Quem chacoalhava o tal do sino era a diretora, dona Merandolina, 

com os braços cheios de pulseiras enormes douradas, parecia ouro.  

O sino era grande, dourado e com cabo de madeira. Depois disso tudo, fui parar 

em uma sala de aula onde a maioria dos alunos e alunas eram “repetentes” e eu não 

entendia o sentido da palavra, só que achava horrível e pensava “nunca quero ser uma 

repetente”, e acabei sendo. Bem lá na frente, mas aconteceu.  

Logo no primeiro dia a professora, que se chamava Maria Aparecida encheu o 
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quadro de tarefas e eu mal conseguia segurar o bendito lápis. Uma colega, daquelas 

“repetentes”, pegou meu caderno e escreveu toda a atividade para mim e eu não 

conseguia ler coisa alguma, só o A que eu já conhecia. Quase no final da aula ela, a 

professora, distribuiu a cartilha “Hora Alegre”, que de alegre não tinha nada. De cara já 

não gostei da cartilha, era desinteressante, não conversava comigo, até hoje reparo isso 

nos livros, gosto de ler aquele que conversam comigo. 

 
 

Figura 5 - Cartilha Hora Alegre. 

 
Fonte: Internet 

  

Nessa cartilha a gente precisava repetir inúmeras vezes a mesma coisa, detestava 

ter que repetir milhares de vezes as tais “famílias”, não aprendia nada. Até hoje não 

compreendo o porquê a cartilha “Hora Alegre” na minha alfabetização. Achava que 

aprenderia melhor com a cartilha “Caminho Suave”, mamãe estudou com ela e falava 

bem dela, mesmo antes de eu ir para a escola, sentia que seria melhor para mim. 

Com a tarefa feita pela colega, fui para casa com a consciência pesada, mamãe 

pediu para eu mostrar-lhe o caderno com a primeira lição e ela logo desconfiou que tudo 

aquilo não tivesse sido eu que havia produzido, mas para não decepcioná-la eu disse que 

tinha sido eu sim. Depois ela descobriu que não, eu mesma contei.  

Durante todo ano as coisas foram caminhando assim, a professora se dirigia com 

mais frequência para aqueles alunos e alunas que já tinham feito a primeira série e eu só 

copiava tudo que ela passava no quadro. Já conhecia as letras do alfabeto, algumas 

famílias silábicas, mas não sabia ler. 

Todos os dias era um martírio para mim, a hora de fazer a “Tarefa de casa” que a 
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professora Maria Aparecida mandava. O primeiro que aparecia me fazia decorar a lição 

que no dia seguinte estava na ponta da língua. Meu irmão Adilson (in memorian), era o 

mais carinhoso e cuidadoso de todos, quando ele estava em casa, chegava à escola com 

a lição na ponta da língua. Se não tivesse ninguém em casa, no outro dia na sala de aula 

era sempre um desastre e eu ficava sem recreio por não conseguir ler.  

Aquela situação continuou e quando dezembro chegou veio a hora de entrega de 

notas. Em meu boletim constava que eu havia ficado para recuperação de leitura. Minha 

mãe ficou muito chateada e disse: “Se você não conseguiu ler durante todo ano, imagina 

se agora em uma semana você vai conseguir? Já está reprovada! Que decepção!”. 

Chorei muito, fiquei triste, sofri demais. As palavras de minha mãe ecoavam em 

minha cabeça o tempo inteiro. Ela trabalhava fora e eu quase não a via, não tinha quem 

me ajudasse a compreender e a me preparar para a tal da recuperação, aliás, esta 

palavra ainda soa mal em meus ouvidos, a não ser quando fico doente. Mas fui 

surpreendida com algo interessante, a meu favor. Uma irmã de minha mãe, Almerinda, 

era professora de alfabetização em outra escola soube do que estava acontecendo e 

decidiu me “ajudar”.  

Durante toda semana, na hora do almoço ela me deu todos os dias uma ficha com 

um pequeno texto e mesmo no primeiro dia ela repetia: “Leia!”. Eu assustada, dizia: “Não 

sei ler!”. Então ela afirmava que eu sabia sim, pois observou que eu já conhecia todas as 

letras do alfabeto, daí seria só juntá-las e ler. Eu nem chorava. Mas também não sorria, 

sabia que a coisa não estava boa para mim, mas resolvi enfrentar. Olhando aquele tempo 

já distante percebo que eu tinha conhecimentos, lia do meu jeito o mundo e que já sabia 

um pouco do significado de ler e escrever no papel:  

 
Ao ir escrevendo este texto, ia "tomando distância" dos diferentes 
momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência 
existencial. Primeiro, a "leitura" do mundo, do pequeno mundo em que me 
movia; depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao longo de minha 
escolarização, foi a leitura da "palavramundo". (FREIRE, 1982, p. 3). 

 

Sem perceber, bem aos poucos enquanto minha tia Almerinda preparava o almoço 

com aquele jeito alvoroçado dela, toda apressada ia descortinando meus olhos para o 

mundo letrado. Eu perguntava o nome das letras agrupadas. E ela prontamente respondia 

que eu sabia e que precisava deixa de dengo para estar preparada na sexta-feira e assim 

ler o solicitado pela professora. 
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Antes de almoçar retomávamos à leitura. Com algumas dificuldades, aos poucos ia 

vencendo, era um passo de cada vez. Lembro-me como se fosse hoje, na quinta-feira ela 

pediu que eu lesse palavras conhecidas do dia a dia e consegui chegar ao fim da ficha 

sem atropelar nem mesmo em uma palavra, confirmando que: 

 

ste movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, para mim, do 
processo de alfabetização. Daí que sempre tenha insistido em que as 
palavras com que organizar o programa da alfabetização deveriam vir do 
universo vocabular dos grupos populares, expressando a sua real 
linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, 
os seus sonhos. Deveriam vir carregadas da significação de sua 
experiência existencial e não da experiência do educador. [....]. (FREIRE, 
1982, p. 6). 
 

A valorização de meu universo foi fundamental bem como as orientações de como 

eu deveria agir no contexto avaliativo. Minha tia me explicou que a professora iria fornecer 

uma ficha parecida com a que nós estudamos. No outro dia, me levantei assim que o 

relógio despertou. Minha mãe como de costume saía muito cedo, antes de o dia clarear, 

na madrugada, ela trabalhava no Quartel da Polícia Militar, era cozinheira. Meus cabelos, 

ela já os deixavam trançados com lindos laços de fita, cada dia uma cor diferente.  

Cheguei à escola muito confiante. Fui a primeira a passar pela tal prova de 

recuperação. Com muita coragem consegui ler a fichinha da professora Maria Aparecida. 

Ao terminar, ela abriu um imenso sorriso e disse: “Parabéns, você foi aprovada! Você 

sabe ler”. Falei bem baixinho para mim mesmo: “Agora, eu sei ler!” Um sentimento 

parecido com aquele que Paulo Freire vivenciou envolvendo as aprendizagens de casa e 

a da professora da escola: “[...] Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. 

Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a 

"leitura" do mundo […] a leitura da "palavramundo". (FREIRE, 1982, p. 4). 

Muito feliz, naquela hora, pude chorar de contentamento e alívio, nada mais. A 

partir daquele dia lia tudo. Parece que sem a leitura vivia sem enxergar o mundo. Lia tudo 

mesmo, isso incluía placas, letreiros, jornais, revistas, gibis, embalagens, bula de 

remédios. Descobri que a leitura me levava a mundos inteiramente meus, a viagens 

incríveis que poderiam ser sem limites.  

Foi uma experiência incrível! Através da leitura pude ganhar o mundo. Minha tia 

Almerinda foi e é para mim a ponte para que eu atravessasse para o lado de cá desse 
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mundo maravilhoso da leitura, do saber. No atual momento em que me encontro analiso 

que é possível confirmar que: 

 

“[...] o relato da realidade produz a história como ele mesmo produz a 
realidade. As pessoas vão contando suas experiências, crenças e expectativas e, 
ao mesmo tempo, vão anunciando novas possibilidades, intenções e projetos. 
(CUNHA, 1997, p. 7). 

 

Sou muito grata à professora Almerinda Rodrigues da Conceição, minha querida 

tia. Faço parte das centenas de estudantes que ela alfabetizou. Hoje, mestra em 

educação ela está aposentada de sua função de professora, mas, tudo que viveu está se 

apagando da memória por conta do Alzheimer.Olhar para esse tempo passado permite 

vivenciar o sentimento de gratidão por pessoas que intervem em nossas vidas e 

contribuem para que vejamos o mundo com novos olhos.  

Sei que mais à frente, minha querida tia nem de mim se lembrará, mas eu 

enquanto viver e para outras vidas a levarei em meu coração com muita gratidão. Talvez 

ela nem se lembre também, que um dia, apenas por um dia me fez viajar no mundo 

mágico dos contos de fadas se vestindo de macaco em um teatro infantil no dia da 

páscoa. 

Tenho essas lembranças nítidas em minha mente. Se fechar os olhos posso vê-la 

vestida de marrom saltitando de um lado para o outro no palco, com uma cauda 

engraçada pendurada, que simulava o rabo do macaco, demorei a reconhecer que era 

ela, minha tia Almerinda! Achava mesmo que era um macaco, coisa de imaginação de 

criança, só reconheci quando ela entregou um bombom em minhas mãos.  

Os anos foram passando e minha vida escolar foi acontecendo, fiz o ensino 

fundamental e médio em escola pública. Uma parte do ensino fundamental na Escola 

Professor José Francisco dos Santos e outra na Escola Marechal Rondon, nesta última 

cursei quatro anos de Magistério tive poucas oportunidades de acessos a maiores 

conhecimentos, não tínhamos o acesso a informações que temos hoje. 

E já grandinha, sentia as dores da discriminação racial. O que mais me chateava 

era quando algum colega me chamava de “neguinha do codó”, “tia Anastácia”, “cabelo de 

Bombril” e outros. Nessa época os professores pouco se importavam com isso, era tudo 

resolvido entre nós mesmos. Se tivesse força partia para a briga ou acabava resolvendo 

internamente aceitando os malditos apelidos: 
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Ao mesmo tempo que o processo de racialização produz a inferioridade do 
negro através do olhar do outro, também legitima a aculturação forçada 
pelo imperialismo colonial, criando imagens tomadas como modelos ou 
referências. Nesse sentido, não basta somente alocar os negros em 
condições subalternas, é necessário também negar sua negritude e criar 
um imaginário negativo sobre ela, desenvolvendo a concepção de que as 
produções culturais dos europeus brancos são as melhores para compor 
as instrumentalidades da vida: a chamada “civilização” – a cultura 
“hegemônica” da classe dominante. (SANTIAGO, 2015, p. 136). 

 
Mas desde cedo aprendi a lutar pelo que quero agir com cautela respeitando os 

limites e o/a outros/as. Penso que devido a esta luta constante, aprendi a ver o/a 

próximo/a como a mim mesma, a enxergar em meu irmão ou irmã capacidades, acreditar 

no ser humano, independente de classe social, etnia, cor, ou o que for, possivelmente um 

entendimento que: “Ler criticamente o mundo é um ato político-pedagógico; inseparável 

do pedagógico-político, ou seja da ação política que envolve a organização de grupos e 

de classes populares para intervir na reinvenção da sociedade. (FREIRE, 1989, p. 9).   

Meu ingresso na docência aconteceu ainda quando estudava o Magistério, tinha 

quase dezoito anos. Trabalhei em uma escola privada com crianças do ensino 

fundamental. Em seguida fui para outra escola privada e lecionava na educação infantil 

para crianças entre quatro e cinco anos. Nesse mesmo período prestei concurso público 

concorrendo a uma vaga como professora na Prefeitura do Município de Ji-Paraná-RO.  

No contato inicial com as crianças pequenas e grandes fui estabelecendo 

correspondência entre minha trajetória na vida, na escola como estudante e como futura 

professora, relacionando algumas discussões do curso ao trabalho que ora desenvolvia, 

entendento o sentido dos termos ensino e aprendizagem: 

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 
que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 
ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 
mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – 
trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu 
ensinar ou, em outras palavras ensinar se diluía na experiência realmente 
fundante de aprender. (FREIRE, 1996, p. 12-13). 

 

Aprovada, fui lotada em uma escola e ministrava aulas para adultos no Projeto de 

Alfabetização de Jovens e Adultos Paulo Freire, que começou em 1990. No projeto de 

alfabetização permaneci por dez anos. Assim foi possível construir experiências em 

âmbito público e privado, na educação infantil, ensino fundamental e na Educação de 
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Jovens e Adultos (EJA e que agora na formação do Mestrado impulsionam novos 

projetos, uma vez que: 

 
A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a 
si próprias e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua 
produção, é possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu escrito, que o 
produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria 
experiência. Este pode ser um processo profundamente emancipatório em 
que o sujeito aprende a produzir sua própria formação, autodeterminando 
a sua trajetória. [...]. (CUNHA, 1987, p. 6). 
 

Hoje, ainda faço parte do quadro de funcionários da Prefeitura de Ji-Paraná, mas 

não estou em sala de aula. Estou exercendo o cargo de secretária do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) em Ji-Paraná, estado de Rondônia. 

Mas além dessa trajetória na educação, atravessei outros caminhos e cheguei também na 

comunicação. 

Isso ocorreu em 1997 quando exercia atividades como Conselheira Tutelar. 

Concedi uma entrevista ao titular do rádio jornal, o senhor Waldemar Camata, ele gostou 

da minha voz e me convidou para trabalhar com ele. Foi uma experiência marcante. O 

Rádio passou a ser o trabalho mais importante da minha vida. Representou meu ingresso 

no mundo da comunicação, da palavra que nestes escritos simbolizam  

 

“[...] um espaço de invenção, de interlocução aberta à produção de 
sentidos na dinâmica de suas dobras, de possibilidades de experimentação pela e 
na linguagem, de experiência”. (CAMARGO, 2010, p. 14). 

 

 Entre 1996 e 2000 me inscrevi no vestibular da Universidade Federal de Rondônia 

entretanto, não consegui êxito. Em 2003 ingressei na Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) no curso de Comunicação Social considerando as experiências que vinha 

desenvolvendo nas atividades de locução de rádio. 

Nesse mesmo período, trabalhei como professora no ensino fundamental no 

Sistema Carcerário de Ji-Paraná e na Educação de Jovens e Adultos no Serviço Social do 

Comércio, aliás, essa instituição já havia me acolhido em outra época como professora na 

Educação Infantil. Atuar na EJA com pessoas vivenciando diferentes e complexas 

experiências em que o mundo parece ficar mais difícil, foi importante por exercitar a 

esperança de que por meio da educação havia possibilidade de transformação: 

 
Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando a favelas ou 
a realidades marcadas pela traição a nosso direito de ser, pretende que 
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sua presença se vá tornando convivência, que seu estar no contexto vá 
virando estar com ele, é o saber do futuro como problema e não como 
inexorabilidade. É o saber da História como possibilidade e não como 
determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. (FREIRE, 1996, p. 
46). 
 

Após a conclusão do curso, não foi possível exercer minha profissão na área do 

jornalismo como sonhava. Mesmo fazendo parte de um veículo de comunicação, tive 

grandes decepções e as dificuldades pareciam se multiplicar. Não era fácil a rotina e a 

convivência com os (as) colegas de profissão nos tinham como superiores e acabavam 

sabotando nosso trabalho.  

Isso parece ser normal dentro da comunicação feita sem o compromisso de formar 

opinião crítica, veicular a informação sem muita interferência ao público. Embora tenha 

grande afinidade pela área da Comunicação, exerço apenas parcialmente as atividades e 

em situações esporádicas, pois o que tenho visto na imprensa no estado e no país 

provoca meu afastamento.  

Ao concluir a graduação em 2006, no ano seguinte, 2007, iniciei a especialização 

lato sensu em Metodologia do Ensino Superior na mesma instituição com a intenção de 

ministrar aulas no curso que me formei. No entanto, não fui aceita, mesmo tendo sido 

indicada. Foi um período muito difícil porque não entendia o porquê daquela decisão. 

Pouco tempo depois fui alertada por uma amiga que naquele local não tinha espaço para 

profissionais negros. Uma possível evidencia de racismo institucional velado, que veicula 

uma suposta democracia racial que não se efetiva? 

 
O processo de construção ideológica do Brasil (assim como de outros 
países da América Latina) como uma nação mestiça, iniciado no século 
XIX, sustenta-se no fato de que teria ocorrido uma fusão "harmônica" de 
raças e culturas, denominada, posteriormente, de "democracia racial". Esta 
idealização esconde que a "harmonia racial" tinha como pressuposto a 
manutenção das hierarquias raciais vigentes no país, na qual o segmento 
branco da população foi tido como principal e dominante, constituindo o 
ideal a ser alcançado pela nação, ao menos em termos comportamentais e 
morais. O mestiço foi elevado à condição de símbolo nacional, 
representando tanto a "harmonia racial" quanto a possibilidade de 
embranquecimento da nação. É assim que "[a] tensão existente entre 
harmonia racial e embranquecimento é acirrada pela 
impossibilidade/incapacidade de reconhecer horizontalmente a igualdade 
entre todos no interior de uma pluralidade de raças e cores tratadas e 
pensadas hierarquicamente" (SILVÉRIO, 2004, p. 41). 
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A partir dessa época entrei em depressão, foram longos meses de intenso 

sofrimento não conseguia encontrar uma saída, talvez porque  

 

“[...] o preto inferiorizado passa da insegurança humilhante à auto-
acusação levada até o desespero. [...]”. (FANON, 2008, p. 66). 

 

Nesta época, já não estava mais em sala de aula no contrato da Prefeitura. Foram 

tempos difíceis. Precisei recorrer a profissionais de saúde mental. 

Depois do tratamento, retomei ao trabalho formativo por meio do atendimento de 

crianças com autismo no Programa Sun-rise. Posteriormente, comecei a fazer trabalhos 

como apresentadora de cerimônias com mais intensidade e também a atuar como 

assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná-RO, avalio 

que eram possíveis formas de respostas em busca de superação, uma característica do 

ser humano, de se reinventar e lutar pela superação: 

 
Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, 
econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos 
achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o 
cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que 
os obstáculos não se eternizam. (FREIRE, 1996, p. 31). 

 

Atualmente retomei a formação, estou cursando o Mestrado Profissional em 

Educação na Fundação Universidade Federal de Rondônia. Depois de uma luta intensa 

que está apenas recomeçando. Sinto-me feliz com tudo isso, principalmente com mais 

essa oportunidade de retomada, de construir tantas aprendizagens, de vivenciar políticas 

de direito à pós-graduação por meio das ações afirmativas 

 

 “[...] um esforço de elaboração e materialização de políticas públicas em 
espaços cujas regras da forma em que se configuram, privilegiam certos grupos e 
fecham os olhos para outros [...]”, (NEVES, 2012, p. 2). 

 

Como cotista avalio que as forças progressistas deram um passo significativo nos 

últimos anos e no aspecto pessoal posso afirmar que reencontrei o meu caminho. 

Compreendo que foi grande o esforço para que tudo isso acontecesse. Entretanto, me 

empenharei ao máximo dando o melhor de mim, sinto-me muito feliz e honrada com tudo 

isso, mesmo quando observo os tempos políticos incertos que 2018 anunciou. 

 

  



30 

 

3.EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO RÁDIO E 
ENTRELAÇAMENTOS NO AMBIENTE ESCOLAR.  
 

Como pode haver a formação de um cidadão participativo e consciente em 
termos político-democráticos, se o educando não tem oportunidades de 
visualizar, entender e vivenciar práticas políticas, que necessariamente 
envolvem diversos processos de comunicação? As mídias e as TICs são 
centrais na sociabilidade. O ensino para a leitura crítica e para a 
apropriação desses veículos pelos educandos no meio escolar, com uma 
finalidade ética e reveladora é mais relevante. (MARTINS, 2012, p.31). 

 

Nesta seção nosso propósito é apresentar uma breve elaboração sobre a 

comunicação como recurso da linguagem humana, por meio dos registros historiográficos 

referentes à chegada do rádio no Brasil, Rondônia e Ji-Paraná. Discutiremos as relações 

entre Comunicação e Educação, Rádio e internet como processos de educomunicação 

considerando suas possibilidades formativas. 

O procedimento metodológico que permitiu a elaboração dessa seção foi a adoção 

da pesquisa bibliográfica, considerando diferentes contribuições. É um recurso que 

permite o contato com materiais já analisados. Significa afirmar que é um trabalho que 

favorece um melhor conhecimento e aprofundamento a respeito do tema estudado, uma 

vez que constitui: 

 
[...] um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 
revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e 
relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode 
ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e 
representa uma fonte indispensável de informações, podendo até orientar 
as indagações. (LAKATOS; MARCONI, 2008, p.158). 
 

Assim as leituras realizadas ao longo desse estudo, foram importantes para 

elucidar concepções aparentemente semelhantes, bem como aprofuntar compreensões 

teóricas de modo a escolher as que fossem mais adequadas a problemática proposta. 

Utilizamos livros relacionados a questão do rádio, pesquisas desenvolvidas sobre a 

relação entre educação e comunicação nos formatos de artigos, monografias, 

dissertações e teses, caracteristica própria da pesquisa bibliográfica, uma vez que: “Sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, 

 

 [...] sobre determinado assunto”, [...]. (LAKATOS; MARCONI, 2008, 

p.183). 
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É interessante observar que nessa abordagem é possível, fazer se necessário, um 

resumo de partes específicas de trabalhos que já foram realizados e que de certa maneira 

são capazes de colaborar com informações que são importantes para o trabalho que está 

sendo preparado, pois: “[...] O estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação 

do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte indispensável de 

informações, podendo até orientar as indagações”. (LAKATOS;MARCONI, 2008, p. 158). 

Nesta direção, para adentrarmos no universo da comunicação possibilitada pela 

utilização do Rádio é necessario levantar seus antecedentes históricos no pais e também 

em âmbito regional. Posteriormente enfocaremos as relações entre educação e 

comunicação e seus entrelaçamentos sistematizados como Educomunicação. 

  

3.1 Rádio: a chegada, impactos e contribuições para o Brasil. 

 

O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe 
ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o divertimento gratuito do 
pobre; é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o 
guia dos sãos – desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. 
(MOREIRA E MOTTA, 2007, p. 2). 

 

De acordo com Ferrareto (2001), um estudioso da História do Rádio e que 

contribuiu significativamente para esta sistematização afirma que o sistema 

radiotelegráfico foi pensado para comunicações em tempos de guerra, mas depois 

passou por diversas modificações atingindo outras populações e outras finalidades. No 

Brasil uma das finalidades iniciais do Rádio era o fato de levar a população educação 

através de palestras sobre diversos assuntos que eram veiculados diariamente nos 

programas produzidos na primeira rádio do Brasil.  

A partir dessas considerações acerca da comunicação procuramos desenvolver 

essa pesquisa sobre a tecnologia de comunicação, rádio e sua utilização como recurso 

didático no desenvolvimento de atividades em sala de aula e em atividades em outros 

ambiente da escola. 

É importante lembrar que nossa intenção é o estudo da Rádio na Escola enquanto 

recurso didático e não um sistema operacional de rádio com concessão do Governo 

Federal, podendo ser comercial e não comercial.  

Em estudos anteriores feitos a partir da monografia para minha graduação 

(TOLEDO, 2006) foi possível apurar através das contribuições de César (1996), que em 
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1893 após algumas tentativas o padre cientista Landell de Moura, testa seus 

experimentos fazendo as primeiras transmissões da voz humana sem o uso de fios. Foi 

então treze anos mais tarde a Marinha Brasileira utilizaria seus serviços para a 

transmissão de mensagens telegráficas. 

O padre brasileiro Landell de Moura não teve suas invenções reconhecidas, pois o 

primeiro mundo atribuiu essa invenção a Guglielmo Marconi, cientista italiano que mais ou 

menos nessa época também fazia testes de suas invenções relacionadas a transmissão 

da voz ou do som sem uso de fios, porém com mais sorte que Landell Moura, teve seus 

trabalhos patenteados em 1896, enquanto Landell só conseguiria obter a patente em 

1906. 

 Um fato curioso chama a atenção, nessa época, houve a popularização da sigla 

S.O.S. que significa “Salvem nossas almas” através de radiotelegrafia em uma mensagem 

de socorro enviada pelo Atlântico, mesmos países que não fala inglês usam a sigla. 

De acordo com Ferrareto (2001), as invenções de 1906 foram essenciais para o 

surgimento do rádio no mundo, mas foi só nas primeiras duas décadas do século XX que 

se popularizou com a criação de aparelhos receptores simples de chumbo natural. Eles 

receberiam o nome de galena por Henry H. C. Dunwoody que era ligado a uma antena de 

fio fino chamado vulgarmente de “bigode de gato”, o som podia ser ouvido através de 

fones de ouvido, a sintonia era através de uma agulha sobre o cristal de galena. 

Dessa maneira era mais em conta os aparelhos industrializados, que depois até a 

metade dos anos 1930 teriam seus preços reduzidos sendo fácil ser adquiridos por quem 

quisesse, uma vez que esses aparelhos 

 

“[...] a variação de uma agulha sobre o cristal de galena fazia a sintonia da 
emissora. este tipo de receptor seria a alternativa barata aos então caros 
aparelhos produzidos industrialmente”. (FERRARETO, 2001, p. 34). 

 

Segundo este autor, a popularização da radiodifusão na Europa e em outros países 

do mundo ocorreu com maior lentidão que nos Estados Unidos. Segundo César (1996), 

estudos apontam que 1925 já havia transmissões em 19 países europeus; inclusive o 

Brasil poderia ser incluído nessa lista embora sendo um país da América do Sul, já que as 

primeiras manifestações radiofônicas surgem em 1923. 

No Brasil os registros apontam que em 1923 Roquette-Pinto e um grupo de 

pessoas que tinham interesse na instalação deste veículo no Brasil criariam a Rádio 
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Sociedade do Rio de Janeiro, sendo a partir daí um dos momentos mais importantes da 

era inicial do rádio brasileiro. (FERRARETO, 2001). 

No dia 6 de abril de 1919 um grupo de jovens da sociedade do Recife que tinha à 

frente Augusto Pereira, patrocinados por João Cardoso Aires, um importante industrial, 

adquiriu da Westinghouse durante a exposição do centenário no Rio um transmissor e a 

partir de então comemoram suas experiências radiofônica nascendo então a Rádio Clube 

de Pernambuco, que funcionava em um sobrado no bairro Santo Amaro. 

No que se refere a datas de criação, em seus estudos, Ferrareto (2001) informa 

que a Rádio Clube de Pernambuco, oficialmente, segundo registros, seria a primeira 

emissora regulamentada do Brasil, em seguida, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 

hoje Rádio MEC (Ministério da Educação). Então em 20 de abril de 1923 na sede da 

Academia Brasileira de Ciências nasce a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.  

Partindo desse princípio podemos dizer que no início o rádio, tornou-se o principal 

veículo de transmissão de notícias, tanto para o comércio quanto para a política e outros 

serviços nas diversas classes sociais. (FERRARETO,2001).  

Mesmo Roquette-Pinto, Henrique Mourize e outros intelectuais da Academia 

Brasileira de Ciências tendo idealizado uma rádio aparentemente elitizada com interesses 

comerciais, sendo ele um dos maiores defensores da radiodifusão educativa no Brasil, 

Roquette publicou vários artigos relacionados à educação em revistas e jornais. 

Segundo os escritos de Ferrareto (2001), o próprio Roquette eleborava e 

apresentava seus programas, ele foi o primeiro primeiro locutor de rádio no Brasil, o 

primeiro speaker. Com o tempo e a aparição de outros interesses, as rádios precisavam 

sobreviver e manter seus gastos.  

A explosão de rádios comerciais e as exigências técnicas da nova legislação de 

1932 colocaram em contradição a ideia rádio educativa da Rádio Sociedade, foi então que 

em 1936, ela foi doada ao Governo Federal e passou a se chamar Rádio Ministério de 

Educação, hoje, Rádio MEC. (FERRARETO,2001).  

Em relação a Rádio em Rondônia e Ji-Paraná, que registros temos desta História? 

Essa parte do trabalho que conta a história da chegada da Rádio em Rondônia e Ji-

Paraná foi sistematizado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no ano de 2006. Em 

uma entrevista de pouco mais de uma hora o senhor Alcides Paio, nos relatou que:  

 
As primeiras transmissões de rádio do Estado de Rondônia aconteceram 
com a chegada da Rádio Caiari, quando foi ao ar em experiência no dia 18 



34 

 

de dezembro de 1961 com os transmissores localizados embaixo de uma 
das escadarias do Colégio Dom Bosco na cidade de Porto Velho - 
Rondônia. A inauguração da Rádio aconteceu de forma discreta em uma 
tarde quando transmitia a Novena Natalina da Catedral Sagrado Coração 
de Jesus, através de uma LP (Linha Particular). Como naquela época a 
forma de se comunicar das pessoas era através de cartas, a emissora 
recebeu a primeira correspondência em 9 de janeiro de 1962 de um 
ouvinte que acompanhava a transmissão de um programa da Editora 
Paulinas.A emissora estava em funcionamento sem regularização e 
precisava de autorização para dar continuidade em suas atividades, foi 
então que o DCT (Departamento de Correios e Telégrafos) que era o 
órgão fiscalizador do Governo Federal e responsável pelas concessões às 
rádios, concedeu a autorização pois a rádio era o único veículo de 
comunicação4. 

 

Já em Ji-Paraná – Rondônia as primeiras manifestações radiofônicas surgem nos 

anos de 1970, poucos moradores da Vila de Rondônia, tinham acesso a notícia através 

de rádio. Naquele tempo a emissora que chegava a essa localidade era a Rádio Nacional 

do Rio de Janeiro que inclusive noticiou aos moradores da Vila de Rondônia em 1955 a 

vitória de Juscelino Kubistchek nas eleições para presidente. 

A conquista da Taça Jules Rimet pela Seleção Brasileira derrotando a Suécia por 5 

a 2 em 1958 foi motivo de comemoração entre os donos dos poucos aparelhos de rádio 

existentes na localidade. 

Em trabalhos anteriores5, evidenciamos que a comunicação com o distrito de 

Rondônia tornava-se difícil devido a distância e a dificuldade de transitar pelas estradas. 

Atribui-se essa dificuldade a falta de incentivo governamental e também a falta de um 

plano para atender a demanda populacional, no entanto com a implantação da BR 364 

rompe-se esse ciclo com a chegada de novos habitantes. 

A expansão do rádio nos anos 1930 no Brasil não foi suficiente para que a situação 

da comunicação através desse meio fosse diferente na Vila de Rondônia, pois o rádio só 

chegou de fato ao distrito no final da década de 1970. A sintonia dos aparelhos que aqui 

existiam era voltada a programação da Rádio Nacional de Brasília, que retransmitia 

avisos, noticiava desaparecimento e procura de pessoas que vinham de outros Estados 

do Brasil. 

                                                
4 Entrevista concedida em 22 de junho de 2006. 
5 Esses fragmentos sobre a As primeiras manifestações radiofônicas no em Ji-Paraná, naquele período 
denominado Vila de Rondônia, é parte de um trabalho de finalização da graduação de Comunicação Social 
– Jornalismo de Nádia C. R. da Conceição e Dorli Shimer 
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Essas pessoas vinham em busca de riqueza nos garimpos da Região Norte um 

deles o “Serra Pelada” no estado do Pará, um dos mais famosos do Brasil, ou em busca 

de terras onde muitas vezes acabavam perdendo suas vidas acometidas de doenças 

tropicais como malária, hepatite, febre amarela em derrubadas de florestas ou pela 

disputa de terras.  

Nessa época, já com 7 ou 8 anos, relembro que a Rádio Nacional de Brasília tinha 

uma programação bastante variada que ia desde programas musicais, notícias, programa 

infantil com a famosa “Tia Leninha”, rádio novela e os mesmos em sua maioria eram 

direcionados à Amazônia Legal como era falado pelos locutores da Rádio quando se 

referiam a localidade durante todos os programas que apresentavam. 

Muitos profissionais da Rádio Nacional de Brasília tiveram carreira de sucesso 

nessa região, se tornaram artístas e realizarem shows musicais por toda região, como é o 

caso de Edelson Moura e Márcia Ferreira. Outros se enveredaram na política como foi o 

caso de Rita Furtado que se elegeu deputada federal por dois mandatos. 

Rita Furtado que era dona de uma voz rouca e forte tornou-se proprietária de uma 

rede de emissoras de rádio em Rondônia, o grupo Rondovisão, nascendo assim a 

primeira FM do município de Ji-Paraná a rádio Clube Cidade FM.  

Não existiam rádios difusoras em Ji-Paraná na época da Vila de Rondônia, o 

acesso a notícias era através de jornais de Porto Velho, entre eles o “Alto Madeira”. Os 

únicos meios de comunicação que existiam na época na localidade eram alto-falantes, 

tipo corneta, chamado vulgarmente “pau de fuxico”, que ficavam pendurados em mastros 

de até trinta metros de altura e recebeu o nome de “A voz da cidade”. Levava informações 

por chamadas aos habitantes sendo pioneiro neste trabalho o senhor Sabá. 

Este serviço começou a ser realizado no ano de 1975 e foi até 1980, dois anos 

após a inauguração da primeira emissora de rádio na Vila de Rondônia, hoje Ji-Paraná. 

Na época existiam quatro serviços de alto-falantes na Vila de Rondônia: na Av. Brasil, na 

Vila Jotão, no Mercado Modelo no centro da cidade onde hoje se situa o Teatro Municipal 

e outro no bairro 2 de Abril. 

Os comunicadores da "voz da cidade" na época eram: Mané do rádio (reside hoje 

em Porto Velho em endereço incerto), Welliton Mendes, Marinaldo Souza (assassinado 

por questões políticas em 1995), - Edimilson Barroso, Nelinho, Daniel Santa Cruz, Pedro 

Leal, Luiz, Paulinho e Ivanilde Caires a única representante feminina no ramo da 

comunicação naquele tempo. 



36 

 

3.2 A implantação da Rádio Alvorada em Ji-Paraná 

 

Ainda retomando parte do texto referente ao Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) no ano de 2006, o relato do senhor Alcides Paio, informa que em 1975 ele era 

rádio difusor e diretor de uma emissora em Goioerê no Estado do Paraná. Em uma visita 

a amigos que residia na Vila de Rondônia entre eles a família Pichek notou naquela época 

a possibilidade de crescimento da região bem como a necessidade de se implantar uma 

emissora de rádio, pois a única existente era a rádio Caiari - AM e Parecis em ondas 

tropicais.  

Depois dessa constatação, passado alguns meses, Alcides Paio retorna ao Estado 

do Paraná, antes, porém conhece dois empresários bastante influentes que residiam na 

Vila de Rondônia: Luís Bernardi e Roberto Jotão Geraldo que mais tarde tornariam sócios 

proprietários da emissora. Naquela época a regulamentação das emissoras de rádio era 

feita através do Contel, um órgão ligado ao Ministério das Comunicações.  

O Brasil passava por um período conturbado, pois para se obter uma concessão 

era difícil, entretanto o senhor Alcides Paio, gozava de bom prestígio com o ministro da 

Educação na época Nei Amintas de Barros Braga que havia sido governador do Estado 

do Paraná e também senador da república.  

Ao retornar ao Paraná teve o apoio também do deputado estadual Fabiano Braga 

Cortes, quando manifestou seu desejo de implantar uma emissora de rádio em Rondônia. 

No entanto, não havia no Plano Nacional de Distribuição de Canais de Radiodifusão-AM 

previsão para a instalação de uma emissora de rádio em Rondônia e em outros estados 

da federação. 

Foi necessário contratar um engenheiro para a montagem de um projeto e na 

ocasião foi contratado o Major Jorge Pequeno Vieira que também já havia sido diretor de 

engenharia do departamento Nacional de Telecomunicações. 

Foram colocados três canais: um na Vila de Rondônia, um em Ariquemes e outro 

em Vilhena. Então em 1976 esses canais passaram a constar no plano de distribuição do 

Governo Federal bem como foi dado a abertura do edital para a implantação da emissora 

de rádio nessa localidade. 

Ao retornar a Vila de Rondônia o senhor Alcides Paio convidou os empresários 

Roberto Jotão Geraldo e Luís Bernardi para serem sócios da futura rádio o que de pronto 

foi aceito e lavrado em um contrato social, envolvendo uma terceira pessoa Evair do 
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Couto Carneiro que passou a ser diretor da então chamada Rádio Cultura da Vila de 

Rondônia LTDA. Após algumas eventualidades tiveram que mudar a direção da rádio, 

excluindo Evair e na ocasião Jotão assumiria a direção da que passou a ser chamada de 

Rádio Alvorada.  

Em março de 1978 o presidente Ernesto Geisel, assinou o decreto dando a 

concessão para que fosse explorado o serviço de Radiodifusão na Vila de Rondônia, que 

já não era mais Vila desde 22 de novembro de 1977. Em junho de 1978 os transmissores 

da rádio, equipamentos e materiais para a construção chegavam em um caminhão que 

trazia também o técnico Adual Linjard que foi responsável pela montagem dos 

equipamentos enquanto que os sócios construíam o prédio onde funcionaria a rádio.  

No dia 7 de setembro do mesmo ano a rádio já estava em caráter experimental 

quando transmitiu o Desfile Cívico de 7 de Setembro que comemora a Independência do 

Brasil com a colaboração do professor Alejandro Yague Mayo e também Gessy Badocha, 

que na ocasião era apresentado ao público a Rádio Alvorada tendo Alcides Paio como 

âncora nos estúdios com a ajuda de Silva Júnior que fez locução em vários pontos da 

avenida através de maletas de som. 

No dia 11 de outubro de 1978 saiu a ordem do Dentel concedendo o prefixo da 

rádio ZYJ 672 com Frequência 1460 KHZ, que foi destinada no plano brasileiro de 

distribuição de canais de radiodifusão AM, logo após, a rádio sofreria uma mudança 

passando a operar com 900 KWATS aumentando assim o alcance de 30% na ocasião foi 

feito também o rebaixamento da torre sendo alterado o sistema irradiante. 

A falta constante de energia elétrica era uma das maiores dificuldades enfrentadas 

tanto pela população quanto por quem pretendia montar uma empresa no município, pois 

a Centrais Elétricas de Rondônia (CERON), funcionava com sistema de motor gerador de 

energia que era ligado das seis horas da manhã até à meia-noite.  

Para que a rádio fosse ao ar sem interrupções foram implantado dois grupos 

geradores um nos estúdios e outro nos transmissores, o que segundo o senhor Alcides 

Paio, dificultava muitos os trabalhos da emissora.  

Na mesma época a comunicação via telefone, também seria um outro empecilho 

para o bom andamento dos trabalhos na rádio, pois para conseguir uma ligação para São 

Paulo, por exemplo, demorava até uma semana. Os programas de televisão eram vistos 

através da retransmissão que era feita pela TV Ji-Paraná, hoje afiliada da Rede Globo 

com até 24 horas de atraso, os mesmos chegavam aqui através de voos da TAMA. 
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Nessa ocasião a Rádio Alvorada contratou uma pessoa que identificava o código 

de Morse que passou a ouvir as agências noticiosas e redigir as notícias que 

posteriormente ia ao ar, atualizando assim os seus ouvintes.  

Antes da implantação da rádio Alvorada a comunicação entre as pessoas era difícil, 

muitos ficavam sem vacinação por causa desse problema, para se ter uma ideia a 

divulgação da inauguração da rádio foi feita através de lançamento de panfletos e voos 

realizados na área urbana e rural, foi usado também alto falante para alertar os 

comerciantes que seria inaugurado uma emissora de rádio no município, para que eles 

preparassem um bom estoque de receptores de rádio 

No segundo dia após a inauguração da rádio não havia mais aparelhos receptores 

para comprar em todas as lojas do ramo no município. A população de Ji-Paraná era 

solidária entre si e o rádio contribuiu muito para que esta união fosse ainda maior, como 

foi relatada por Alcides Paio. 

As dificuldades eram muito grandes, mas a solidariedade e acima de tudo o serviço 

que o rádio prestou na época foi conscientizar, alertar e unir a comunidade em suas 

reivindicações.  

Segundo ele, o objetivo não era só o de explorar comercialmente o município, a 

imprensa que fez toda a vida era mais rara no Brasil, não tinha tantos veículos de 

comunicação, em consequência disso não havia dependência do poder público para 

sobrevivência e era possível mais autonomia. 

A rádio Alvorada foi pioneira na realização de eventos, todos eles com recursos 

próprios, trouxe vários artistas renomados ao município em uma tradicional festa realizada 

em primeiro de maio chamada a “Festa do Trabalhador”, entre eles: Luiz Gonzaga, 

Ronald Golias, Trio Parada Dura, Milionário e José Rico e outros. 

Numa dessas festas o governador Jorge Teixeira estava presente e viu a 

necessidade de construir um espaço para realização desse evento. No ano seguinte a 

festa do trabalhador era realizada no Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza. 

A rádio Alvorada tinha um espaço muito grande para o comércio, tanto que 

precisava muitas vezes deixar de veicular algumas publicidades por falta de espaço 

durante a programação, como relata Alcides Paio em entrevista: 

Para implantar uma emissora de rádio, ou de televisão, mandava técnicos, 

pesquisadores fazia um plano de viabilidade técnica e econômica para evitar que esses 

veículos se deteriorassem, não fosse acompanhados por técnicos competentes e hoje 
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esses fatos deixaram de acontecer em função que políticos de certa influência acabaram 

entrando no ramo com muita força. 

 

3.3 Alcides Paio fora do ar 

 

Em entrevista ao senhor Alcides Paio em meados do ano de 2018, ele informou 

que está fora dos trabalhos de rádio, aposentado como radialista e profissional liberal, 

entretanto continua contribuindo com a cultura do município sendo presidente da 

Fundação Cultural. 

Foi radialista por 40 anos, trabalhou ao lado de grandes nomes Otávio Cesk, 

Geraldo Tissanai, Marcelino Medeiros e trabalhou também como locutor na Rádio 

Bandeirantes de São Paulo. Alcides Paio nunca se considerou um grande locutor, afirma 

mas fala que: “Quando eu fazia rádio, que eu usava o microfone fazia de conta que 

estava diante de um altar, diante de Deus, onde eu não podia mentir, onde eu tinha que 

ser leal com a comunidade.” 

Teve um dos programas de maior audiência na rádio Alvorada que ia ao ar sempre 

às 12h00min horas com mensagens de otimismo dirigidas aos ouvintes, e até hoje, 

mesmo fora do ar encontra pessoas que continua admirando o trabalho que por ele foi 

realizado. Aos 83 anos não esconde sua paixão pela comunicação, entretanto não pensa 

em voltar a trabalhar no rádio “penso que está surgindo muita gente que pode contribuir 

com este setor”, para ele o sistema mudou e teria que se reciclar para recomeçar. 

 

3.4 Comunicação e Educação 

 

No uso das ferramentas da mídia (rádio, tv, jornal, revista, mural, mídias 
sociais), o aluno pode partir da leitura das mídias do universo em que vive 
para re-elaborar suas próprias leituras a partir da construção viva desse 
universo. Ao relatar uma história de seu bairro, de sua comunidade, de 
seus habitantes, passará a ter voz e conhecer novas possibilidades de 
diálogo. Dessa forma, ganha voz e transforma-se em um sujeito de sua 
própria história. (CALDAS, CAMARGOS, 2013, p. 3). 

 

Para Braga; Calazans (2001) podemos compreender que a comunicação entre as 

pessoas é algo que existe desde o início da humanidade. Acontece de diversas maneiras 

e meios e é através dela que podemos nos deslocar de um lugar para o outro, interagir e 

organizar grupos tanto para a constituição de uma comunidade familiar, escolar, religiosa 
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ou de trabalho, afirmam que: “Desde que se possa identificar a existência de grupos 

humanos, na pré-história mais remota, existe “comunicação social”. (p.14) 

Comunicar-ser é inerente ao ser humano, dessa maneira podemos afirmar que só 

podemos compreender a comunicação como um recurso da linguagem onde há 

entendimento, vontade e disponibilidade para esta interação: 

 
Comunicar é comunicar-se em tôrno do significado significante”. Dessa 
maneira, no ato de comunicar-se, não existe desinteressados. As pessoas 
estabelecem a comunicação entre si conforme suas necessidades e 
interesses. [...]. O que caracteriza a comunicação enquanto êste comunicar 
comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é 
comunicativo. (FREIRE, 1983, p. 46). 

 
Outras concepções de comunicação enxergam neste processo possibilidades de 

coesão coletiva, como Matellart (2000, p. 6), por exemplo, a “[...] comunicação tem, [...] a 

função de “religar” os membros dispersos de uma comunidade distante e tirar de seu 

torpor civilizações adormecidas, [...]”. Nesse sentido os (as) autores (as) nos fazem 

entender que a comunicação é uma possibilidade de diálogo e de troca de conhecimentos 

e informações.  

Nesse contexto, tanto a comunicação quanto a educação ao serem estabelecidas 

pela modernidade, há o reconhecimento que esses espaços representam diferentes 

papeis:  

 

[...] toda comunicação é comunicação de algo, feita de certa maneira 
em favor ou na defesa, sutil ou explícita, de algum ideal contra algo 
e contra alguém, nem sempre claramente referido. Daí também o 
papel apurado que joga a ideologia na comunicação, ocultando 
verdades, mas também a própria ideologização no processo 
comunicativo. (FREIRE, 1996, p.41). 
 

No entanto foi possível interpretar que há uma dicotomia entre Educação e 

Comunicação, cabendo a primeira definir e decidir sobre a segunda por meio de um 

suposto conhecimento que alcançaria todas as pessoas. É preciso considerar que a 

ampliação das possibilidades formativas e a comunicação ocupam um lugar de veiculação 

desses conhecimentos. Após refletir sobre a interpretação desse autor, surge um 

questionamento: É possível separar educação de comunicação 
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3.5 - Educomunicação: possibilidades e novas perspectivas educacionais. 

 
O conceito de educomunicação, surgido a partir de estudos fincados na 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e 
difundido nas plataformas de interação de pesquisas de organizações 
como a Intercom, tem ganhado vertentes multiplicadoras de acepções 
acerca de sua definição primeira. (MESSIAS, 2015, p. 109). 

 

Em seus estudos acerca da Educomunicação Soares (2017, p. 23), define a 

Educomunicação como sendo, “[...] um conjunto das ações destinadas a: integrar às 

práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas de comunicação, [...] criar e 

fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos [...].”  

A presença das Tecnologias de Comunicação (TIC’S) na escola representam a 

oportunidade de diminuir distâncias entre os ambientes escolares e das pessoas que 

circulam por eles, resignificando essas relações e também “[...] criando sempre ambientes 

abertos e democráticos [...]”. (SOARES, 2017, p. 25).  

Partindo desse princípio a presença da Rádio na Escola como recurso pedagógico 

no desenvolvimento de atividades dentro e fora da sala de aula nos coloca diante de dois 

campos de conhecimentos que se diferem em diversos pontos mas no entanto se 

encontram a partir do momento em que o/a educador/a procura meios de dinamizar suas 

aulas. 

Estudos nessa direção apontam que a rádio tem 

 

“[...] servido historicamente à educação, mas parece ter atendido com 
eficiência as concepções mais conservadoras, como o processo centrado no 
professor-emissor, na transmissão de conteúdos [...]” (ANDRELO, 2012, p.139). 

 

Em nossas reflexões compreendemos que a rádio na escola enquanto recurso 

pedagógico traz diversas contribuições que vão desde a melhor compreensão dos 

conteúdos, como recurso de entretenimento, permite a intereção e a ampliação da 

comunicação entre os/as que frequentam o ambiente escolar. 

É importante lembrar que a rádio na escola deve ser utilizada não apenas como um 

vago recurso pedagógico ou de forma complementar sem relação direta com a temática 

estudada. Neste sentido, é necessário um amplo estudo das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s) e suas contribuições formativas:  
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[...] Caso contrário, elas correm o risco de tornarem-se meros recursos 
didáticos para ensinar determinados conteúdos, sem que haja qualquer 
reflexão sobre suas características, ou mesmo serem encaradas como o 
fim do processo, em uma visão tecnicista da educação [...]. (ANDRELO, 
2012, p.139). 
 

Na perspectiva da educacomunicação a utilização de Tecnologias de Informação 

na escola, podem acontecer de duas maneiras: “[...] A primeira delas pela leitura crítica da 

mídia e a segunda pelo uso das ferramentas da comunicação no processo de 

aprendizado. Um é complemento do outro”. (CALDAS;CAMARGO, 2013, p. 3). 

Um olhar crítico sobre a mídia significa, olhar sem paixão, verificar os erros e os 

acertos desse veículo, quais o pontos a serem acertados, comparando as diversas formas 

de se comunicar e os diversos veículos, para que o mesmo possa contribuir como meio 

formador de opinão crítica, pois: 

 
Para a leitura crítica da mídia e do mundo é necessário um leitor atento, 
um leitor que não se limite à leitura de um veículo, mas de vários, para que 
possa comparar os conteúdos, as abordagens e as linguagens para só 
então fazer sua própria leitura de cenário de forma ampla, contextualizada 

e não fragmentada, ideologizada. (CALDAS;CAMARGO, 2013, p. 3). 
 

Há necessidade de uma educação crítica que prepare as pessoas para o uso 

adequado das tecnologias, A utilização de vários recursos midiáticos, especialmente 

aqueles que atingem um número maior de pessoas, “[...] deve acima de tudo favorecer 

[...] o desenvolvimento do espírito crítico, criando um diálogo produtivo e politicamente 

emancipado, e ainda ampliar [...] a capacidade de expressão [...].” (CALDAS;CAMARGO, 

2013, p. 3). 

Numa época em que as fronteiras disciplinares e as barreiras departamentais são 

destituídas com o objetivo de promover a convergência no campo teórico, por meio de 

mecanismos interdisciplinares, a troca de experiências no campo universitário e a 

colaboração no campo da prática profissional, podem favorecer convergências para o 

desenvolvimento mais articulados destes campos do conhecimento.  

 

3.6 Rádio e internet: diferenças que se completam? 

 

Os novos recursos serviram apenas para animar uma educação cansada. 
Hoje as mudanças que estão ocorrendo exigem uma nova postura da 
escola, preocupada em formar um profissional, capaz de viver plenamente 
essa civilização da imagem e da informação. (PRETTO,1996, p.103). 
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Com a chegada da internet há quem diga que a rádio passou por diversos impactos 

e que nessa relação está em desvantagem. No entanto, considerando os poucos 

conhecimentos elaborados em minha trajetória, proponho alguns questinamentos: A rádio 

teve algum prejuízo depois da chegada da internet? Quais as contribuições da internet 

para a rádio? É possível inserir na rádio conteúdos da internet?  

Assim como a internet e outas mídias, a rádio é um veículo para a disseminação de 

conteúdos, sejam eles informativos, comerciais ou de entretenimento. Em seus estudos 

sobre o assunto Lara;Conti (2003, p. 8) afirmam que: “Disseminar informação supõe 

tornar público a produção de conhecimentos gerados ou organizados por uma instituição. 

A noção de disseminação é comumente interpretada como equivalente a difusão ou 

mesmo de divulgação. [...].” 

Nesse sentido, a internet não se difere da rádio na disseminação de conteúdos, no 

entanto o acesso a esse meio, a internet, por muitos grupos pode ser comprometido 

devido os custos dos equipamentos é o que afirma (LARA;CONTI. 2003). 

A Pesquisa por Amostra de Domícilio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2016 traz em seu caderno suplementar sobre Tecnologia de 

Informação e Comunicação, resultados que confrontam estas informações, que a: “[...] A 

investigação se realizou de duas maneiras: as informações relacionadas aos domicílios 

particulares permanentes foram obtidas por meio de um bloco de perguntas próprias do 

tema TIC. [...]” (IBGE, 2016, p.1). 

Na sequência apresentamos uma imagem que evidencia a utilização da internet no 

Brasil por idade, sexo, o tipo de equipamento utilizado para o acesso e a finalidade do 

acesso.  

Figura 6 - Dados Internet 
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A tabela abaixo representa a quantidade de domicílios que não utilizavam a 

Internet por região e o motivo alegado.  

 

Figura 7 - Dados Internet 2. 

 

Com relação a rádio no ano de 2001 conforme pesquisas realizadas pelo IBGE na 

PNAD, que envolve Brasil, Grande Região e Unidade da Federação, os resultados foram 

os seguintes: No Brasil 88,3% dos domicílios tinham rádio, na Região Norte 75,12% e em 

Rondônia 77,26%.  

Os últimos resultados relacionados a mídia rádio são do ano de 2015 e mostra uma 

queda significativa da presença do mesmo nos domicílios. No Brasil nesse período 

69,23% dos domicílios possuíam rádio, na Região Norte 47,40% e em Rondônia 47,87%. 

Dados empíricos demostram que mesmo com a presença maior por parte da 

internet nos domicílios, as pessoas não deixaram, o que aconteceu foi que as emissoras 

estão conectadas na rede e transmitem sua programação em tempo real, e essa 

presença é mais evidente no campo e interior das cidades principalmente na Região 

Norte. Nesse contexto o que pode ser observado é que 

 

“[...] A rádio é um meio de comunicação extraordinariamente rico, com 

uma narrativa singular e para muitos, fascinante. [...]. (CORDEIRO, 2004, p.1).   
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4.CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS DO RÁDIO COMO RECURSO DA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ATUALIDADE EM UMA ESCOLA 
MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 
 

O rádio influenciou muitos momentos da história do Brasil. Ele ainda é um 
meio de comunicação de maior alcance nacional. Sua importância na 
educação brasileira marcou várias décadas da nossa história influenciando 
movimentos e projetos brasileiros. Podemos citar o Movimento de 
Educação de Base (MEB) do qual surgem às escolas radiofônicas que 
alfabetizavam na promoção de mudanças de atitudes dos cidadãos e o 
Projeto Minerva que também utilizou o rádio como veículo educativo 
(CONSANI, 2007, p. 34). 

 

Considerando que o objetivo principal deste estudo foi analisar se há contribuições 

pedagógicas do rádio como recurso da Tecnologia da Informação e Comunicação na 

atualidade em uma escola municipal de ensino fundamental de Ji-Paraná, de dezembro 

de 2016 a novembro de 2018, apresentaremos nesta seção a metodologia que adotamos: 

a observação, as anotações de campo, as entrevistas semiestruturas e a pesquisa 

documental necessárias a elaboração desta escrita. A observação e o posterior registro 

contribuíram para uma melhor aproximação da dinâmica da escola, pois: 

 
[...]. O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o 
olhar, o balanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem 
fala ou deixe de falar, porque tudo pode estar imbuído de sentido e 
expressar mais do que a própria fala, pois a comunicação humana é feita 
de sutilezas, não de grosserias. Por isso, é impossível reduzir o 
entrevistado a objeto. (DEMO, 2012, p. 33) 

 

A observação atenta desde o percurso da viagem até a escola foram anotados na 

linguagem de diário de campo. Esta forma de registro possibilita assegurar a memória do 

que ocorreu, a ordem cronológica das atividades, além de conter as impressossões e 

compreensões do que observamos e analisamos:  

 
[...], o diário tem sido empregado como modo de apresentação, descrição 
e ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um 
esforço para compreendê-las. [...]. também é utilizado para retratar os 
procedimentos de análise do material empírico, as reflexões dos 
pesquisadores e as decisões na condução da pesquisa; portanto ele 
evidencia os acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada 
estudo ao seu término. (ARAÚJO et al., 2013, p. 54), 

 

Utilizamos a entrevista semiestruturada que 
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 “[...] combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a indagação 
formulada”. (MINAYO, 2012, p. 64). 

 

 Foi necessário elaborar o roteiro prévio (TOZONI-REIS, 2009) para orientar as questões 

tendo em vista o proposito do estudo. 

Em observação à Resolução 466/2012 que trata da ética em pesquisa. utilizamos os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para registrar o aceite dos (as) 

participantes do estudo. Após a autorização, e a disponibilidade docente realizamos as entrevistas 

e suas transcrições para auxiliar na análise das informações dos dados coletados (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986).  

 
 

4. 1 – Percorrendo caminhos até chegar ao cenário do estudo. 

 

Nesse 04 de maio de 2018 o dia começa com o despertar do relógio às cinco horas 

da manhã anunciando que já é hora de se levantar e se preparar para mais um dia de 

trabalho em nossa pesquisa. O ônibus que irá nos levar até o local, sai pontualmente as 

06h20min da manhã da garagem da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná 

recolhendo em alguns pontos da cidade os professores que lecionam no campo.  

Quem não conhece o percurso, pensa que não vai chegar ao ponto final. A viagem 

é longa, por ter que parar para recolher quem vai, é cerca de uma hora e meia. Para 

quem está acostumado estar no local de trabalho em quatro ou cinco minutos de carro ou 

dez ou quinze minutos a pé, parece uma eternidade. Entretanto quando saímos da cidade 

a ansiedade se transforma em curiosidade.   

A cerração baixa, sol leve aquecendo a gente, a plantação, a pastagem, os 

animais, brisa suave e o sereno cobrindo toda a paisagem do lugar. É início de maio e 

aqui na Amazônia flores de diversas cores enfeitam a floresta.  

O ônibus que transporta alunos/as e professoras/es vai cortando o estradão 

mergulhando nos buracos deixados pelas chuvas da estação passada, levantando o 

poeirão. É assim que trazemos nossas narrativas para melhor caracterizar o objeto de 

estudo que ora apresentamos, nossa pesquisa apresenta um traçado um tanto quanto 

plural, caminhos diversos para atingirmos o “locus” da investigação.  

Pretendemos, nesta parte do trabalho, caracterizar o tema em estudo a 
maneira como será tratado, bem como identificar as categorias fundamentais que 
orientarão nosso caminho e a forma pela qual se desenvolveu a pesquisa de 
campo. A proposta básica de compreensão do “locus” onde ocorre a educação [...] 
(NORONHA, 1986. p. 20). 
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Inspirada nas palavras de Noronha, (1986) pretendemos, buscar meios para 

contemplarmos como já mencionado, os objetivos com o intuito de saber como 

acontecem às práticas pedagógicas em uma escola do campo por meio das ondas do 

rádio, veículo de comunicação que há um tempo era o único transmissor das notícias, dos 

recados e do entretenimento no local. 

No período que trabalhei na Rádio Itapirema AM 1390, hoje Rádio Tropical FM por 

conta da transição de AM para FM, era comum receber correspondências, recados com 

pedidos de músicas, avisos dessa localidade. Em algumas ocasiões era presenteada 

pelos ouvintes com produtos do cultivo de suas terras, aqui pela alegria e animação de 

estudantes: 

 

Figura 8 - Crianças no interior do ônibus escolar. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 
 

Nossa viagem continua e graças a esperteza do motorista João, parece que 

estamos navegando sobre ondas. Em alguns momentos não, é tanto buraco que o 

solavanco é inevitável. No interior do ônibus as crianças estão animadas, conversam, 

brincam e os professores aproveitam o momento para colocar em dia algum assunto 

relacionado às práticas cotidianas do dia a dia, e nessa aventura lá vamos nós para mais 

um dia de aulas na escola rural Professor Irineu Antônio Dresch.  
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No caminho o ônibus vai parando nos pontos combinados e as crianças ou 

adolescentes vão embarcando. Umas mais animadas, sorridentes, outras sonolentas, 

sem muito riso. Algumas delas parecem estar a muito tempo no local porque precisam 

caminhar alguns quilômetros, chegam mais cedo para alcançar a condução, às vezes 

precisam correr porque se atrasam e João, o motorista é pontual. 

Na chegada outros ônibus já estão no estacionamento, os que trouxeram crianças 

e adolescentes que residem em outras linhas que compõem o Projeto Riachuelo, como é 

conhecida a localidade. Todas/os descem e entram na escola na maior correria para ir ao 

banheiro e beber água antes de irem para suas salas. É uma alegria o reencontro, 

principalmente para os/as adolescentes. A aula começa às 08h00min pontualmente. 

Essa fotografia abaixo retrata a chegada de alunos e alunas , professores e 

professoras. Nesse dia estávamos vivenciando um dia mais frio que os habituais na 

região norte, a tempertura estava em torno de 16 ou 17 graus. Costumeiramente no verão 

amazônico essas temperaturas atigem mais de 35 graus.   

 

Figura 9 - Crianças chegando à escola. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Antes do início da aula os professores e professoras se reúnem na sala destinada 

a eles e lá continuam a conversa sobre assuntos pertinentes a suas práticas. Uma das 

coisas que notei e registrei em meu caderno de campo é o que dos profissionais em 
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educação é cobrado sistematicamente a formação continuada, no entanto esse mesmo 

profissional está inserido/a em um contexto político de cobranças e não de oportunidades.  

O profissional em educação se divide em diversas escolas com distâncias 

diferentes, o que causa um enorme desgaste físico e emocional. Na imagem abaixo 

capturada do site Google Earth, mostra a cidade Ji-Paraná. As linhas amarelas são as 

principais rodovias que cortam o município e a linha vermelha mostra a localização  

 

Figura 10 - Localização de Ji-Paraná. 

 
Fonte: Google Earth 

 

Depois dessas percepções continuando minha caminhada pela escola, para mim, 

enquanto pesquisadora, cada passo dado uma novidade e uma informação. Nesse 

momento começo uma verdadeira excursão. Com a intenção de aproveitar o ar puro do 

campo me dirijo para a parte de trás da escola onde tem um arvoredo e onde também os 

motoristas descansam em perfeito silêncio e brisa calma em suas redes, enquanto as 

crianças estudam. 

Devo dizer também que inicialmente houve estranhamento tanto da minha parte 

quanto da parte de alunos, professores, motorista, pessoal de apoio, todos que fazem 

parte do dia a dia da escola. A impressão que tive é que eu era uma investigadora policial. 

Mas aos poucos fui me envolvendo e foi nascendo a amizade. Entretanto esse processo é 

compreensível, pois em determinados momentos nos colocamos a observar e em outros 

fazemos inúmeras perguntas.  
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 Caminho mais um pouco até uma mureta e ao levantar a visão me deparo com a 

imensidão verde cortando vales e montanhas muito distantes, é um pedacinho floresta da 

Amazônica. Antes, porém daqui de onde estou posso ver um imenso gramado bem 

cuidado que faz parte do local de lazer daquela comunidade e compõe o cenário do que 

representa o dia de hoje para mim. 

Nessa temporada que se inicia o verão Amazônico os Ipês começam sua florada e 

juntas as Sumaúmas ajudam a enfeitar o lugar com suas maravilhosas flores em tom 

rosa, é encantamento para a alma e para o coração. As vozes das crianças menores 

ecoam ao longe em uma gostosa brincadeira. Essas vozes se confundem com os sons 

dos ventos que nos traz a mensagem de vida, alegria, entusiasmo, satisfação e paz. 

Vislumbro uma Sumaúma, Paineira ou Barriguda em tempo de florada que acontece no 

verão amazônico geralmente no mês de maio. Nesse período ela perde toda a folhagem 

que dá lugar a lindas flores na cor rosa.  

 

Figura 11 – Paineira ou Sumaúma em flor (maio de 2018). 

 
Fonte: José Eduardo M. de T. Júnior 
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Adentrando cada vez mais esse maravilhoso universo escolar da infância a 

adolescência, passamos a partir desse momento a descrever os aspectos físicos e 

estruturais do nosso objeto de estudo, bem como coletar as impressões dos que fazem 

parte desse cenário.  

Durante a exploração do espaço nesse dia, curiosamente me encaminhei até o 

local onde há cultivo de horta, lá conheci o Alan, um garoto de 15 anos, aluno do 8º ano, 

que cumpria o horário da aula de Técnicas em Agropecuária, capinando os canteiros da 

horta que está sendo refeita, enquanto ouvia música pelo celular com um fone de ouvido. 

Na área rural aos meninos e meninas desde cedo, já são atribuídas tarefas em casa e 

também na roça. Mesmo tendo que estudar Alan precisa cumprir com afazeres em casa 

confirmando que: 

 

[...] ele é convidado a participar, porque assim como se reconhece que o 
principal sujeito socializador de um filho é o seu pai, assim também se reconhece 
que não há, em hipótese alguma, situação mais adequada para essa 
aprendizagem essencial realizada como um ensino, de ofício e os habitus do 
ethos camponês; que vai desde a sagaz esperteza nos negócios da produção até 
uma generosa honestidade que deve regrar as relações entre produtores 
considerados como próximos e iguais. (BRANDÃO, 1999,p. 39) 

 

Parecia bem animado e manuseava a enxada com muita agilidade e facilidade. 

Rapidamente preparou dois canteiros enormes para o plantio de hortaliças. Alan, mora 

com os pais e seus dois irmãos na Linha 128, uma das linhas do Projeto Riachuelo. 

Criador de gado e outros animais que são vendidos para os frigoríficos da região, contou 

que tem gosto pelos estudos, mas não pretende buscar um lugar diferente do campo para 

viver. 

Eu gosto de viver aqui no sítio. Quando vou para a cidade não dou conta 
de ficar lá. É pouco espaço, muito barulho e muito calor. Suporto até três dias, 
depois começo a passar mal. Aqui tem os cavalos, as vacas, os rios, os amigos, o 
mato, tem espaço. Aqui a vida é muito melhor. (Alan. Entrevista concedida a Nádia 
Cristina Rodrigues da Conceição de Toledo. Ji-Paraná, 25 jun. 2018). 

 

O Alan é parte da comunidade que compõe os arredores da escola Irineu Dresch. 

São trabalhadoras e trabalhadores do campo que lidam com terra no cultivo de alimentos 

e também na criação de gados, sendo a agropecuária a ocupação principal da população 

local. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE) estimam que seja 

4.510 que trabalham com agropecuária em Ji-Paraná e 3.926 em Presidente Médici.  
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O IBGE em seu último Censo Demográfico de 2010 afirma que a população do 

município de Ji-Paraná era um total de 116.610 pessoas e hoje está estimada em 132.667 

pessoas. Já a população de Presidente Médici em 2010 era 22.319 e conforme a 

estimativa do próprio órgão hoje é de 22.124 pessoas. 

Segundo dados da mesma instituição a população rural do município de Ji-Paraná 

contada no Censo Demográfico do IBGE de 2010 é de 11.752 pessoas, desse número 

6.235 são homens e 5.517 são mulheres, desse grupo 3.266 frequentam a escola, 1.680 

no ensino fundamental. Nesses dados consta que em Ji-Paraná na área rural 1.116 

homens são alfabetizados e 1.017 não são alfabetizados. Das mulheres, 374 são 

alfabetizadas e 703 não são alfabetizadas. 

Na área rural de do Município de Presidente Médici, 1.039 homens são 

alfabetizados e 978 não são alfabetizados. Das mulheres 361 são alfabetizadas e 735 

ainda não são alfabetizadas. Nessa contagem também consta que 40% da população de 

Ji-Paraná residem na área rural. Em Presidente Médici a população rural é de 9.016 

pessoas, sendo 10,08% da população residente da área rural. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Antônio Dresch está localizada 

na Linha 128 no Lote 37 e 38, Projeto Riachuelo no Município de Ji-Paraná, em uma 

região limítrofe com o município de Presidente Médici, no Estado de Rondônia, na 

Amazônia, área rural, distante da área urbana cerca de 30 quilômetros em uma via que 

parte dela é sem pavimentação asfáltica e que na temporada do inverno Amazônico se 

tornam intrafegáveis e em alguns pontos acontecem inclusive alagamentos, atoleiros. 

O Setor Riachuelo, da Gleba Nova Vida, popularmente conhecido como Projeto 

Riachuelo, foi uma expansão do Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto (PICOP), 

em decorrência da explosão demográfica no início da colonização oficial que 

representavam esses projetos. O boca a boca de famílias assentadas com seus parentes 

de outros estados elevou o número de pouco mais de 300 famílias, que era a meta inicial 

do Instituto De colonização e Reforma Agrária (INCRA), para cerca de 6.000. 

 

Essa ocupação se deu de forma intensa e rápida, pois, além da 
distribuição de terras demarcadas o governo oferecia infraestrutura às pessoas 
para o desbravamento como: escolas, estradas, e incentivo financeiro através dos 
bancos para a produção agrícola e criação de gado e outros. (João Luís. 
Entrevista concedida a Nádia Cristina Rodrigues da Conceição de Toledo. Ji-
Paraná, 25 jun. 2018). 

 



53 

 

Na foto abaixo, capturada no site Google Earth, mostra uma parte da estrada que é 

percorrida para chegar até a escola Irineu Dresch. Os detalhes verdes escuro são os rios 

e igarapés que forma a hidrografia da localidade. É possível também nessa foto verificar a 

presença marcante da agropecuária devido a quantidade pequena de floresta. Na foto 2 A 

localização de Ji-Paraná no mapa do estado e da escola no mapa do município.  

 
Figura 12 - Linha 128 e Linha Santa Rita, em destaque localização da escola 
Irineu A.Dresch. 

 
Fonte: Google Earth 
 

 
A leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Irineu Antônio Dresch foi 

construída em um terreno medindo 96,1009 hectares doados definitivamente a Prefeitura 

Municipal de Ji-Paraná pelo senhor Saturnino Rocha Macedo, através de termo de 

doação lavrado em cartório no município de Ji-Paraná, o mesmo foi desmembrado de sua 

propriedade. Recebeu esse nome para homenagear o professor Irineu por seus 

relevantes serviços prestado a educação do município de Ji-Paraná.   

 

Segundo o documento de referência do Conselho Municipal de Educação 
de Ji-Paraná (CME), no ano de 1998, na escola Juruá situada na linha 128 
esquina com 102, foi realizada uma reunião ministrada por autoridades da 
Secretaria Municipal de Educação, trazendo a proposta de construção da escola 
na comunidade Sagrada Família, para tanto era necessário a aquisição de um 
terreno que foi generosamente cedido pelos proprietários senhores Saturnino e 
Almeida, ambos pertencentes a comunidade.  
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A Escola Municipal Professor Irineu Antônio Dresch pertence a Rede Municipal de 

Ensino de Ji-Paraná, tendo como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal, 

administrada pela Secretaria Municipal de Educação/SEMED de Ji-Paraná – Rondônia, o 

funcionamento da escola teve início em agosto de dois mil e um, através do Decreto nº 

5215 GAB/PMJP/00 de 29/12/2000. E as crianças finalmente chegam a escola. 

 
Figura 13 - Entrada da escola Irineu Dresch no momento da chegada dos 
alunos.  

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

A construção foi iniciada no mesmo ano e concluída em 2000, pela administração 

do prefeito Ildemar Kussler com inauguração realizada no mês de dezembro do mesmo 

ano, a escola recebeu o nome “Professor Irineu Antônio Dresch”, em homenagem ao 

professor Irineu Antônio Dresch devido ao trabalho prestado e os projetos de apoio 

cultural realizados no município de Ji-Paraná.  

As atividades escolares iniciaram-se no segundo semestre do ano de inauguração 

da escola, com um pequeno número de escolas que integrava o processo de nucleação 

que estava sendo instituído, na ocasião foi nomeada como diretora da escola a professora 

Vilma Martinelli de Jesus. O processo de nucleação se deu devido há alguns fatores, o 

principal deles a migração de famílias do campo para a cidade, o que diminuiu muito o 

número de alunos nas escolas. 

Na ementa da escola elaborada em novembro de dois mil e quatro consta que a 

mesma oferecia o Ensino Fundamental, regular de 1ª a 4ª série e também se refere ao 
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atendimento que prestava ao ensino modular de 5ª a 8ª série do PROJAMS que era o 

Projeto Ji-Paranaense de Ensino Modular Seriado e ainda o ensino médio sob a 

responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia. 

O prédio foi construído em alvenaria para fim escolar, em terreno medindo 

48.000m² e área construída 1.856,22m², com a seguinte estrutura física: 12 salas de aula 

medindo 8,2 x 7 totalizando 57,4 metros quadrados, sendo 01 sala de direção, 01 sala de 

secretaria, 01 de professores, 02 banheiros para o administrativo, 02 banheiro para 

pessoal de apoio, 01 depósito de material, 01 sala de vídeo, 01 sala de laboratório de 

informática, 01 refeitório amplo e bem ventilado, 01 cozinha ampla e bem equipada, 03 

banheiros masculino e feminino e uma biblioteca, que atende uma média de 268 alunos e 

alunas, sendo 122 meninas e 146 meninos, do ensino fundamental, do pré-escolar a partir 

de 4 anos, 9º ano e ensino médio, que continua sendo assistido pelo Governo do Estado, 

nesse contexto foram agregadas cerca de quinze escolas que pertencem ao município de 

Ji-Paraná.  

Anteriormente, o ensino era garantido por professores com formação em magistério 

ou não, eram os chamados “professores leigos”, aqueles que não tinham formação. 

Alguns deles residiam na localidade e os mesmos auxiliavam no que fosse necessário 

para que os alunos não ficassem sem as aulas. Alguns desses professores recebiam 

capacitação da Secretaria Municipal de Educação, outros faziam o curso de Magistério, 

entretanto as escolas não recebia o acompanhamento necessário por insuficiência de 

pessoal no quadro funcional.  

O espaço da escola conta com local coberto para o preparo de horta, pátio amplo, 

quadra, cantina, poço artesiano, esgoto sanitário, queima e reciclagem do lixo. A estrutura 

oferece aos alunos, professores e pessoal de apoio boas condições de uso, inclusive para 

alunos com deficiências ou mobilidade reduzida, há as adequações necessárias. 

 O corpo técnico da escola é composto por: Diretor e vice-diretor, secretária, 

técnico em informática no Laboratório de Informática (LABIN), psicopedagoga, pedagoga 

na sala de leitura. O quadro de pessoal técnico administrativo é composto por quatro 

professores formados em Pedagogia e um cursando, um dos técnicos possui ensino 

médio. 

Os professores que lecionam do 1º ao 5º ano são oito com formação em 

Pedagogia, sendo que três deles estão cursando. Dos sete professores que dão aulas do 

6º ao 9º ano, dois deles possui formação em Letras, um deles Letras Inglês, um em 
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Ciências e Matemática, uma Geografia, uma Matemática e um em Educação Física. 

Integra o quadro de funcionários de apoio três merendeiras sendo uma com ensino 

fundamental completo, uma com ensino fundamental incompleto e uma com ensino 

médio. Ainda faz parte dessa equipe quatro agentes de vigilância que além de zelarem 

pelo patrimônio ainda são responsáveis por controlar a entrada e saída de pessoas no 

local e estar atento aos alunos/as no pátio. Dois deles tem formação em ensino médio, os 

outros dois possui ensino fundamental incompleto. 

Com relação ao aspecto estrutural todas as salas são equipadas com ar 

condicionado, jardim interno, mesas e cadeiras comuns e individuais. O refeitório é amplo, 

arejado. A merenda é preparada todos os dias conforme cardápio elaborado por 

nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação. Para a preparação são utilizadas 

frutas, verduras, legumes, grãos, leite, carnes que são adquiridos de produtores locais 

através da agricultura familiar.   

 Para dar sustentação ao trabalho desenvolvido na escola a Irineu Dresch conta 

com programas financeiros do governo federal e municipal. Entre esses programas estão: 

Programa de Escolarização da Merenda (PEME), Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), Programa Financeiro de Autonomia Escolar e ainda conta com ajuda do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, recebendo alimentos através da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB) CME, p. 45.  

As ações pedagógicas são elaboradas conforme o Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE). “Nele são definidas ações administrativas, pedagógicas que visam 

minimizar as dificuldades detectadas no ano anterior como por disciplina, metodologias 

inadequadas, falta de formação continuada e outras/os.” CME p.45  

 Com relação a Proposta Pedagógica, sendo ela utilizada como um meio 

direcionador de atividades na escola, tem como princípio o cumprimento de metas nos 

conteúdos aplicados em sala de aula, bem como orientar as ações educativas da 

comunidade escolar, levando em consideração que a mesma é que suleia todas as ações 

administrativas e pedagógicas desenvolvidas na escola. 

A Proposta Pedagógica da escola contempla as recomendações feitas pela 

9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Parâmetros Curriculares Nacional, 

promovendo o desenvolvimento do/a aluno/a na medida do possível de maneira 

satisfatória, levando em consideração a particularidade de cada um/a, seguindo o que foi 

programado pela equipe pedagógica com flexibilidades. 
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A escola Irineu Dresch conta com instrumentos de acompanhamento de 

desempenho escolar através da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o 

Instituto Ayrton Senna e Prefeitura Municipal de Ji-Paraná desde 31 de maio de 2005, em 

um programa denominado REDE, que agrega tecnologias sistematizadas e que podem 

ser implementadas através de metodologias nas práticas pedagógicas diárias.  

Segundo documento da escola que compõe enviada ao Conselho Municipal de 

Educação: “A intenção da Prefeitura em adotar os princípios da REDE como política 

Pública para o seu sistema educacional é com vistas à criação e a manutenção das 

condições favoráveis ao desenvolvimento integral das crianças e adolescentes 

matriculadas nas escolas do município.” p. 48 CME 

Todas as ações da prática pedagógica diária da escola são acompanhadas 

sistematicamente pelo Instituto Ayrton Senna através de relatórios que são enviados 

mensalmente inseridos no SIASI que é o Sistema Ayrton Senna de informação e que é 

vinculado às escolas filiadas. Os indicadores de avaliação da REDE são: índice de 

frequência aluno/a e professor/a, índice de aprovação, alfabetização, distorção idade/série 

e reprovação por falta. 

Além do acompanhamento do Instituto Ayrton Senna, é enviado todo mês ao setor 

pedagógico da Secretaria Municipal de Educação o acompanhamento de leitura e escrita 

do 1º ao 2º ano, registros de dias letivos previstos e dados, reuniões pedagógicas, visita 

do coordenador pedagógico da escola, faltas justificadas e não justificadas, livros lidos 

pelos alunos/as. As notas são enviadas à Secretaria de Educação através de relatório, 

destacando alunos que estão abaixo da média nas disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa.  

São feitas duas avaliações externas de desempenho dos alunos do 2º ao 4º ano 

nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, as avaliações são aplicadas pelo 

Circuito Campeão através da Rede Vencer. A escola também conta com o Plano Anual de 

Metas que é elaborado a partir das metas que pretendem ser alcançadas durante o ano 

letivo. 

A escola Irineu Dresch ainda não possui sala de atendimento a alunos/as 

portadores de deficiência, sendo uma das reinvindicações junto à Secretaria Municipal de 

Educação, pois através da sala de atendimento especializado os alunos/as poderão ter 

um melhor desempenho na sala de aula, facilitando a aprendizagem.  
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A verificação da aprendizagem é contínua, cumulativa, processual e coletiva, é feita 

através de provas bimestrais, testes orais e escritos, atividades em sala de aula e extra 

sala e ainda outros é utilizado outros instrumentos pedagógicos aconselháveis, em alguns 

casos são desenvolvidos projetos que contemplam assuntos que fazem parte do dia a dia 

dos/as alunos/as. 

A atividade com rádio na escola já havia sido desenvolvida pela professora Maria 

Bernardete em outro momento. Através desse recurso Maria Bernardete que é professora 

de Língua Portuguesa aplicou vários conteúdos de forma satisfatória e envolvente com 

alunos do 6º ao 9º. Um dos programas foi sobre onomatopeia com alunos/as do 6º ano. 

Com duração de 6 minutos o conteúdo tinha falas, músicas e uma sonoplastia muito bem 

elaborada. 

Com a ajuda da professora, o programa foi gravado utilizando um software 

chamado audacity e depois veiculado na hora do recreio em toda escola através de 

caixas de som colocadas em diversos pontos com transmissão da sala de informática. A 

pretensão é que essa transmissão seja ao vivo, para que a rádio sirva tanto como recurso 

pedagógico como para o entretenimento e socialização. 

Nessa primeira parte da pesquisa para termos uma impressão de como a escola 

concebe a presença da rádio como instrumento em práticas pedagógicas diárias, fizemos 

entrevista com alunas/os do 6º ao 9º. Foram entrevistados/as um total de 20 meninas e 

meninos sendo 5 alunos/as de cada ano e também 2 professores e 2 professoras. Dessas 

duas, uma delas foi a que iniciou a utilização do rádio na escola. 

Participou da entrevista 15 meninas e 5 meninos entre 10 e 16 anos. Em todas as 

entrevistas tanto os meninos quanto as meninas disseram gostar de ouvir rádio, apenas 

um/a disse que não gosta. Foi perguntado qual tipo de programa e as respostas variaram 

entre programas musicais, porque gostam de dançar enquanto ouvem as músicas. 

Gostam do noticiário e alguns meninos preferem programas que noticiam o esporte. 

Nesse grupo dezoito pessoas moram na área rural, três na área urbana que é bem 

próximo de onde fica a escola. Todas/os ouvem rádio, assistem televisão e três tem 

acesso a computador com internet, sendo que duas delas tem acesso a computador com 

internet. Segundo afirmam além de se divertirem ouvindo músicas, conversando com os 

colegas, todos/as gostam de brincar de bola, jogar xadrez e dama. 

 Em casa, dezenove delas foram habituadas a ouvirem rádio enquanto 

desenvolvem suas atividades, pois os/as pais/mães e as/os avós/avôs ouvem rádio 
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praticamente durante todo o dia. Os programas ouvidos são variados, vão desde 

programas musicais, variedade, informativo, evangélico e noticiário policial. Uma delas 

disse que a família não gosta de ouvir rádio, prefere televisão.   

Sobre a presença do rádio na escola e como ele pode colaborar para o 

desenvolvimento das atividades diárias, dezenove dessas crianças e adolescentes 

disseram ser importante a utilização do rádio e que através dele acontece a interação 

entre as turmas favorecendo o início de novas amizades e também ajuda eles/elas a se 

tornarem menos inibidos ao falar em público. 

Através dessa percepção pude constatr que o rádio faz parte da cultura da 

localidade e que sua presença  

 

4,2 As impressões sobre o rádio na visão da professora Maria.  

 

A professora “Maria” reside em uma pequena casa em um bairro do município de 

Ji-Paraná com a mãe de 81 anos e a filha. Segundo ela, foi muito feliz ao lado do pai, da 

mãe e cinco irmãos em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, onde segundo ela 

podia correr livremente pelos campos e brincar de ciranda em noite de lua cheia. Para a 

professora nessa época a maior dificuldade era a escassez de dinheiro. 

Formada em Letras pela Universidade Federal de Rondônia, “Maria”, se tornou 

professora e iniciou seu trabalho com a intenção de garantir o sustento dela e da família, 

logo depois viu que é muito importante fazer parte da vida de pessoas que no futuro 

decidirão os rumos do País.  

Quando começou a lecionar tinha como formação inicial o ensino médio, antes 

chamado de colegial. Maria nos contou através de entrevista que atu em sua área de 

formação, e pensa que foi e é fundamental para o exercício do magistério rural, pois a 

base para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, onde quer que viva, ocorre também 

pela decodificação dos signos linguísticos, esta base se dá através da leitura, 

compreensão e interpretação de conteúdos programáticos levando em conta, o mundo 

em que está inserido. (Professora Maria. Entrevista concedida a Nádia Cristina Rodrigues 

da Conceição de Toledo. Ji-Paraná, 25 jun. 2018). 

“Maria” trabalha há dezoito anos como professora na área rural, sua entrada no 

serviço público se deu através de concurso. Os primeiros anos de trabalho dela como 

professora foram no próprio bairro onde mora. Na época os professores eram 
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responsáveis por formar a turma e buscar local para o funcionamento da sala de aula. Em 

seguida a prefeitura do município fazia a contratação do professor e arcava com aluguel 

do local. 

Depois dessa trajetória, a professora foi para o magistério rural, pois a Secretaria 

Municipal de Educação de Ji-Paraná estava iniciando um projeto educacional que 

necessitava de professores que atuassem em sua área de formação. Esse projeto antes 

Modular, possibilitava ao profissional trabalhar em todas as escolas rurais em sistema de 

rodízio, sendo dois meses e meio para cada setor, Sendo assim trabalhou em todas as 

escolas rurais do município. 

Esse projeto fez parte do planejamento das aulas da professora “Maria” nas aulas 

de Língua Portuguesa, e há um tempo deixou de existir devido à falta de equipamentos e 

suporte para a rádio. Para a professora “Maria”, a utilização da rádio na escola como 

ferramenta no aprendizado do educando/a, contribui de forma significativa para o 

crescimento intelectual do aluno/a e até mesmo do profissional que utiliza o meio, pois 

trilha-se um caminho que envolve assuntos diferentes, passando por interpretação, 

pesquisas em vários livros, produção textual e o uso de diversos recursos tecnológicos. 

Ela trabalhou alguns assuntos levando em consideração a necessidade de 

formação do aluno. Para os trabalhos realizados foram feitas amplas consultas, onde o 

tema abordado estava relacionado à mudança de comportamento do indivíduo no seio 

familiar ao longo do tempo e também outros temas como: figuras de linguagem, poesias 

diversas, interpretação oral de textos poéticos, diferenças linguísticas entre outros. Essas 

experiências foram realizadas nas séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano e 

segundo o que nos contou a professora “Maria”, foram observados apenas pontos 

positivos, houve envolvimento dos alunos, as aulas se tornaram mais atrativas e 

consequentemente também houve melhorias no desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem.  
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Figura 14 - Linha 1 - Professora Maria em sala de aula com a turma do 8º ano. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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4.3 - Experiências em rádio na escola Irineu Dresch – Como tudo começou. 

 

Na infância, a professora Silvana hoje com 37 anos, morava na área rural próxima 

aos avós, primos, primas, tios e tias. Vivia de forma simples e tranquila. Ela conta que: “ 

[...] Fui criada numa família bem estruturada e com muita harmonia, mesmo com 

dificuldades financeiras, ser professora era um desejo próprio e também foi motivação do 

pai e da mãe [...]”. (Entrevista concedida a Nádia C. R. da C. de Toledo em 25/06/2018). 

Concluiu o Magistério aos vinte anos e imediatamente começou a dar aulas, na 

sequência se graduou em Letras – Inglês, e se especializou em Mídias da Educação e 

segunda pós-graduação em Metodologias da Língua Portuguesa, o que segundo ela tem 

sido muito útil no exercício do magistério rural, pois não havia curso específico. 

Após prestar concurso para professora no município de Ji-Paraná, Silvana está há 

17 anos exercendo a profissão, ela havia começado em uma pequena escola próxima de 

sua casa quando ainda morava na área rural. Lecionou em praticamente todas as escolas 

rurais do município e teve a sua primeira experiência com rádio na pós-graduação de 

Mídias em Educação. A professora pontua que: 

 

A rádio na escola quando trabalhada usando metodologias e objetivos 
específicos, auxilia no desenvolvimento da linguagem oral e escrita, leitura, 
pesquisa e construção do conhecimento interdisciplinar (Silvana. Entrevista 
concedida a Nádia Cristina Rodrigues da Conceição de Toledo. Ji-Paraná, 25 jun. 
2018). 

 

Em suas vivências com a rádio na escola, Silvana desenvolveu junto com alunos e 

alunas do 6º ao 9º ano, conteúdos envolvendo os gêneros radiofônicos, propaganda, 

jingles, spot que envolvia assuntos de Ciências da Natureza, Geografia, Língua 

Portuguesa. 

Com a rádio na escola, ela aponta que os alunos e alunas desenvolvem autonomia 

e desenvoltura para a pesquisa, amplia o vocabulário, oralidade, leitura tornam-se mais 

criativas e criativos e também mais espontâneos e espontâneas. A única desvantagem 

que acaba comprometendo o trabalho e a falta de manutenção dos equipamentos. 
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4.4 - Oficinas de preparação para a reformulação e revitalização da Rádio na Escola. 

 

Às sete horas e quinze minutos da manhã, de um dia do mês de julho o sol já está 

alto, quente e o calor incomoda, a poeira intensa cobre toda estrada, o verão aqui na 

Amazônia chegou forte depois de duas semanas de frio, o que não é habitual para essas 

bandas, mas isso é o anúncio de que a seca chegou. No lugar daquela paisagem verde e 

viva estão as árvores sofridas pela falta de água, restam ainda algumas flores cobertas 

pela terra vermelha. À medida que os carros passam não se enxerga um centímetro a 

frente. 

A rotina se repete João o motorista pacientemente para o ônibus recolhendo os 

alunos e alunas que vão para a escola para mais um dia de aula, o que antes era 

novidade agora passa a ser para mim pesquisadora um olhar curioso buscando em cada 

detalhe algo que acrescente mais informações sobre o dia a dia destes personagens que 

compõe o cenário da pesquisa. 

No interior do ônibus os professores e professoras se divertem em uma conversa 

animada, os alunos e alunas também estão bastante descontraídos tudo por conta que 

hoje tem jogo da Seleção Brasileira e o expediente na escola vai até ao meio dia, é a 

Copa do Mundo, então, meio período de folga! Ao chegar à escola todas e todos se 

juntam no portão trocam algumas palavras e rapidamente se dirigem para suas salas.  

 

Figura 15 - Professores, alunas e alunos no interior do ônibus. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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4.4.1 Primeira Oficina – Um pouco sobre as técnicas que envolvem a apresentação 

de programas, elaboração de textos e postura do locutor.  

 

Enquanto os professores estão em sala de aula eu e a professora Maria que 

leciona Língua Portuguesa, preparamos o auditório para a primeira oficina de Rádio que 

teremos com as turmas do 6º e do 7º ano. Confesso que fiquei um pouco ansiosa, no 

entanto confiante, fomos para um universo que para nós não é estranho, a sala de aula, 

para falar e fazer algo que também faz parte do nosso dia a dia, o rádio. 

 

Figura 16 - Trabalho com as oficinas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A sala ampla, bem arejada, cadeiras em círculo. As crianças e alguns adolescentes 

do 6º ano foram chegando uma a uma e se acomodando em seus lugares. Junto com 

elas já trazem alguns textos preparados nas aulas anteriores da professora Maria. Depois 

de nos apresentarmos, passamos a nossa oficina de rádio. 

A turma do 6º, são crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos, meninos e meninas 

que moram nas propriedades espalhadas ao redor da escola e a maior parte deles/as 

ouvem rádio em casa, os pais ouvem rádio, e a maioria delas contaram que ainda não 

tiveram experiência com a rádio na escola.  

Todas e todos estavam bem ansiosas e ansiosos no entanto bem atentas e atentos 

a cada detalhe. Aos poucos fomos percebendo o quanto elas e eles gostam e se 
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identificam com a presença do rádio, sempre tem uma história para contar relacionada ao 

rádio, pude constatar a que o rádio está em seus lares e no dia a dia e que acompanha 

aquelas famílias da localidade há várias gerações.  

Seguindo um planejamento feito anteriormente para esta oficina, foi possível 

desenvolver com as turmas do 6º ao 9º ano a elaboração de textos para rádio e algumas 

orientações e dicas de como falar ao microfone, postura ao falar ao público com 

microfone, como proceder durante uma entrevista, como eleborar uma entrevista. Todos e 

todas participaram e a diversão garantida.  

Foi uma experiência enriquecedora. A maioria das crianças e adolescentes tinha 

muita desenvoltura e intimidade com o microfone, poucas estavam mais tímidas mesmo 

assim se saíram muito bem, a criança tem essa coisa da pureza que asfazem sinceras e 

espontâneas . 

Nem todas e todos puderam falar ao microfone pois o tempo não era suficiente e 

também ficaria cansativo se fizéssemos uma aula apenas para essa vivência o que 

comprometeria o cronograma da pesquisa. No entanto tudo que foi planejado, foi 

cumprido e foi perceptível a alegria e o contentamento de ambas as partes.    

 

Figura 17 -Trabalho com as oficinas 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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4.4.2Segunda Oficina – Rádio e educaçãoa sintonia perfeita. 3, 2, 1... Está no ar! 

 

Setembro de 2018, sol de verão amazônico, que esse ano veio com variação na 

intensidade, incrivelmente hoje fez 45° graus. Não me lembro de calor igual por aqui. 

Nesse período também ocorrem as queimadas no campo, em alguns casos preparando a 

terra para o plantio, na maioria das vezes incêndios criminosos que destroem a floresta. 

A fumaça encobria parte daquela maravilhosa paisagem admirada no mês de maio, 

o verde desaparecera. Os animais já sentindo a falta da pastagem fresca e água 

abundante, a poeira sufocante, a impressão que se tinha é que do chão brotavam 

labaredas de fogo. O carro sem ar condicionado, janelas abertas para amenizar o calor, o 

suor misturava-se a poeira, lá íamos, eu, Laércio (o técnico), e José meu esposo que 

gentilmente dirigia o carro. Lembrando que o Laércio foi meu sonoplasta na Rádio 

Itapirema quando eu apresentava o programa Rádio Revista no ano de 2001 em Ji-

Paraná. 

O Laércio já havia estado comigo na escola para que pudessemos instalar os 

equipamentos da rádio que funcionará nesse local da oficina.  

Já passava das nove e meia da manhã quando chegamos à escola nesse dia. O 

local onde aconteceria a oficina já está preparado e a nossa espera. Os equipamentos 

que serão utilizados na oficina já em seu devido lugar e instalados. A modernidade na 

informática faz grande revolução no rádio, há alguns anos atrás certamente essa oficina 

talvez nem acontecesse. 

A sala que utilizaremos nessa manhã conta com cerca de dez computadores 

instalados em mesa fixada na parede, um do lado do outro, são novos. Na oficina de hoje 

iremos apresentar aos alunos e alunas um programa de gravação e edição de áudios 

chamado Sound Forge.  
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Figura 18 - Figura 12 –Trabalho com as oficinas 2. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

O Sound Forge é um software que permite a edição e produção de áudio e também 

masterização. É um programa de fácil manuseio e pode ser baixado gratuitamente pela 

internet.  

As turmas do 8º e 9º ano foram escolhidas para participar da oficina por serem 

maiores e também serem responsáveis pela preparação dos programas, entre eles 

escolhemos uma menina e um menino para que pudesse aprender a manusear o 

programa. 

As meninas e os meninos se espremiam na sala, o calor intenso e o ar 

condicionado sem funcionar por causa de uma queda de luz elétrica. Tínhamos que 

priorizar o funcionamento dos equipamentos. Imagina o alvoroço? Mesmo assim, a 

curiosidade em aprender sobre o programa era maior que qualquer dificuldade, a 

tecnologia seduz a garotada, e também estavam todos e todas eufóricos e eufóricas com 

a presença do técnico que atualmente, além da sonoplastia na rádio também é DJ, anima 

festas e tem programa na rádio Planalto, antiga Itapirema.  

Para a realização dessa oficina foi utilizado datashow, caixa de som, mesa de som, 

computador com o software soundforge instalado, microfones. O técnico foi explicando 

passo a passo sobre a instalação do programa e de seu funcionamento. No mesmo 

instante também os alunos e alunas puderam praticar o que estava sendo aplicado, tanto 
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na gravação de vinhetas como na edição desses áudios. 

Como produto de nossa pesquisa e também atendendo a reinvindicação daquela 

comunidade escolar, o nosso trabalho foi finalizado com a rádio em funcionamento e com 

a gravação de várias vinhetas de passagem para os futuros programas que serão 

preparados no decorrer das aulas como recurso pedagógico durante o ano letivo. 

 Ainda existem alguns problemas estruturais na sala onde funciona a rádio, falta 

equipamentos mais modernos como caixas de som, mesa para sonoplastia, microfones e 

outros. No entanto a rádio está em pleno funcionamento e com capacidade para 

programação ao vivo. 

 Finalizamos nosso trabalho concluindo que é possível sim a utilização da rádio na 

escola como recurso pedagógico na aprendizagem. Como sugestão de melhoria é 

necessário que seja feita algumas adequações, aquisição de alguns equipamentos e 

materiais para o melhor funcionamento da rádio.   

É importante também que seja feita a gravação dos programas veiculados para que 

possam ser utilizados em outras ocasiões onde seja necessário a utilização de algum 

recuso pedagógico para a aprendizagem.  

Nesse instante em que a Rádio na Escola foi ao “ar”, percorrendo os corredores e 

preenchendo os espaço no pátio da escola, via o contentamento e o brilho no olhar das 

crianças e adolescentes presentes, cada uma delas com suas histórias que remontam os 

tempos. 

De repente, Marcos, um dos alunos do 8º ano começou a falar de sua história com 

seu avô, um dos moradres daquela localidade. Contava ele saudoso, que o que ele mais 

apreciava ouvir na rádio eram as músicas sertanejas mais antigas que o fazia recordar de 

seu avô que já não está mais presente nesse plano, ele com toda aquela meninice 

madura, abriu a garganta e soltou o vozeirão entoando uma das músicas de Tião Carreiro 

e Pardinho, Pagode em Brasília. Marcos contou que o avô tinha paixão pelo rádio e que 

apreciava uma boa moda sertaneja. Segundo ele, quando o ele mudou com a família para 

aquela localidade na década de 80, o único meio de comunicação que tinham era a rádio. 

Através da rádio anunciavam festas, documentos perdidos e achados, nascimentos 

e mortes, encontros e reencontros. Naquele período era possível também estudar através 

da rádio. Também tinha o entretenimento através dos programas da rádio, praticamente 

toda a vida da comunidade passava pela rádio. Através desse relato pude perceber nesse 

instante que o avô de Marcos em sua simplicidade conseguira transmitir ao neto a 
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importância da comunicação feita através do rádio naquele período. Isso nos faz refletir o 

que diz FREIRE, 1989: 

 

A sabedoria popular não existe, as manifestações autênticas da 
cultura do povo não existem, a memória de suas lutas precisa ser 
esquecida, ou aquelas lutas contadas de maneira diferente; a 
“proverbial incultura” do povão não permite que ele participe 
ativamente da reinvenção constante da sua sociedade. (FREIRE, p. 
1989, p. 12). 
 

Na década de 80 quando a população da Vila de Rondônia aumetava com a 

chegada de pessoas com suas famílias de todas as partes do país. Eram diversas 

culturas que se misturavam e se complementavam. As pessoas que estavam inseridas 

nesse constexto iam cosntruindo de maneira simples a história do lugar, noticiada através 

das ondas do rádio. Pelas ondas desse único meio de comunicação existente na Vila 

fatos políticos importantes foram anunciados, bem como a diversão, a notícia e tantas 

outras coisas que compuseram a nossa história a nossa cultura.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa pesquisa foi desenvolvida com um grupo de crianças e adolescentes do 6º ao 

9º ano da escola Professor Irineu Antônio Dresch que está localizada na área rural do 

município de Ji-Paraná onde até pouco tempo o único meio de comunicação presente 

naquela localidade era o rádio. No entanto, com o advento da internet, abertura de 

estradas e chegada do Programa Luz no Campo no período de Governo do Presidente 

Luís Inácio  Lula da Silva, esse veículo de comunicação cada dia mais está sendo 

substituído pelo computador e todas as facilidades que o mesmo oferece inclusive a de 

ouvir as rádios locais. 

A partir dessa constatação, nos indagamos: Como elaborar uma proposta 

metodológica que contemplasse esse público e atendesse de maneira satisfatória 

professoras, alunos/as utilizando a rádio na escola? Nesse caso a professora da disciplina 

de Língua Portuguesa. Foi então que aplicamos a proposta da pesquisa-ação. Nossa 

aproximação com a professora Maria se deu através de uma visita feita à escola Irineu 

Antônio Dresch há algum tempo atrás e nessa ocasião quando conversávamos sobre 

minha formação inicial.  

Inicialmente, com o objetivo de investigar possíveis contribuições da rádio na 

escola como recurso pedagógico em sala de aula e fora dela e reativar a rádio que há 

algum tempo encontrava-se desativada elaboramos um roteiro de entrevista e através 

dela descobrimos que a maioria dos/as estudantes da escola escutavam rádio em casa. 

Descobrimos também que são poucos/as que não têm computador em casa ou acesso a 

internet por outro meio, o celular por exemplo. 

De posse dos dados passamos a analisar uma maneira de reativar a rádio e de 

aplicarmos algumas oficinas com temas que seriam utilizados na preparação da 

programação da rádio. A primeira oficina foi de como falar ao microfone, com algumas 

dicas para elaboração de textos para rádio. Na segunda oficina levamos um técnico de 

som para a escola que ministrou curso de como utilizar o programa de edição e gravação 

de áudio, um software chamado Sound Forge. Devido a complexidade nesse sentido 

optamos por oferecer essa última oficina apenas para o 8º e 9º. Nesse mesmo dia, 

reativamos a rádio. 

Vivenciar esta experiência foi muito importante para minha formação tanto como 

professora pesquisadora, quanto como comunicadora e jornalista, pude nesse sentido 
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unir duas profissões que muito me agrada e compreender como a união das duas traz 

grandes contribuições para a comunidade escolar. 

Pude perceber que são inesgotáveis as possibilidades de se trabalhar com a rádio 

na escola e de também levar as notícias da educação para a comunicação. Quanto 

alguns impedimentos, por ser uma escola no campo, também tivemos ocasião de 

ficarmos sem condições de cumprir prazos, pois durante o inverno Amazônico as estradas 

que dão acesso à escola ficam intransitáveis. Além dos imprevistos da pesquisa houve 

também alguns de ordem familiar, coisas que são comuns ocorrerem, mas que não se 

espera. Mas finalmente consegui concluir a pesquisa com sucesso, sob a orientação da 

Professora Josélia, que travou comigo uma luta que custou várias noites e madrugadas, 

no entanto, de muita felicidade e aprendizado .  

Com o término desse trabalho pude concluir que é possível sim o ensino de 

conteúdos através da rádio na escola e que as crianças e adolescentes estão sempre em 

busca de novidades haja vista que hoje eles e elas têm em mãos o mundo através da 

internet. As aulas precisam ser atrativas, precisam oferecer algo que desperte a atenção 

deles/as, aulas dinâmicas em que todos/as trabalhem e participem da preparação, assim 

a aprendizagem se torna prazerosa. 

Foi uma experiência enriquecedora para mim enquanto professora e também 

comunicóloga. Tive contato com diversos autores, teóricos, assuntos, culturas, povos, 

lugares, gostos, sabores, pessoas, amizades coisas nunca antes acessadas por mim. A 

escola pode reviver e revitalizar um recurso pedagógico e com ele proporcionar ao seu 

público mais uma vez a satisfação que é unir a comunicação e a educação na 

desconstrução e recosntrução do saber. Compreendi que é só uma sementinha plantada 

em um terreno fértil e que futuramente pode gerar muitos frutos. Foi gratificante ver nos 

olhos de cada uma daquelas crianças e adolescente a vontade de crescer, de aprender, 

sede de coisa nova, tudo que um dia na idade delas/es já senti. 

Durante essa caminhada, por diversas vezes ouvi que a rádio teria se tornado um 

veículo de comunicação obsoleto com a chegada da internet, no entanto me impressionei 

com as inúmeras possibilidades que as duas juntas tem de colaborar com a educação. A 

chegada da internet não enfraqueceu a rádio e sim fortaleceu esse veículo com novas 

ferramentas que possibilitam inúmeras facilidades na comunicação.   

 Com essa pesquisa pude perceber que rádio deve ter sua presença efetivada no 

currículo escolar e que essa proposta precisa ser pensada para ser utilizada de diversas 



72 

 

maneiras, o caminho do saber se faz trilhando. É necessário oportunizar a esses/as 

alunos/as para despertar neles/as habilidades. 

Sinto-me muito feliz em poder concluir mais essa etapa de minha formação e com 

as oportunidades de crescimento que me foram dadas através de duas profissões que 

fazem parte da minha vida a Comunicação e a Educação, saber que as duas se 

entrelaçam e fazem da construção do saber um momento prazeroso. Feliz por saber que 

minhas escolhas não estão erradas e que estou no caminho certo. Contente por saber 

que posso dignamente um espaço social e profissional sendo ouvida e respeitada. 

Satisfeita por poder colaborar com construção do caminho que tantos/as outros/as como 

eu irão trilhar.  

Encerro esta página da minha vida com lágrimas nos olhos, mas dessa vez de 

contentamento e com o coração repleto de felicidade e nesse instante busco e revivo na 

memória de minha alma aquelas mulheres que fazem parte da teia que cosntruiu a minha 

vida, honro e sou grata a cada uma delas e dedico esse trabalho. Em minha mente 

desfilam diversas delas até chegar em meu “eu” ser. Entre elas as mais próximas, minhas 

três tias maternas, (da direita para a esquerda) Anísia Adélia e Almerinda minha mãe 

Maria e minha avó Francisca Rodrigues da Silva, representadas nesta fotografia. 

Figura 19 - Foto da Família. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-

se, com eles sofrem, mas, sobretudo com eles lutam.” (FREIRE, 1989, 12).  

Essa frase e essa fotografia representa o início de uma caminhada que frutificará 

sempre. Representa a resistência e a re-existência de um ser que se completa diante do 

saber. Professora Josélia Gomes Neves minha orientadora, gratidão! 

 

Figura 20 - Foto com a Professora Josélia. 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Figura 21 - Foto com os colegas do Mestrado Profissional. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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Ocupamos esses espaços por que ele nos pertence. Somos poucos aqui ainda, 

somos os primeiros, mas estamos abrindo caminho para outros chegar, sou grata pela 

oportunidade de aprender com vocês. Somos a primeira turma da Ação Afirmativa do 

Mestrado Profissional. Da esquerda para a direita: Zacarias Gavião, Arquimar, Nádia, 

Robson, Luís Suruí e Joaton Suruí. 

 

Figura 22 - Foto das reuniões do Grupo de Educação na Amzônia - GPEA. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  

 
Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia – GPEA e Amazônia Feminista. 

Alegrias, discussões, choros, risos, conquistas, comemorações, irmandade, felicidade e 

muito amor. Aprendemos com nossa líder professora Josélia Gomes Neves a 

compartilhar o conhecimento com humildade. Somos uma família! Ninguém solta a mão 

de ninguém!   
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APÊNDICE A - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para os Alunos (as) 
 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Rádio na 

Escola: Recurso a favor da interdisciplinaridade no município de Ji-Paraná – Rondônia. ” 

Com essa pesquisa pretendemos investigar possíveis contribuições pedagógicas 

interdisciplinares a partir do uso da Tecnologia de Comunicação (rádio na escola) em 

Escola Municipal de Ensino Fundamental de Ji-Paraná, Rondônia.  

A motivação principal desse projeto de pesquisa justifica-se por entender que o rádio 

poderá contribuir de forma valiosa no processo de ensino e aprendizagem através da Rádio na 

escola e a escrita da história do rádio no município de Ji-Paraná. A partir de experiências 

vivenciadas em uma escola local, pretende-se com este trabalho compreender como estas 

tecnologias podem ser utilizadas pedagogicamente a favor da interdisciplinaridade.  

Para tal pesquisa adotaremos as seguintes fases/procedimentos: reuniões com 

professores que iniciaram a rádio na escola, reunião com alunos e professores que 

participaram ou pretendem participar da rádio na escola. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo 

de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pela pesquisadora 

que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 

nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em 

atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o 

direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos 

pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e 
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instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de assentimento encontra-se 

impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a 

outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade ____________________, fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo 

em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Ji-Paraná, ____ de ______________ 2017. 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 

 

Em caso de dúvidas a respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

Endereço: BR 364, Km 9,5, ou Avenida Presidente Dutra, 2965 Câmpus José R. Bairro: Centro 

CEP: 78.000-000 UF: RO, Telefone: (69) 1182-2111. E-mail: cep.unir@yahoo.com.br. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: NÁDIA CRISTINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO DE 

TOLEDO 

ENDEREÇO: RUA RIO XINGÚ, 747 – 

BAIRRO DOM BOSCO 

JI-PARANÁ (RO) - CEP: 76964-052 

FONE: (69) 98458-1280/  

E-MAIL: NADIACRISTIE@HOTMAIL.COM 

  



APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para os 
responsáveis 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos 

conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÂO: 

Nome do responsável do participante: 

___________________________________________________________________

________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________

_______ 

Documento de Identidade nº: _________________________ Data de Nascimento: 

______/______/_________ 

Gênero: Masculino (  ) Feminino (  ) Outro (  ) 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

RÁDIO NA ESCOLA: RECURSO A FAVOR DA INTERDISCIPLINARIDADE NO 

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – RONDÔNIA. 

2 PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 

Nádia Cristina Rodrigues da Conceição de Toledo 

3 DURAÇÃO DA PESQUISA: Um ano e seis meses para o campo e 24 meses no 

total. 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE 

SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO: 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: RÁDIO NA 

ESCOLA: RECURSO A FAVOR DA INTERDISCIPLINARIDADE NO MUNICÍPIO DE 

JI-PARANÁ – RONDÔNIA. 

de responsabilidade da pesquisadora Nádia Cristina Rodrigues da Conceição de 

Toledo, aluna Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação do Mestrado Profissional em Educação Escolar – UNIR/RO. 

 O presente estudo tem por objetivo de investigar possíveis contribuições 

pedagógicas interdisciplinares a partir do uso da Tecnologia de Comunicação (rádio 

na escola) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Dresch em Ji-Paraná, 

Rondônia. 

Assim, para seu conhecimento: 

1. Seu filho(a) foi selecionado(a) devido à Instituição na qual estuda ser objeto 

de estudo desta pesquisa. 

2. A participação dele(a) na pesquisa será por meio de análise diagnóstica, 

momento de reunião com os alunos ano letivo de 2017; 
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3. As respostas dele(a) serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto 

é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo; 

4. O benefício relacionado à participação dele(a) será de ampliar o 

conhecimento científico para a área da Educação; 

5. Os resultados da pesquisa serão destinados à escola dele(a)e à 

elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas 

e eventos nacionais ou internacionais; 

6. Fica assegurada a possibilidade de desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe 

cause constrangimentos, sem nenhum prejuízo a ele(a); 

7. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz 

alta e com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

8. Fica esclarecido que a participação é voluntária e que ele(a) não receberá 

nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

9. Fica esclarecido que durante a pesquisa faremos uso de imagem com e 

sem som; 

10. Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora 

Daniela Aragão   Silva. 

11. Ao concordar, você receberá uma cópia deste termo onde consta o 

número do telefone e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e a participação de seu(sua) filho(a), agora ou a 

qualquer momento. 

 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo  (  ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco: Os possíveis riscos aos participantes dessa pesquisa 

envolvem sentimentos de ansiedade, insegurança e preocupação frentes as 

discussões da temática que serão abordados durante a pesquisa, e não publicação 

dos resultados da pesquisa em revistas e eventos nacionais ou internacionais por 

motivo administrativo ou científico, o que não acarretará nenhum dano aos 

pesquisados, nem comprometerá o sigilo dos dados. 

Descrição do Benefício: O benefício relacionado à sua participação será de 

aumentar o conhecimento científico para a área da Educação, em especial, 

compreender como se dá as ações, atitudes relacionadas aos tipos de discriminação 

possíveis no âmbito da escola estudada e compreender as razões que isso ocorre e 

quais as melhores formas de combatê-la. 

 

V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

PESQUISADORES: 
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Nádia C. Rodrigues da Conceição de Toledo – Celular: (69) 8458 1280 / (69) 99294 

0688 – Fixo: (69)34210672  

Endereço: Rua Rio Xingú, 747 Bairro Dom Bosco Email: nadiacristie@hotmail.com  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITTUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEPI 

Endereço: BR 364, Km 9,5, ou Avenida Presidente Dutra, 2965 Câmpus José R. 

Bairro: Centro CEP: 78.000-000 UF: RO, Telefone: (69) 1182-2111. E-mail: 

cep.unir@yahoo.com.br. 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-

mail: conep@saude.gov.br. 

VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto que meu filho (a), participe do presente 

Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que os resultados obtidos sejam 

apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a 

identificação de meu (minha) filho (a) não seja realizada. 

 

Ji-Paraná, _____ de ______________ de ______. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo sujeitoparticipante da pesquisa-ação 

 

______________________________________________ 

Nádia Cristina R. da C. de Toledo 

Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE C –  Roteiro de entrevista para os Alunos  

 

Roteiro de entrevista Alunos 
 

 

1. Identificação 

2. Nome completo 

3. Data da entrevista e onde foi realizada 

4. Nome fictício e data de nascimento 

5. Descreva em poucas palavras o local onde vive e com quem vive 

6. Como está sendo sua infância/adolescência? 

7. Sua convivência em família apresenta alguma dificuldade? 

8. O que mais gosta de fazer quando não está na escola? 

9. Que tipo de brincadeira você prefere quando está em casa? E na escola?  

10. O que mais gosta na escola? 

11. Escuta rádio em casa? Assiste televisão? Fica no computador? 

12. Você gosta de rádio? 

13. O que pensa da presença da rádio na escola? 

14. Você acha que a rádio ajuda ou atrapalha? Por quê? 

15. Seus pais ou avós ouvem rádio? 

16. Que tipo de programa eles preferem? 

17. Você sempre morou no campo? Gosta de morar no campo? 

18. Como você pensa que vai ser a educação do campo?  

19. Quantas pessoas são em sua casa? 

20. Acha que precisa melhorar alguma coisa onde você vive? 

21. Acha que precisa mudar alguma coisa na escola? 
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APÊNDICE D –  Roteiro de entrevista para os/as Professores e Professoras  
 

 

 

 

Roteiro de entrevista Professor/Professora 

 

1. Identificação 

2. Nome completo 

3. Data da entrevista e onde foi realizada 

4. Nome fictício e data de nascimento 

5. Como foi sua infância e adolescência? Passou alguma dificuldade? 

6. Formação 

7. O que te motivou a ser professor? 

8. Quando começou a dar aulas qual era sua formação? 

9. Qual foi o percurso para sua formação no magistério? 

10. A sua formação inicial auxiliou na sua prática docente para o magistério? 

11. Fez algum curso de capacitação ou aperfeiçoamento para atender o magistério no 

campo? 

12. Como iniciou no magistério no campo e quais foram os motivos? 

13. Teve alguma experiência com rádio em sua formação? 

14. O que você pensa sobre a presença da rádio na escola?  

15. Você pensa que ela pode ajudar como recurso em suas práticas pedagógicas? 

16. Em que sentido? 

17. Já trabalhou com rádio na escola? 

18. Se já trabalhou quais foram as séries?  

19. Quais vantagens e desvantagens de utilizar esse recurso? 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B - Declaração de Concordância 

 

 


