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A consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos como se dão na 

existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais. A consciência 

ingênua (pelo contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os de fora, se julga 

livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar.  
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RESUMO 

 

Este trabalho, elaborado com base em revisão da literatura de autores versados no 

tema, é fruto de investigações sobre a inter-relação entre comunicação e educação. 

Hoje, é tanto notório como complexo o papel que a comunicação ocupa na educação. 

Em constante processo de transformação, segue um percurso que alimenta avanços 

teóricos e práticos na esfera do ambiente educativo. Constatou-se que a comunicação 

poderá contribuir para fortalecer o processo comunicativo na escola, e resgatar o 

interesse às aulas, e até mesmo promover a participação dos estudantes. Analisou-

se também o papel do rádio e do podcast na educação. Considerando que os alunos 

em fase escolar estão habituados a uma série de canais de comunicação, como redes 

sociais, e-mails e aplicativos móveis, vê-se como possível a aproximação com o 

podcast ou rádio escolar, embora se reconheça que, para a formação integral, seja 

importante que os estudantes conheçam outros meios. Em muitas instituições, esses 

dois recursos de comunicação já são utilizados, auxiliando diretamente no processo 

de ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educomunicação. Rádio educativa. Podcasting. 

  

  



ABSTRACT 

 

This paper, based on a review of the literature of authors versed in the theme, is the 

result of investigations on the interrelationship between communication and education. 

Today, the role that communication plays in education is both notorious and complex. 

In a constant process of transformation, it follows a path that feeds theoretical and 

practical advances in the sphere of the educational environment. It was seen that 

communication can contribute to strengthen the communicative process at school, and 

rescue interest in classes, and even promote student participation. The role of radio 

and podcasting in education was also analyzed. Considering that students in school 

are accustomed to a number of communication channels, such as social networks, 

emails and mobile applications, it is seen as possible and advisable to approach with 

the podcast or school radio, although it is recognized that, for full training, it is important 

that students know other means. In many institutions, these two communication 

resources are already used, directly assisting in the teaching and learning process.   

 

Keywords: Educomunicação. Radio and its educational use. Podcasting. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando que os alunos em fase escolar já estão familiarizados com vários canais 

de comunicação, como redes sociais, e-mails e aplicativos móveis, é tempo, e 

necessário para sua formação integral, apresentar-lhes outros meios, como o podcast 

e o rádio escolar. Esses meios poderão facilitar o aprendizado e fortalecer o 

ecossistema comunicativo da escola, com o fim de resgatar o centro de interesse das 

aulas e promover o protagonismo dos estudantes, além da aproximação entre 

discentes e docentes.  

Segundo Freire (2003), uma das principais funções da educação é formar a 

consciência crítica de uma pessoa; e ensinar significa criar possibilidades para a sua 

própria reprodução ou construção. Desta forma, é preciso investigar a educação de 

uma perspectiva comunicativa. Para Freire, a conscientização ocorre quando o 

indivíduo passa de uma consciência ingênua para uma consciência crítica da 

realidade. Em sua obra Educação como prática da liberdade (1982a), assim define 

esses dois tipos de consciência:  

 

A consciência crítica é “a representação das coisas e dos fatos como 
se dão na existência empírica. Nas suas correlações causais e 
circunstanciais”. “A consciência ingênua (pelo contrário) se crê 
superior aos fatos, dominando-os de fora, se julga livre para entendê-
los conforme melhor lhe agradar” (FREIRE, 1982a: 138). 

 

Muito embora operem segundo lógicas distintas, a comunicação e a educação 

mantêm uma espécie de interdependência, e é nesse ponto que surge um terceiro 

campo em construção, ou seja, uma interdisciplina de nome educomunicação. 

 A presente dissertação, embasada em revisão de literatura de autores versados 

no tema, traz um estudo sobre a utilidade do rádio e do fenômeno de transmissão 

sonora podcasting, e como esses dois meios de comunicação já fazem a diferença 

em muitas instituições de ensino do Brasil, auxiliando diretamente no processo de 

desenvolvimento dos estudantes. Desta forma, trata-se de um estudo bibliográfico e 

teórico na medida em que apresenta dois projetos educomunicativos. 

Ao analisar a introdução da mídia rádio, originária da segunda década do 

século XX, e de uma atual, que aproveita a linguagem radiofônica (podcast) como 

ferramenta de integração no meio educacional, a relevância dessa integração pode 

ser confirmada por suas aplicações, acesso e repercussão. Aborda-se também como 
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são a audiência do podcasting, a participação do público e principais potencialidades, 

suas particularidades e como se dá mais especificamente no processo midiático 

interativo. 

 Busca-se apresentar aqui rádio e podcast, como tecnologias distintas que são, 

adotando como critério uma reflexão a respeito de suas diferentes implicações nesse 

sentido. Para isso, levantou-se a bibliografia concernente a essas tecnologias, na 

intenção de que norteasse os estudos de seu uso na escola. 

 O objetivo geral da dissertação é, apresentar as possibilidades de inserir os 

modelos rádio e podcasting em instituições de ensino, com a finalidade de promover 

maior integração e interesse do aluno no aprendizado por meio da linguagem das 

mídias sonoras, além de analisar as possíveis contribuições conceituais e práticas de 

encontro entre educomunicação e os projetos de trabalho para a prática pedagógica 

docente.  

 Para conduzir tal investugação, os procedimentos metodológicos aqui 

adotados são pressupostos da abordagem qualitativa. O estudo teve como base a 

pesquisa exploratória, com dados obtidos por meio de levantamento bibliográfico, e 

por dois projetos educomunicativos. No percurso investigativo, foi possível depreender 

que existe possibilidade de dialogar propostas de ensino-aprendizagem entre a 

educomunicação e projetos, a partir de projetos educomunicativos que envolvam  

podcasting para a faixa etária definida, aliando ao trabalho docente ações propositivas 

interdisciplinares, a partir das áreas de intervenção social. 
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CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO E MÍDIA  

 

 Definindo mídia, a palavra é plural de meio, que tem origem no latim: media e 

medium. A mídia representa tanto o material físico utilizado para armazenar dados –  

como discos, fitas, CD e DVD  – como o veículo que divulga a informação, entre eles 

o rádio, a televisão, os jornais, as revistas, o computador, que são denominados mídia 

impressa, mídia eletrônica e mídia digital, dependendo de sua forma.  

 Segundo Nunes (2013), a mídia é um termo adotado para se referir a um 

sistema que permite novos formatos de comunicação, intermediando o homem e o 

meio. Embasa a mídia todo e qualquer material escrito, como textos e gráficos, sons 

e imagens, tanto estáticas como em movimento. A evolução do homem através dos 

tempos foi seguida pelas mídias, que resultam em transformações sociais, culturais e 

educacionais.  

 Quase todos os âmbitos da vida contemporânea foram tomados pelas novas 

tecnologias da informação. Até mesmo em atividades e profissões que prescindem 

dessas tecnologias, seus profissionais as utilizam na sua vida pessoal para diversas 

finalidades.  

 Com o advento do computador e da internet, a televisão e o vídeo foram 

relegados a segundo plano, como se já estivessem para entrar na obsolescência. Não 

obstante, os meios de comunicação audioviosuais como a televisão, o cinema, o 

vídeo, o CD e o DVD, indiretamente, têm relevante utilidade na educação. Por meio 

deles, recebem-se informações interpretadas a qualquer momento do dia e da noite, 

aprendem-se modelos de comportamento, linguagens tanto coloquial como de 

multimidia e, por estarem carregadas de opiniões que traduzem a linha de 

pensamento da emissora, acabam por valorizar alguns aspectos para negligenciar 

outros.  

No Brasil, tanto a informação como a interpretação de mundo são recebidas, 

essencialmente, pela televisão, que tem o condão de alimentar e atualizar o universo 

sensorial, afetivo e ético que indivíduos de todas as idades absorvem. 

 Embora seja a mídia mais popular e que, em grande parte, se tornou referencial 

do mundo de crianças e jovens, a televisão não é a única forma de mídia que absorve 

a atenção dessa população, mas sim todas as mídias, em especial as de imagem 

(MORAN, 2007). 
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Sodré (2012) afirma que a consciência do homem neste século é 

essencialmente tecnológica, e assim promove a dimensão técnica da sociedade. A 

escola, no sentido amplo da palavra e em todos os seus níveis, não pode seguir 

ignorando tal fenômeno. Para incluir as TCIs – Tecnologias de Comunicação e 

Informação no processo de ensino-aprendizagem hoje, é suficiente oficializá-las e 

incorporá-las, posto que já se encontram inseridas em salas de aula e na elaboração 

e confecção dos trabalhos escolares. 

 À escola cabe assumir a responsabilidade de orientar os educandos no que se 

refere ao uso de tais tecnologias e, não só isso, em como buscar incorporá-las a fim 

de colaborar com a construção de uma postura crítica e cidadã que envolva todos os 

atores sociais (BIAGI, 2017). 

 A educação deve abrir as portas para a comunidade, integrando alunos, 

professores, profissionais do mercado e, também, pais e família, bem como todos os 

demais interagentes de determinada realidade, imediata aos seus muros físicos 

(MORAN, 2007). 

 

1.1 As mídias na educação 

 

 Não é tarefa fácil à escola concorrer com a popularidade da televisão, que 

possui linguagem fácil e atrativa, fala da vida, do cotidiano e de sentimentos afetivos, 

de forma a causar impacto e seduzir o espectador. Passa com facilidade do real para 

o imaginário, e assim tem o poder de tocar o emocional, as fantasias, os desejos e os 

instintos das pessoas. 

A escola tradicional, segundo Moran (2007), atua na contramão dos modelos 

de mídia vigentes, com uma fala muito distante daquela que os meios de comunicação 

adotam, o que a torna monótona e cansativa. O que a escola tenta inculcar em seus 

alunos com seu método expositivo e inócuo, a TV, o cinema, as revistas de variedades 

e o que se encontra facilmente nas páginas da internet põem por terra assim que os 

alunos deixam a sala de aula. 

Os próprios educadores, na posição de telespectadores, sentem as 

contradições das visões de mundo e mesmo das formas de contar existentes entre os 

meios de comunicação e a escola. Os meios são competentes e frequentes 

interlocutores, e assim reconhecidos por grande parte da população, mormente a 

infantil. Eles desenvolvem estratégias e receitas de sedução – para isso, contam com 
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equipes especializadas – mais e mais assertivas, que fazem uso de transmissões ao 

vivo, com linguagem concreta que fala da vida, do presente, enfim, de um mundo 

dinâmico. Os processos educacionais tradicionais e formais da escola não podem 

ignorar esses ícones e sua atratividade e eficiência.  

Foi visto que a maioria do referencial de mundo de crianças e jovens tem 

origem na televisão, certamente por sua abordagem viva e sedutora. A população 

dessa faixa etária se habituou a se expressar fazendo uso da dramatização, do jogo, 

da paráfrase, do concreto, da imagem em movimento – esta atinge o imediato, o tátil. 

A escola, geralmente, é monótona na medida em que não valoriza a imagem e vê 

essas formas de expressão como negativas para o conhecimento (MORAN, 2007). 

Não considera a televisão ou o vídeo: cobra de seus alunos apenas o desenvolvimento 

da escrita e o raciocínio lógico. 

 No entanto, é essencial que a criança aprenda a equilibrar o concreto e o 

abstrato, a transitar da espacialidade e contiguidade visual ao raciocínio em sequência 

da lógica falada e escrita. Isso não significa que se devem contrapor os meios de 

comunicação às técnicas convencionais das escolas: ao contrário, é preciso 

aproximá-los, integrá-los, para que a educação seja um processo que complete, 

enriqueça e estimule o aluno. Para tanto, um bom meio é estar atenta ao que está 

ocorrendo nos meios de comunicação e trazer essa informação para a sala de aula, 

fazendo com que se torne tema de discussões e ensinando os alunos a perceberem 

os aspectos positivos e os negativos de cada assunto. 

 Moran (2007) recomenda estabelecer efetivas conexões entre educadores e 

meios de comunicação, educando-os de forma que, juntamente com seus alunos, 

possam melhor compreender o empolgante processo de intercâmbio, de informar-

ocultar-seduzir os códigos polivalentes e suas expressões. O autor acredita que 

educar para fazer entender seu significado na sociedade tem efeitos positivos na 

democratização, em que cada pessoa pode exercer sua cidadania integralmente. 

 Nesse sentido, a tabela de Mario Kaplún (2002), a seguir, é bastante oportuna 

para comparar os tipos de comunicação aqui referidos: 
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Tabela – Comparação entre a comunicação dominadora e  
a comunicação democrática 

 
 

 

Comunicação dominadora    Comunicação democrática 

Monólogo       Diálogo 

Poder        Comunidade 

Vertical        Horizontal 

Unidirecional       De dupla via 

Monopolizada       Participativa 

Concentrada nas minorias     A serviço das maiorias 

____________________________________________________________________ 

 Fonte: Kaplún (2002). 

 

A relação comunicação, meios de comunicação e escola, para Moran (2007), 

pode ser vista em três níveis: organizacional, de conteúdo e comunicacional, a saber: 

– no nível organizacional: uma escola mais participativa, menos 
centralizadora, menos autoritária, mais adaptada a cada indivíduo. 
Para isso, é importante comparar o nível do discurso – do que se diz 
ou se escreve – com a práxis – com as efetivas expressões de 
participação; – no nível de conteúdo: uma escola que fale mais da vida, 
dos problemas que afligem os jovens. Tem que preparar para o futuro, 
estando sintonizada com o presente. É importante buscar nos meios 
de comunicação abordagens do quotidiano e incorporá-las 
criteriosamente nas aulas; – no nível comunicacional: conhecer e 
incorporar todas as linguagens e técnicas utilizadas pelo homem 
contemporâneo. Valorizar as linguagens audiovisuais, junto com as 
convencionais. (MORAN, 2007, p. 2). 

 

Para esse autor, o papel essencial da educação é auxiliar o educando a 

encontrar um eixo fundamental para a sua vida, e que este lhe possibilite interpretar o 

mundo, os fenômenos do conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades 

específicas e adotar atitudes que sejam coerentes para a sua realização pessoal e 

social.  

A tarefa de transmitir informações, hoje, é a mais fácil, pois as tecnologias estão 

ao dispor dos professores e também dos alunos, que não precisam ir até a escola 

para buscá-las. Não obstante, para interpretá-las, relacioná-las, hierarquizá-las e 

contextualizá-las, as tecnologias são insuficientes: é necessário o professor, ator 

fundamental na adequação de cada habilidade a um momento histórico e a cada 
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situação. Além disso, o professor auxiliará o aluno a questionar, a procurar novas 

perspectivas, a relativizar dados e a tirar suas conclusões. 

As tecnologias são úteis também aos professores, pois os ajudam a 

desenvolver habilidades espaço-temporais, sinestésicas e criadoras (MORAN, 2007). 

Não há exagero em afirmar que a relação comunicação-escola sempre foi, em 

maior ou menor grau, problemática, embora indispensável. Com adaptações e sob 

uma pedagogia atualizada, que seja mais diversificada e dinâmica, essa relação se 

tornará prazerosa e bastante enriquecedora. 

Biagi (2017) lembra que a televisão antigamente era usada para lazer imediato 

e barato, mas que hoje é possível selecionar conteúdos específicos, bem como 

produzir conteúdos de acordo com o interesse de cada um, por meio da internet.  O 

volume de informações disponíveis hoje, no entanto, é imenso e a cada dia maior. E 

é aí que a presença do professor se torna primordial, como orientador alinhado e 

pronto a auxiliar o educando a aplicar os seus saberes de acordo com sua realidade 

social e profissional. 

As tecnologias fazem a interface entre a sala de aula e o mundo exterior. Os 

alunos sentem-se bastante motivados quando são requeridos a fazer pesquisas, 

especialmente quando podem utilizar o computador, nas quais ficam à vontade para 

se expressarem em seus próprios códigos.  

A relação com a mídia é sempre espontânea, prazerosa e realizada por meio 

das emoções. Cabe à escola não se distanciar da dimensão lúdica da televisão, dos 

computadores, da mídia em geral, para evitar ser a antítese do que as crianças tanto 

gostam. Como observa Moran (2007, p. 20): “A escola parece um desmancha-

prazeres. Tudo o que as crianças adoram a escola detesta, questiona ou modifica”. E 

sugere o passo a passo dessa integração: 1) valorizar o que é valorizado pela criança; 

2) procurar compreendê-lo (tanto os professores como os pais) da perspectiva da 

criança, para, só mais tarde: 3) propor interações novas com produtos desconhecidos. 

A partir daí, é possível exibir filmes e programas que estejam de acordo com a 

sensibilidade e idade da criança, mas que sejam programas que apresentem alguns 

conceitos específicos para, gradativamente, serem inseridos. 

Segundo Biagi (2017), está claro que, quanto à linguagem, o contexto atual 

precisa de reformas na sua pedagogia. A dinâmica na sala de aula, então, se 

transformará: nela haverá alunos engajados e professores mais ouvintes do que 

discursivos e de postura autoritária. 
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Esse mesmo autor considera que:  

 

a relação entre aluno e escola deve transcender a hierarquia 
rigidamente imposta e visivelmente arcaica para o novo contexto. 
Hoje, vários jovens e crianças possuem o próprio canal de 
informações na rede. Por que não utilizar isso para encorajar o 
interesse pelo conhecimento? Ensinar o rigor científico e fórmulas 
teóricas para ajudá-los sem, no entanto, sufocar a criatividade, 
principalmente em termos de linguagem. O novo contexto reforça essa 
necessidade como sendo a fonte própria dessa necessidade. (BIAGI, 
2017, p. 4). 

 

Na opinião de Moran (2007), é preciso que a educação escolar compreenda e 

se aproprie mais das novas linguagens, traduza os seus códigos, para assim dominar 

as possibilidades de expressão e eventuais manipulações. É preponderante educar 

para que as tecnologias possam ser utilizadas de forma mais democrática, 

progressista e participativa, a fim de que facilitem a evolução das pessoas.  

 

1.2 Educadores e modos de aprender e ensinar 

 

Para compor esta dissertação, foram selecionados quatro dos educadores mais 

reconhecidos por seu trabalho com contribuições na Educação e na Comunicação. 

Em ordem cronológica, são: Célestin Freinet, Paulo Freire, Mario Kaplún e Ismar de 

Oliveira Soares. Esses educadores têm em comum a visão de que os métodos de 

ensino como até então exercidos necessitavam de reformas1.  

O francês Freinet tinha a técnica de ensino embasada na experimentação e 

documentação de uma prática pedagógica que fosse inteiramente centrada no aluno, 

com ênfase nos trabalhos manuais, para a formação de crianças ativas que viessem 

a ser responsáveis por uma transformação social, e que é por meio de experiências 

que se chega ao verdadeiro conhecimento. 

Paulo Freire foi um educador brasileiro reconhecido por sua contribuição às 

ideias pedagógicas tanto no Brasil como na América Latina, principalmente por sua 

técnica de alfabetização e educação de jovens e adultos.  

 
1 Curiosamente, Paulo Freire e Célestin Freinet têm em comum a proposta dialógica que existe na 

ducação e na comunicação: uma relação baseada em sentimento, sobretudo no amor. Um amor que 
parta da solidariedade, da humildade, da fé, da confiança e da esperança. “Não há diálogo, porém, se 
não há um profundo amor ao mundo e aos homens [...]. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, 
também, diálogo” (FREIRE, 1987, p. 5). 



 18 

Estende-se por toda a obra de Freire seu ideal político de transformação da 

sociedade, no sentido de que essa mudança se torne uma realidade. 

Independentemente dessa lógica, as temáticas centrais de seus estudos são a 

comunicação e a educação. 

Mário Kaplún, educador argentino-uruguaio, foi um precursor da 

educomunicação. Maestro por formação, Kaplún era aficionado por radiodifusão. Ele 

acreditava que a empatia é a palavra-chave da comunicação, e que a eficácia da 

comunicação depende da capacidade empática do comunicador. 

O brasileiro Ismar de Oliveira Soares, jornalista e doutor em comunicação pela 

ECA/USP, com pós-doutorado na Marquette University, Estados Unidos, coordenador 

e fundador do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo 

(NCE/USP), foi o precursor da educomunicação no Brasil.  

A seguir, apresenta-se um breve apanhado sobre cada um desses educadores 

que colaboraram para o surgimento e a manutenção da educomunicação. 

 

1.2.1 Célestin Freinet (1896-1966) 

 

 Nascido em Gars, sul da França, Célestin Freinet serviu na Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). Suas possibilidades físicas foram limitadas por um ferimento 

nos pulmões, o que, no entanto, não o impediu de conceber, em 1920, a ideia de uma 

escola moderna, fundamentada em filosofia de vida libertadora e revolucionária. Em 

breve espaço de tempo, com a colaboração da esposa Elise e de um grupo de 

companheiros, suas ideias ganharam o mundo (FREINET, 2013). 

Seus dias de escola foram profundamente desagradáveis e afetaram seus 

métodos de ensino e desejo de reforma. Sua proposta pedagógica era a de que a 

educação deveria proporcionar ao estudante a realização de um trabalho real.  

Freinet desenvolveu sua pedagogia popular e a centralização na vida cotidiana 

em um mundo de profundas desigualdades sociais, resultantes da Primeira e da 

Segunda Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945, respectivamente), o que 

requereu do autor uma luta renhida, que permaneceu durante toda a sua prática 

pedagógica. Essa luta foi marcada pela criação de uma pedagogia popular que tinha 

por objetivo derribar todos os resquícios de uma educação que pudesse alienar e dar 

sequência à exploração dos indivíduos e à desigualdade social resultante do sistema 

capitalista. O autor foi vítima de várias repressões e perseguições, em consequência 
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de sua contestação aos sistemas socioeconômico e político vigentes na época. 

Freinet construiu sua técnica pedagógica embasado na experimentação e 

documentação, com vistas a uma prática educacional que fosse plenamente centrada 

na criança, dando forte ênfase às atividades manuais, considerando a formação de 

crianças ativas para serem responsáveis por uma transformação social 

No conceito do autor, é por meio das experiências que as crianças chegarão 

ao verdadeiro conhecimento. Para que isso ocorra, porém, é preciso que as escolas 

se adaptem ao meio social das crianças, que sejam plenamente ativas e dinâmicas, 

permitindo, dessa forma, que os aprendizes obtenham seu destino de ser humano 

com a máxima exuberância. Defende, também, a ideia de que não é necessário 

sobrecarregar as crianças com matérias que elas devem aprender. Sua ideia é a de 

que o papel da escola e dos professores seja o de proporcionar situações por 

intermédio das quais as crianças sintam o desejo de agir, de interferir; ou seja, fazer 

com que elas se dediquem intensamente a descobrir algo que tenha despertado seu 

interesse. Idealizando a efetivação de uma escola ativa, com esse método o autor 

tinha por objetivo satisfazer as necessidades dos estudantes e, paralelamente, educá-

los, robustecendo, desta forma, todos os elementos que pudessem vir a contribuir 

tanto para a formação como para o total desenvolvimento dos aprendizes (SILVA, 

Maria Eleni, 2019).  

A técnica de Freinet está calcada em três princípios que dependerão da base, 

do método e do meio (FREINET, 1998). A base é o conhecimento integral da criança 

e tem como meta satisfazer e educar para suas necessidades; o meio deve ser 

harmonioso, inserindo-se no conjunto dos métodos. Todo o método utilizado pelo 

autor está em torno da questão do predomínio das aquisições técnicas sobre os 

elementos culturais, com o intuito de possibilitar novas formas de trabalho e melhor 

inserção e adaptação dos alunos ao meio. Em nossos dias, isso é obtido com os 

recursos midiáticos. 

Dessa forma, ao se analisar o livro Pedagogia do Bom Senso, nota-se que 

Freinet (1973) pretende fazer da escola um espaço agradável, pois acredita que a 

aprendizagem deve decorrer de um ambiente estimulador. Vem, então, a premência 

de transformar a escola em um ambiente alegre, colorido e barulhento. A base da 

proposta pedagógica de Freinet constitui-se de ambiente, condições exteriores, assim 

como da preocupação em satisfazer as necessidades dos alunos. 

Para Freinet, tanto para o desenvolvimento de um ser como para o processo 
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de ensino aprendizagem, as condições exteriores desempenham um papel 

fundamental: “Desde que as condições exteriores sejam favoráveis à germinação, há 

uma força que desperta, cresce, agita o pão de trigo, que começa a escala para o 

esplendor do seu servir” (FREINET, 1998, p. 18). Freinet acreditava que o interesse 

dos alunos estava mais voltado para o que ocorria fora do que dentro da escola. Dessa 

forma, o autor utilizava como uma de suas técnicas pedagógicas a          “aula-passeio”, 

com o objetivo de buscar, no processo de ensino-aprendizagem, motivações extra-

escolares. Nas “aulas-passeio”, era facultado aos alunos se expressarem livremente, 

utilizar o tato experimental para realizarem descobertas, pôr em prática seu senso de 

colaboração, bem como fazer reflexões sobre suas atividades individuais e em grupo. 

O processo de ascensão intelectual dos alunos será, em muito, facilitado por 

essa liberdade, além de possibilitar que eles se tornem homens livres, autônomos, 

responsáveis e que reúnam condições de contribuir na transformação da sociedade. 

A atmosfera de uma classe, conforme Freinet, depende, sobretudo, do gênero e da 

qualidade de todo trabalho que se faz ali. O fato de o professor não obter bons 

resultados denota que ele não está utilizando as técnicas corretas. A posição do 

professor diante dos alunos faz parte das técnicas infalíveis para o sucesso da 

proposta pedagógica de Célestin Freinet. O professor deve ter em mente que a criança 

é da mesma natureza do adulto. Tanto quanto o adulto, a criança não gosta de 

disciplinas rígidas, mormente quando se trata de obedecer passivamente a uma 

ordem externa.  

Nas obras do autor, o conhecimento científico, clássico, o conteúdo que o 

professor deveria trazer em sua bagagem profissional não são apresentados como 

responsáveis pelo máximo desenvolvimento intelectual do indivíduo, uma vez que, 

segundo Freinet, mesmo com inexperiência pedagógica, é possível formar indivíduos 

críticos que possam contribuir no processo de transformação social. Desse modo, a 

bagagem teórica se torna dispensável na proposta pedagógica de Célestin Freinet, 

que é baseada em sentimento e nas necessidades, inclusive emocionais, das 

crianças. Fica claro que, para o autor, o que importa é o professor saber amar, 

entender e satisfazer as necessidades das crianças. “Ame-os! Espalhe a sua bondade 

a sua volta e sentirá poderosamente a sua ação” (FREINET, 1998, p. 276).  

Logo no início de sua carreira docente, Freinet elaborou os princípios 

educativos de sua prática. Ele propunha uma mudança na escola, pois a julgava 

apenas teórica, portanto, desligada da vida. Suas propostas de ensino se embasaram 
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em investigações sobre a maneira de a criança pensar e de como ela constrói seu 

conhecimento. Por meio de constante observação, Freinet percebia onde e quando 

devia intervir e como despertar a vontade de aprender no aluno. 

Ainda nos anos 20 do século passado, Freinet já defendia as práticas atuais de 

jornal escolar, troca de correspondência, trabalhos em grupo, além das        aulas-

passeio. Para Freinet, o aspecto político e o social nos entornos da escola não devem 

ser ignorados pelo educador, uma vez que faz parte de sua pedagogia a preocupação 

com a formação de um ser social que atua no presente. Segundo esse autor, o 

professor deve mesclar seu trabalho com a vida em comunidade. Isso se dá criando 

associações, conselhos, eleições e muitas outras formas de participação e 

colaboração que envolvam tudo da formação do aluno, encaminhando o movimento 

pedagógico em prol da fraternidade, do respeito e do crescimento de uma sociedade 

cooperativa e feliz.  

No saber pedagógico de Freinet, há princípios que ele considerava invariáveis. 

Independentemente do local ou período histórico, alguns pressupostos deveriam ser 

sempre levados em consideração na prática educacional. Com esse pensamento, 

postulou as chamadas “invariantes pedagógicas”, vistas como os pilares de sua 

proposta pedagógica. 

Freinet buscava formas alternativas de ensino, uma vez que não conseguia se 

adaptar à forma tradicional. Ele fazia relatórios diários de cada criança. Questionou o 

valor das cartilhas, pois os conteúdos nada tinham a ver com a realidade da criança 

e, portanto, não estimulavam o aprendizado da leitura. 

Para Freinet, o trabalho deveria ser o centro de toda a atividade escolar, 

ressaltando-o como meio de o ser humano ascender e exercer o seu poder. O 

aprender, segundo o educador, deveria passar pela experiência de vida, o que só é 

possível pela ação, por meio do trabalho. O trabalho desenvolve o pensamento, o 

raciocínio lógico e inteligente que se faz a partir de preocupações materiais, e estas 

são um degrau para a abstração (FREINET, 2013). 

 

1.2.2 Paulo Freire 

 

 Paulo Freire (1921-1997) foi um educador brasileiro reconhecido por sua 

contribuição às ideias pedagógicas no Brasil e na América Latina, notadamente no 

que tange aos processos de alfabetização e educação de jovens e adultos.  



 22 

Freire defendia uma educação preocupada com os problemas atuais e com o 

desenvolvimento da consciência crítica. Na década de 1960, desenvolveu seu método 

como estratégia para a alfabetização de adultos, o conhecido “Método Paulo Freire”, 

com fundamentação humanista, ao vislumbrar na educação um ato criador, na medida 

em que possibilita ao indivíduo autonomia, consciência crítica e capacidade de 

decisão.  

Sua metodologia era considerada, pelo próprio Paulo Freire, um método de 

aprender, e não propriamente de ensinar, logo, mais próxima de uma teoria do 

conhecimento do que de uma metodologia de ensino propriamente dita. Dessa forma, 

os princípios ético-metodológicos de sua teoria eram constituídos com base no 

respeito pelo educando e na conquista de sua autonomia, tendo o diálogo como 

condutor do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com o método Paulo Freire, o processo educativo ocorre e está 

centrado na mediação educador-educando. São tarefas do educador mostrar ao 

educando que ele traz consigo uma série de conhecimentos oriundos de suas 

experiências e auxiliá-lo na organização desses conhecimentos, relacionando os 

saberes trazidos pelo educando com os saberes escolares.Assim, o aluno melhora 

gradativamente sua autoestima, conseguindo participar mais ativamente do processo 

de aprendizagem; em consequência, maior será sua autonomia e também a 

perspectiva de participação ativa na sociedade. 

Muitas categorias temáticas são trazidas por Paulo Freire em sua obra 

complexa e, embora sejam destacadas aqui algumas delas para compor o tema deste 

estudo, compreende-se que tais categorias estão interligadas e integradas em um 

universo dialógico. Relacionam-se à iniciativa educomunicativa aspectos como 

comunicação, diálogo, colaboração (sic), tema gerador/pergunta, tolerância e 

politicidade da educação (SILVA; BRASIL, 2019). 

Estende-se por toda a obra de Freire seu ideal político de transformação da 

sociedade, no sentido de que essa mudança se torne uma realidade. 

Independentemente dessa lógica, as temáticas centrais de seus estudos são a 

comunicação e a educação. 
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1.2.3 Mario Kaplún 

  

Um argentino-uruguaio que nasceu em Buenos Aires (1923-1998) e faleceu em 

Montevidéu, Mário Kaplún era maestro por formação e aficionado por radiodifusão.  

Conforme Uribe (1999), citada por Coelho (2009), com 17 anos de idade Kaplún 

iniciou no rádio com o programa “O clube do livre debate”. Em 1º de setembro de 

1942, foi transmitido na rádio argentina seu primeiro roteiro para a chamada Escuela 

del Aire. Era um programa sobre a história argentina, que acabou por se tornar 

pioneiro no campo da rádio educativa.  

Kaplún contribuiu notavelmente para os estudos de Comunicação e Educação 

na América Latina. Nas décadas de 1960 e 1970, produziu vários programas 

radiofônicos de caráter questionador da situação social e política do Uruguai. Essas 

produções tiveram ampla divulgação em emissoras de rádios educativas, foram 

adotadas na forma de cassetes-fóruns e até ganharam prêmios. 

Uribe (1999) afirma que a produção bibliográfica de Kaplún foi e sempre será 

matéria-prima essencial para a reflexão e a prática nos campos da comunicação 

educativa e participativa. 

Para Kaplún, em um real processo de comunicação, o agente que recebe a 

mensagem não deve estar somente no final do processo, mas também no princípio, 

na criação das mensagens. A comunicação educativa, segundo ele, atinge de fato seu 

objetivo se mobiliza interiormente quem recebe a mensagem: se provoca 

questionamentos, se gera o diálogo e a participação e se alimenta um processo de 

crescente tomada de consciência. Conforme Kaplún, a empatia é a palavra-chave da 

comunicação. A eficácia da comunicação depende da capacidade empática do 

comunicador. Como se sabe, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do 

outro, de sentir como ele e até de pensar como ele (COELHO, 2009). 

Ao perceber que a comunicação não procede senão em diálogo, Kaplún se 

aprofundou e esboçou o que seria uma rede de comunicação, bem como sua 

eficiência. Para ele, a comunicação tem a função de formar e organizar as pessoas, e 

ambos fazem parte do processo de educar. Assim ao longo de sua trajetória como 

teórico e defensor da educomunicação, Kaplún viu a intensa ligação que existe entre 

essas duas ciências – educação e comunicação –, que são interdisciplinares e 

indissociáveis. Por isso, o teórico critica o modelo de comunicação tradicional, que 

alega não conceder aos movimentos populares a característica de diálogo plural e 
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constante. Segundo ele, o modelo emissor-receptor soa falso, pois não estabelece 

uma forma de comunicação, somente transmite uma informação. Uma das maiores 

contribuições deixadas por Kaplún é a educomunicação (COELHO, 2009). 

Além de deixar livros e textos que atualmente são referênciasno debate sobre 

as relações entre a comunicação e a educação, Kaplún – que, na prática, mesclava 

sua produção teórico-intelectual com a dos meios de comunicação – destacou-se 

como mentor de diversas práticas de comunicação educativa com um objetivo comum: 

tornar os veículos de comunicação, como ele os via, nas melhores ferramentas para 

a educação de um povo. Entre os métodos que criou está o Cassete Foro, que o 

próprio Kaplún (1988, p. 9) assim define: “[...] sistema de comunicação para a 

promoção comunitária e a educação de adultos, colocado a serviço de organizações 

populares – rurais e urbanas – centrais cooperativas, centros de educação popular, 

programas de educação a distância, etc.”. Enfim, Um método elaborado a fim de 

promover a autogestão e a organização comunitária (BONA; CONTEÇOTE; COSTA, 

2007) . 

 

1.2.4 Ismar de Oliveira Soares 

 

Jornalista e doutor em comunicação pela ECA/USP, com pós-doutorado na 

Marquette University (Estados Unidos), coordenador e fundador do Núcleo de 

Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCE/USP), Ismar de 

Oliveira Soares foi o precursor da educomunicação no Brasil.  

Ele afirma que o trabalho docente voltado para as práticas de utilização de 

recursos da mídia torna os alunos críticos diante dos fatos sociais e dos meios de 

comunicação, “transformando o espaço escolar num grande espaço para a produção 

de rádio, música, revista, jornal, teatro, através de um processo democrático”. Mas é 

necessário “que os conceitos sejam produzidos de forma coerente com a verdade 

científica e coerente com os anseios da cidadania, associando-os. Isso é 

educomunicação” (BARROS, 20??) 

 Machado (2008) relata que, em 1999, Soares publicou um dos primeiros textos 

com o termo educomunicação. Afirma o autor que Soares não criou uma nova área 

de conhecimento, mas tentou tornar legítimas as práticas dos comunicadores 

populares e sistematizar o movimento social sobre o que se chamava de 

comunicação/educação ou inter-relação comunicação e educação. 
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Ismar Soares (1999) afirma que existe um campo emergente de intervenção 

social, cuja prática é feita por alguém denominado educomunicador. Assim, a área foi 

denominada educomunicação, com o intuito de incluir as diversas práticas já 

existentes. Para esse autor, a sistematização das práticas deu origem a cinco 

subáreas, a saber: – expressão comunicativa;  – educação para a comunicação; –  

mediação tecnológica nos espaços educativos;  – gestão da comunicação nos 

espaços educativos; e – reflexão epistemológica sobre o campo da educomunicação. 

Cada subárea tem a finalidade de representar as práticas dos educomunicadores na 

intervenção social.  

 Machado (2008) diz acreditar que é agora que o campo da comunicação está 

se autoavaliando, pensando seus referenciais teóricos e metodológicos, é agora que 

a educomunicação deve estar presente, trazendo outras formas de pensar, perceber 

e viver a própria comunicação. 

 

QUADRO – Comparação das ideias dos diferentes educadores 

 

Fonte: A autora, 2021. 
 

 

1.3 Educomunicação  

 

Para compreender a educomunicação, é indispensável rever brevemente 

alguns conceitos sobre comunicação.  

 A essência da palavra, comunicação, significa tornar comum. É por meio do ato 

de se comunicar que os seres humanos podem expressar seus sentimentos, 

necessidades, pensamentos e obter respostas, relacionando-se assim com o meio em 

que vivem. Embora a fala seja o principal instrumento na comunicação, é possível 

Educadores      Visão social     Métodos     Contribuição Influência

Célestine Freinet   
Contra a pedagogia alienadora do 

sistema capitalista

Baseado nas necessidades 

das crianças e no trabalho

Nos anos 20 já defendia o jornal 

escolar, trabalhos em grupo e 

aulas-passeio

Filosofia libertária

Paulo Freire    Ideal de transformação da sociedade

"Método Paulo Freire" 

comunicação, colaboração, 

educação, diálogo, 

temagerador, pergunta, 

tolerância e politicidade

Processo de alfabetização, 

eudcação de jovens e adultos

Vivência em 

educação e 

observação

Mário Kaplún     
Questionava a política social e política 

do Uruguai
Criador dos cassestes-fóruns 

Sistema de comunicação para a 

educação comunitária

Experiência no 

Rádio

Ismar de O.Soares  

Conceitos coerentes com a cidadania, 

com a verdade e com os anseios da 

cidadania

Sistematização das práticas
Precursor da Educomunicação 

no Brasil
Antecessores
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comunicar-se também por outros meios, como por gestos, expressões faciais, cores, 

sons, sorrisos, choro e, como afirma Neves (2009), até mesmo a respiração alterada 

pode trazer significados.  

 Parte inerente do ser humano, a comunicação é um processo constituído de 

intercâmbio de informações que se dá entre duas ou mais pessoas, por intermédio de 

signos ou regras semióticas que são compreensíveis pelos envolvidos. É de 

importância fundamental em todos os aspectos da sociedade, uma vez que os seres 

humanos precisam da comunicação para que haja convívio e compreensão entre eles.  

 Na educação, segundo Elias (2014), a comunicação é o mais importante dos 

eixos transversais dos processos educativos, e por seu intermédio foi garantido o 

êxito, entre outros tantos temas, dos movimentos sociais em prol dos direitos das 

minorias, do manejo sustentável do solo, assim como do bem-estar da infância e dos 

idosos. 

O termo educomunicação foi usado pela primeira vez por Mário Kaplún (1998), 

ao se referir a voluntários e profissionais que iniciaram experimentos com mídias 

comunitárias. A partir daí, passou a denominar a ideia e a prática dos usos críticos e 

pedagógicos dos meios de comunicação como estratégia de criação de “ecossistemas 

comunicativos” (MOREIRA, 2020).  

A comunicação aliada à educação vem auxiliar os alunos no processo de 

aprendizagem, ao mesmo tempo em que dá suporte eficaz para professores no 

processo de ensino, pois, como afirma Soares (2000, p. 23): “Não se trata, pois, de 

educar usando os instrumentos da comunicação, mas que a própria comunicação se 

converta na vértebra dos processos educativos: educar pela comunicação e não para 

a comunicação”.  

Hoje se sabe que o processo de ensino-aprendizagem tornou-se, no mínimo, 

contraproducente pelo método tradicional, ou seja, aquele em que o professor 

transmite seus conhecimentos e o aluno apenas escuta. A educação se faz pelo 

diálogo entre as duas partes, em que ambos os lados transmitem saberes e 

experiências, e quando a construção do saber é feita mutuamente. A educomunicação 

é chamada de “nova educação” ou “nova comunicação” (ELIAS, 2014). 

Dessa forma, a partir do momento em que a comunicação se liga à educação, 

pode-se perceber a importância de estudar a educomunicação nas escolas. Como 

explicado por Monteiro (2012), faz-se necessário o real uso da comunicação na 

educação, mas que seja na forma simétrica proposta por James Grunig (1996). Nela, 
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a comunicação deve ser realizada por ambas as partes, educando e educador, e não 

apenas com os professores, no caso, emitindo a informação sem a possibilidade de 

construção mútua do conhecimento (MONTEIRO, 2012). 

Paulo Freire, em sua obra A Pedagogia do Oprimido (1987), apresenta um 

panorama reflexivo acerca do papel daquele que denomina oprimido. Segundo o 

autor, tanto o opressor quanto o oprimido, nos diferentes espaços, não se libertarão 

sozinhos, mas somente quando ambos, em comunhão, forem em busca dessa 

liberdade. A opressão está presente na educação tradicional quando esta é feita de 

forma vertical, ou seja, em que o educador, que é a autoridade, transmite o saber para 

os alunos, os oprimidos, que apenas o ouvem. Dessa maneira, a educação, 

inicialmente, é feita da forma “bancária”, termo utilizado por Freire (1980), em que 

apenas o educador é visto como o sujeito, aquele que é “carregador” do saber e 

deposita o conhecimento no educando.  

A narração de que o educador é o sujeito leva os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Não só isso: a narração os transforma em “vasilhas”, 

em recipientes a ser “enchidos” pelo educador. Nesse caso, quanto mais se “enchem” 

os recipientes com “depósitos”, o educador será mais bem conceituado. E, por sua 

vez, quanto melhor se deixem passivamente “encher”, tanto melhores educandos os 

alunos serão (FREIRE, 1980, p. 66). A comunicação, de fato, não se dá dessa forma, 

pois ela somente ocorre quando há interação entre as partes. Assim se faz a educação 

“bancária”, e nessa forma de educação, como pontuado por Freire, o educador é o 

único responsável pelo saber, o único que pensa, que escolhe o conteúdo, e, afinal, o 

educador alia a sua autoridade do saber com a autoridade da função. Agindo dessa 

maneira, o educador acaba por exercer o caráter opressor sobre os educandos, que 

seriam os oprimidos, que ali estariam apenas para receber o depósito da educação 

“bancária”.  

A base para a educomunicação está na educação problematizadora: nela, não 

existe mais educador versus educando, mas educador-educando e educando-

educador, relação em que há a troca de saberes, e tanto um como outro ensinam, 

enquanto ambos aprendem. A construção do saber é contínua e realizada pelos dois 

envolvidos, e isso é propiciado pelo diálogo, pela comunicação que ocorre entre os 

sujeitos  pois aqui ambos são sujeitos.  

A existência humana não pode ser silenciosa, razão pela qual o diálogo faz 

parte dela. O mundo se faz pela conversação, pela comunicação; e mesmo a 
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possibilidade de mudança é propiciada pelo poder que a palavra, base de todo e 

qualquer diálogo, enseja. Além disso, ele tem seu caráter reflexivo e faz com que os 

sujeitos, realmente, consigam e possam agir. O ser humano é transformador e criador, 

e, por meio do diálogo, a ação dessas características se torna possível. Não obstante, 

para que esse diálogo ocorra e seja eficaz, é necessário haver amor, humildade e 

respeito entre os sujeitos que dele participam, pois os homens devem ser vistos com 

igualdade, como afirma Paulo Freire: “Neste lugar de encontro, não há ignorantes 

absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais” 

(FREIRE, 1980, p. 95). 

A prática problematizadora, em contraponto à prática bancária, opera com o 

diálogo de forma que a sua relação seja horizontal, pois, tendo como base o amor e a 

humildade, deixa subentendido um clima de confiança, oferecido pela horizontalidade. 

Portanto, para o educador bancário, que atua com o antidiálogo, o objetivo é a criação 

do seu programa de estudo, o qual comunica aos seus alunos e em quem deposita o 

seu saber. Já o educador-educando se preocupa com o diálogo, com a construção 

em conjunto com os alunos do programa programático, uma vez que, para esse 

educador, não há a necessidade de imposição de conteúdo, pois: “A educação 

autêntica não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, mediatizados 

pelo mundo”, como salienta Freire (1980, p. 98).  

Considerando a importância e a necessidade do diálogo e, então, da educação 

problematizadora, a conscientização da necessidade de se libertar da condição de 

oprimidos se faz por intermédio do diálogo. Todavia, isso não pode ocorrer como uma 

“invasão cultural” sem um estudo preliminar: é necessário que uma investigação no 

meio seja realizada a fim de que o pesquisador tenha conhecimento da realidade. 

Assim, a meta do investigador não deve ser mostrar a sua visão de mundo, da 

situação em que aquele cenário se encontra, mas fazer com que o indivíduo reflita a 

sua situação no mundo. O papel do investigador é observar, codificar, decodificar e 

codificar novamente, juntamente com o sujeito, o seu novo modo de ver aquilo que 

ele vivencia. Dessa forma, na segunda etapa de codificar, o sujeito acaba por exercer, 

desenvolver, o espírito crítico (MONTEIRO, 2012).  

A educação, como deve ser realizada com fundamentos da comunicação, ou 

seja, em que todos são sujeitos e se relacionam entre si, acaba por fazer com que 

ocorra a troca de informação e saberes, o diálogo propriamente dito. Portanto, a 

investigação, que se alicerça na educação, deve seguir esses mesmos princípios; 
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como ela está centralizada no pensar do sujeito, não pode ser realizada apenas em 

um único sujeito, mas entre todos. Atuando com o diálogo entre educador e educando 

em que ambos os objetivos são atingidos, a educação problematizadora tem um 

conteúdo programático construído em equipe, atingindo o interesse de todos. O 

ensino nesses moldes faz com que o aluno se sinta pertencente ao tema, que participe 

e se empenhe para entender, interpretar, compartilhar seu saber com o professor, 

propiciando que de fato ocorra a relação educador-educando e educando-educador 

com a troca de saberes que acontece em sala de aula. Tais práticas 

problematizadoras e participativas são características também da educomunicação. 

Cita-se, ainda, Martín-Barbero (2000), um dos pioneiros a conceituar 

educomunicação, que afirma que tais ecossistemas dão os sentidos às novas 

dinâmicas sociais nascidas da relação com as recentes tecnologias e da circulação 

dos saberes além das barreiras tradicionais, como a geografia e os muros da escola. 

  

Conceito de Educomunicação que adotamos nas produções coletivas 
de comunicação: entre as duas palavras – Educação e Comunicação, 
a que indica o rumo da Educomunicação, do nosso ponto de vista, é a 
Educação. A Comunicação, por consequência, é o instrumento 
através do qual ela se materializa e torna visíveis as suas intenções. 
Daí considerarmos que, nas atividades de Produção coletiva de 
comunicação, Educomunicação é sinônimo de Educação pelos Meios 
de Comunicação [...]. (LIMA, 2015, p. 37). 

 

Soares (2000) define educomunicação como um conjunto de ações que se 

destina a: 1 – integrar o estudo sistemático dos meios de comunicação às práticas 

educativas, cumprindo o que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

determinam, ou seja, observar como os meios de comunicação agem na sociedade e 

buscar formas de contribuir com os estudantes para que convivam positivamente e 

não se deixem manipular; 2 – gerar e fortalecer ecossistemas comunicativos em 

espaços educativos, o que equivale a dizer criar e rever as relações de comunicação 

no ambiente escolar, isso entre direção, corpo docente e alunos, e da escola para a 

comunidade, no sentido de promover sempre ambientes abertos e democráticos; 3 – 

aperfeiçoar o coeficiente expressivo e comunicativo das ações educativas. Neste item, 

o autor cita o rádio como recurso privilegiado, pois tanto é facilitador no processo de 

aprendizagem quanto recurso de expressão para alunos, professores e comunidade. 

Já Barros (20??) conceitua educomunicação como a forma de educar por meio 

da utilização dos recursos da mídia (câmeras filmadoras, câmeras fotográficas, 
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gravadores de som, computadores e outros). 

A educomunicação é tida como o método de ensino que utiliza a comunicação 

em massa e a mídia em geral como elemento educativo. Constitui-se também em 

campo de convergência, envolvendo a educação e outras ciências humanas, que 

surgiu nos anos 1970 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo (BARROS, 20??).  Segundo a mesma autora, a educomunicação acompanha 

os fatos do cotidiano muito além dos livros didáticos, pois acontecimentos mundiais 

podem ser recebidos em tempo real. Dessa forma, os alunos têm a oportunidade de 

abordar temas sociais de modo crítico, fazendo uso de recursos mais inteligentes e 

interessantes do que os adotados em sala de aula.  

Em 1999, Ismar de Oliveira Soares, jornalista e doutor em comunicação pela 

Escola de Comunicação e Artes – ECA da Universidade de São Paulo – USP, publicou 

um dos primeiros textos com o termo educomunicação. Não é ele quem cria a nova 

área de conhecimento, ou habilitação, mas tenta legitimar práticas dos comunicadores 

populares e sistematizar o movimento social em volta do que até então era chamado 

de comunicação/educação ou inter-relação comunicação e educação. Soares (2000), 

na ocasião, alertou para o fato de que há um campo emergente de intervenção social 

cuja prática é realizada pelo educomunicador. Desse modo, o termo educomunicador 

é apresentado por prever características de atuação mais abrangentes do que aquelas 

que o comunicador popular exercia. Assim, com o fim de incluir as diversas práticas 

existentes, a área foi denominada educomunicação (MACHADO, 2008). 

Foi possível verificar, no presente estudo, que educação e comunicação, por 

serem fundamentais nas mudanças sociais de fato, são áreas que têm diversos 

pontos de convergência. Ambas tornam possível a democratização da informação, da 

cultura e do conhecimento, colaborando, assim, para uma construção social 

embasada na cidadania. Essa identificação da educação com a comunicação gera um 

novo campo do saber, a educomunicação, e busca um objetivo comum: a construção 

da cidadania (FREITAS, 2015). Ao contrário da ideia comum, a utilização da 

comunicação como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizagem não é 

uma prática atual, pois Paulo Freire, na década de 1960, já afirmava que a educação 

estaria cada vez mais unida à comunicação  

Citelli (2004) assegura que a correlação educação/comunicação foi o que 

impulsionou a expansão do universo midiático no século XX, bem como foi por 

intermédio da imprensa escrita, do rádio e da televisão que os conceitos de ensino-
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aprendizagem, conhecimento e educação foram remodelados. 

 

 

1.3.1 História da educomunicação no Brasil 

 

 Machado (2008) afirma que a denominada comunicação popular não nasce na 

academia e muito menos com a expansão da tecnologia, mas que, de certa forma, é 

um modelo de gestão da América Latina. Pedagogos e sociólogos europeus e norte-

americanos e, no Brasil, Paulo Freire (2003) e outros educadores imprimiram na 

comunicação a orientação social, política e cultural e construíram a pedagogia do 

oprimido como uma educação para a democracia e uma ferramenta para transformar 

a sociedade. 

 Segundo Lima (2015), a relação entre educação e comunicação se deu na 

América do Sul em um movimento que integrou toda a América Latina, o que 

aconteceu nas décadas de 1960 e 1970, mas ganhou corpo nos anos 1970, quando 

alguns intelectuais reconheceram a força da comunicação na formação das pessoas.  

Dois pensadores, Paulo Freire na educação e Mario Kaplún na comunicação, 

decidiram, por seu comprometimento político, contribuir com sua prática para 

promover mudanças na sociedade da época. Sob a ótica desses intelectuais, as 

mudanças eram necessárias, principalmente pela invasão cultural dos Estados Unidos 

nos países latino-americanos.  Movidos por suas ideologias, determinaram-se a 

contribuir para que mais pessoas começassem um movimento de autonomia, de 

libertação.  

Paulo Freire era um filósofo voltado para uma educação popular, o que 

representava uma educação que vai para além do âmbito escolar. Fazendo uso de 

sua bagagem e repertório, busca mostrar que a alfabetização deve partir do universo 

específico de uma determinada comunidade, lançando mão de recursos e carências, 

para estabelecer uma relação com a linguagem escrita e a realidade social. Apresenta 

a educação como um modo de libertar as pessoas e, consequentemente, seus países 

(LIMA, 2015). 

Moreira (2020) afirma que o conceito de educomunicação no Brasil foi, em 

grande medida, estabelecido e desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação e 

Educação da USP, a começar pelo Projeto Educom Radio, de implantação de rádios 

em escolas do Mato Grosso e de São Paulo. Nos dias atuais, os estudos sobre 
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educomunicação estão muito avançados, tanto assim que existem faculdades com 

cursos de graduação e especialização sobre a matéria.  

Na verdade, segundo Freitas (2015), o uso da comunicação como instrumento 

pedagógico no processo ensino-aprendizagem não é uma prática recente, uma vez 

que, em meados da década de 1960, Paulo Freire já frisava que a educação estaria 

cada vez mais interligada à comunicação. Kaplún (2000) ressalta o papel do rádio no 

contexto diversificado de uma América Latina de alfabetizados e analfabetos, pobres 

e ricos, populações urbanas e rurais, mas, especialmente, enfoca o rádio como 

propulsor e difusor da educação à parte da população sem acesso contínuo a outros 

meios de comunicação. 

Com isso, a comunicação passa a exercer uma função muito mais ampla, uma 

vez que, segundo Kaplún, torna-se uma arte de instigar significados e gerar 

comportamentos, promover trocas no pensamento e, também, no sentimento e na 

ação das pessoas, por intermédio da produção e da emissão de mensagens 

(FREITAS, 2015). 

Ismar de Oliveira Soares (2000), como precursor da educomunicação no Brasil, 

tem um trabalho docente voltado para as práticas de utilização de recursos da mídia, 

a fim de tornar os alunos mais críticos perante os fatos sociais e os meios de 

comunicação, de modo a transformar o espaço escolar em um amplo espaço para a 

produção de rádio, música, revista, jornal, por meio de um processo democrático. Mas 

para isso, complementa, é necessário que os conceitos sejam produzidos 

coerentemente com a verdade científica e com os anseios da cidadania de forma a 

associá-los (SOARES, Ismar, 2000).  

Tão significativo foi o sucesso dessa forma de trabalho que a Universidade de 

São Paulo – USP criou um projeto com a finalidade de transformar a educomunicação 

em licenciatura, desde 2010, e o governo da Bahia oferece formação na área aos 

professores das redes públicas de ensino regionais. 

 Ismar Soares (2000) observa que existe um campo emergente de intervenção 

social cuja prática é realizada por um agente ao qual se deu o nome de 

educomunicador. O termo é apresentado porque prevê características de atuação 

mais amplas do que aquelas com as quais o comunicador popular se ocupava. Assim, 

a área foi denominada educomunicação, com a finalidade de incluir as diversas 

práticas existentes. 

 Com o objetivo de organização e melhor caracterização, a sistematização das 
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práticas foi classificada em cinco subáreas, como já mencionado. São elas: –  

expressão comunicativa por meio do uso dos recursos da informação e das artes; –  

educação para a comunicação, configurada nos esforços sistemáticos de educadores 

para cooperar com os usuários dos meios massivos na formação do que Paulo Freire 

batizou de consciência crítica às mensagens editadas e veiculadas por poderosos 

sistemas de comunicação;  – mediação tecnológica nos espaços educativos, formada 

pelos esforços no sentido de identificar a natureza da interatividade ensejada pelos 

novos instrumentos de comunicação, bem como de tornar democrático o aceso às 

tecnologias, desmistificando-as e as colocando a serviço de toda a sociedade; – 

gestão da comunicação nos espaços educativos, caracterizada pela abordagem 

sistêmica das relações entre os recursos da comunicação e as atividades humanas, 

garantindo, dessa forma, planejamento e estabelecimento organizado dos recursos 

da informação – afinal, é a gestão da comunicação nos espaços educativos que 

garante coordenação e eficiência às outras áreas, permitindo visibilidade para as 

ações educomunicativas; e, por último,  – reflexão epistemológica sobre o campo da 

educomunicação, que inclui a pesquisa e a avaliação sistemática que servem para a 

compreensão da complexidade das relações entre comunicação e educação 

(MACHADO, 2008). 

 

O que se percebe é que na América Latina a prática da Educação 
através da Comunicação ocorre há muito tempo, não sendo o 
processo comunicativo, portanto, um fenômeno recente em âmbito 
continental. Nesta lógica, acreditamos que os setores populares, quer 
na América Latina, quer em outros espaços do globo terrestre, não 
querem continuar sendo meros ouvintes;  eles  querem  falar  e 
também querem ser escutados, querem ser interlocutores. (FREITAS, 
2015, p. 159). 
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1.3.2 Análise teórica sobre o papel do educomunicador  

  

 Educação e comunicação são duas áreas que apresentam vários pontos 

convergentes, uma vez que ambas são fundamentais para que se deem 

transformações e mudanças sociais de fato. Esses dois campos associados tornam 

possível a democratização da informação, da cultura e do conhecimento e a criação 

de um novo saber, colaborando, assim, para uma construção social embasada na 

cidadania (FREITAS, 2015).  

Freitas afirma também que a utilização da comunicação como ferramenta 

pedagógica no processo ensino-aprendizagem não é uma prática recente, posto que 

Paulo Freire, já na década de 1960, previa que a educação estaria cada dia mais 

interligada à comunicação. Citelli (2004) declara que a inter-relação 

educação/comunicação mostrou-se igualmente propulsora da expansão do mundo 

midiático no século XX, e que foi por intermédio da imprensa escrita, do rádio e da 

televisão que os conceitos de ensino-aprendizagem conhecimento e educação foram 

remodelados. 

Ao enfatizar o papel do rádio no contexto da América Latina, Kaplún (1978) o 

define como propulsor e difusor da educação à população que não tem acesso a 

outros meios (MACHADO, 2008). 

Ainda segundo Kaplún (1978), quando se faz comunicação educativa – termo 

usado por ele para definir comunicação popular em processos educativos – se está 

sempre em busca, de um modo ou de outro, de um resultado formativo. Na perspectiva 

de Kaplún, isso seria para que os destinatários, ou receptores, se conscientizassem 

de sua realidade, para que ensejasse uma reflexão, gerasse uma discussão, isto é, 

para que se desse o processo de formação e transformação. Nesse aspecto, os meios 

de comunicação são concebidos como instrumentos para a educação popular, como 

fomentadores de um processo educativo transformador.  

Sob a ótica do pesquisador e roteirista argentino, cada tipo de educação tem 

seu correspondente em uma determinada concepção, em uma determinada prática 

de comunicação. Por esse motivo, Kaplún (1998) estudou a relação das concepções 

consideradas essenciais e as subdividiu em duas categorias: 
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a) Modelo exógeno –      1. Educação com ênfase nos conteúdos  

  (educação = objeto)         (educação  = objeto); 

 

b) Modelo endógeno –   2. Educação com ênfase nos efeitos  

 (educando = sujeito)  3. Educação com ênfase nos processos  

         (educando = sujeito) 

 

O modelo 1, que enfatiza os conteúdos, refere-se à educação tradicional, a que 

se baseia na transmissão de conhecimentos e valores de uma geração à outra, do 

mestre ao aluno, “da elite instruída às massas ignorantes” (MACHADO, 2008, p. 8). 

A educação que enfatiza os efeitos, conhecida também como engenharia do 

comportamento, consiste em moldar a conduta do aprendiz com objetos estabelecidos 

previamente.  

A educação que realça os processos destaca a importância da transformação 

da pessoa e das comunidades. Prioriza seus efeitos, no que tange ao comportamento, 

mas se aplica na interação dialética entre os indivíduos e a realidade, com o 

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e da consistência social, razão de 

sua denominação: processual (MACHADO, 2008). 

Segundo Ismar Soares (2000), para que a educomunicação se torne 

reconhecida, é necessário observar alguns procedimentos, como:  – prever e planejar 

conjunto de ações no contexto do plano pedagógico das escolas, e não tomar ações 

isoladas, pois estas não modificam as relações de comunicação em um ambiente 

marcado por práticas autoritárias de comunicação; – todo planejamento deve ser 

participativo e de forma que envolva todas as pessoas participantes como agentes ou 

beneficiárias das ações, por exemplo, professores, alunos e membros das 

comunidades para desenvolver projetos conjuntamente.  

Além disso, as relações de comunicação devem ser sempre francas e abertas 

– e nem poderia ser diferente. A educomunicação busca reverter os conceitos 

tradicionais de comunicação, que era vista como utilidade apenas para persuadir ou 

fabricar uma boa imagem dos que detêm poder e fama. Hoje, o objetivo primordial da 

comunicação deve ser socializar e criar consensos. 

O aluno poderá perguntar: Onde fica o rádio, então? Pode-se responder com 

outra pergunta: Existirá um recurso da comunicação mais versátil e democrático do 
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que o rádio? (SOARES, 2000). 

Quando a educomunicação foi inserida nas aulas de Geografia na escola da 

USP, tinha por objetivo desenvolver um trabalho coletivo de documentários. As aulas 

alcançaram, relata Barros (20??), um enorme sucesso, uma vez que crianças e 

adolescentes, em geral, são fascinados pelo mundo digital, e ali tiveram a 

oportunidade de estender suas técnicas de produção de filmes e edições de imagens, 

o que desempenharam muito bem. O grande desafio da educomunicação foi fazer os 

alunos a levarem a sério para produzirem material de qualidade sobre os temas 

abordados. 

Segundo Barros (20??) a partir de um tema, os alunos improvisam filmagens, 

montam vídeos, formatam e deixam seus comentários.  

Por meio do trabalho desenvolvido pela educomunicação, os professores 

conseguem resgatar o interesse dos alunos, antes desmotivados nas aulas 

expositivas tradicionais. Agora, desenvolvem pesquisas sobre assuntos variados, 

fazem entrevistas, fotografam, filmam, registram o que julgam interessante para, em 

um segundo momento, editarem os filmes, montarem jornais, panfletos educativos, 

usando a aprendizagem como um recurso para disseminação do conhecimento 

absorvido. 

Os temas escolhidos para abordarem podem ser concernentes à disciplina, 

como meio ambiente, inclusão social, matemática e física aplicada no cotidiano, 

geografia, história, idiomas, informática e assim por diante. Barros (20??) sugere que 

as escolas desenvolvam um projeto anual, que envolva todas as disciplinas, com a 

participação de todas as turmas, com a finalidade de retratar algum assunto 

importante para a população. 

Não obstante os estudos dessa área já estarem avançados no Brasil, e 

existirem faculdades com cursos de graduação especializados em educomunicação, 

o educomunicador não é formado na – e pela – academia, mas na prática 

educomunicativa, que pode ocorrer dentro e fora da escola. 

O educomunicador não se constitui mero profissional da mídia nem do mundo 

educacional, tampouco pode ser considerado como a soma de ambos. Porém, ele é 

uma nova figura profissional que, das duas profissões, oferece um perfil profissional 

diferenciado e específico que combina sua bagagem comunicativa com suas 

competências formativas, uma vez que seu principal objetivo é a “audiência” de uma 

sociedade mediada em seus mais diversos cantos. Ele é o profissional que demonstra 
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capacidade para elaborar diagnósticos e para coordenar projetos no campo da inter-

relação educação/comunicação (LOURENÇO, 2003). 

Como consequência, traz o aumento da autoestima e da capacidade de 

expressão das pessoas, tanto como indivíduos quanto como grupo (SOARES, 2000). 

Ao destacar que a comunicação não funciona senão por meio do diálogo, 

Kaplún considerou imprescindível a reflexão sobre o papel do comunicador. O 

comunicador deve optar por impor a comunicação ou por construí-la juntamente com 

os indivíduos. O comunicador que percebe a comunicação como um diálogo, e atua 

para que ela assim ocorra, é chamado por Kaplún de comunicador educativo ou 

educomunicador (COELHO, 2009). 

Ao se referir à escola, Lourenço (2003) assim vê o educomunicador: 

 

 [...] como o profissional cujo âmbito de ação vai além de seu empenho 
em ‘educar criticamente seus alunos frente aos meios massivos’, mas 
como alguém que tem o papel de colocar em prática, nos mais 
diversos âmbitos do processo educativo, os conhecimentos adquiridos 
com as teorias da Educação e as estratégias da Comunicação. 
Resumidamente, seriam essas as prerrogativas desse novo 
profissional: 1) o educomunicador trabalharia com a comunicação 
interna no espaço educativo: a comunicação entre professores; entre 
eles e a direção da escola; entre pais, alunos e professores, criando 
verdadeiramente canais de troca de informações; 2) organizaria 
também a comunicação externa da escola e suas relações com a 
comunidade, estreitando laços entre as instituições culturais da região 
e promovendo atividades educativas coletivas; 3) seria área de 
atuação desse profissional, por outro lado, o gerenciamento de 
informações, a criação de centros de pesquisa e laboratórios, a 
integração entre disciplinas e os planos de investimento em tecnologia 
nas escolas; 4) nesse sentido, suas atividades estariam voltadas para 
a introdução da mídia existente na prática em sala de aula; 5) seria ele 
um capacitador de professores para utilização das tecnologias da 
comunicação na elaboração de seus próprios materiais pedagógicos; 
6) seu papel, em última análise, seria o de estimular os professores, 
alunos e toda a comunidade escolar para que se apropriem dos 
processos e das tecnologias de comunicação para desenvolver suas 
próprias formas de expressão. (LOURENÇO, 2003, p. 2). 
 

 
Como resultado de pesquisa realizada em 2011, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) registrou o fato de que cerca de 70% dos estudantes 

do sistema público brasileiro se conectavam à internet por meio de computadores 

pessoais ou notebooks. Na rede particular, esse total chegou a quase 100%. 

Conforme a pesquisa, o País tinha, naquele ano, mais de 13 milhões de alunos 

conectados. 
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 Diante deste mundo mesclado de diversas tecnologias da informação e da 

comunicação (TCIs), a escola é, por assim dizer, coagida a se reinventar e a repensar 

seu papel. Entre os seus maiores desafios, está o de trazer conteúdos para a sala de 

aula que sejam atraentes e façam sentido à vida dos estudantes, que, diariamente, 

estão conectados a uma diversidade de ferramentas e possibilidades da vida virtual. 

A qualquer momento, eles acessam conteúdos de seu interesse, grupos e 

comunidades nos quais se reconhecem e têm acesso a outros jovens (MOREIRA, 

Jéssica, 2013). 

 Não obstante o insofismável aumento da presença dos meios de comunicação, 

ainda são frequentes cenas de professores proibindo o uso de celulares em sala de 

aula ou acesso a smarthphones e tablets, uma vez que muitos mestres encaram essas 

ferramentas como empecilho à aprendizagem e à relação aluno-professor. 

O conceito de educomunicação traz alguns indicativos de como o uso dos 

meios, linguagens e instrumentos de comunicação pode estar presente na escola, 

garantindo o direito universal à comunicação bem como criando caminhos de diálogo 

e de ensino-aprendizagem. 

Na perspectiva da educomunicação, e do irrefreável aumento da presença dos 

meios de comunicação, o Ministério da Educação propôs o programa Mais Educação 

e assumiu dois dos dez macrocampos possíveis para a atuação da escola: o de 

Cultura Digital e o de Comunicação e Uso de Mídias. 

Na opinião da pesquisadora Daniele Próspero (2014), o uso das TCIs e da 

Educomunicação na escola apresenta novas possibilidades educativas às instituições 

de ensino, porque passam a fazer parte do projeto pedagógico da escola.  

Como efeitos da comunicação, tem-se o parecer de mais de 40% das escolas, 

que afirmam que a educomunicação colaborou na interdisciplinaridade do conteúdo 

escolar; e 80% mostram que houve grande participação dos estudantes no processo 

de aprendizagem (MOREIRA, Jéssica, 2013). 

Próspero (2014) observa que a educomunicação pode ser uma grande aliada 

da educação integral, uma vez que traz a possibilidade da criação de transversalidade 

entre as várias disciplinas curriculares, além de aproximar a escola da comunidade 

onde está inserida. Segundo a pesquisadora, a educomunicação se aproxima da 

educação integral por variados fatores, pois ambos os conceitos incentivam a 

valorização e o protagonismo do aprendiz, estreitam a relação com a comunidade e 

criam um novo diálogo entre professores e estudantes. 
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Na opinião de Carlos Lima2, coordenador do projeto Ondas do Rádio, 

desenvolvido pela Secretaria de Educação da capital de São Paulo, 

a educomunicação pode transformar a vida de quem participa do projeto, que passa 

a ver que a produção de conhecimento ocorre na troca de saberes entre os atores 

envolvidos. “A educomunicação como ferramenta utiliza a bagagem cultural dos 

estudantes e oferece oportunidades para o acesso a investigações que vão além do 

oferecido pelas disciplinas do currículo tradicional. Abre-se um mundo de 

possibilidades que pode ser acessado pela web, na biblioteca e até em um bate-papo 

com pessoas da comunidade”, aponta (MOREIRA, Jéssica, 2013, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Carlos Lima, entrevista realizada em 4/10/2013 ao EI – Centro de Referência em Educação Integral. 
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CAPÍTULO 2 – A EDUCAÇÃO POR MEIO DA TECNOLOGIA  

 

 O avanço tecnológico que ocorreu nas últimas décadas não é mais uma grande 

novidade, e os aparatos tecnológicos tornaram-se imprescindíveis no cotidiano das 

pessoas.  

 Segundo Moran (1997), a internet causou revolução tecnológica apresentando-

se como a mídia mais promissora desde o surgimento da televisão. Ele a vê como a 

mídia mais aberta, descentralizada e, por essa razão, mais ameaçadora para os 

grupos políticos e econômicos hegemônicos. Aumenta o total de pessoas ou grupos 

que criam na internet suas próprias revistas, emissor de rádio ou até mesmo de 

televisão, sem obter licença do Estado ou ter algum vínculo com setores econômicos 

tradicionais. Qualquer pessoa pode dizer ali o que quiser, conversar com quem 

desejar, oferecer serviços que considera convenientes.  

 Diz o autor que a distância hoje não é especialmente a geográfica, mas aquela 

que separa ricos de pobres; a cultural, pelo acesso efetivo pela educação continuada; 

a ideológica, pelas diferentes formas de pensar e agir; e a tecnológica, pelo acesso, 

domínio ou não das tecnologias da comunicação. O autor afirma, ainda, que uma das 

nítidas expressões de democratização digital pode ser sentida na possibilidade de 

acesso à internet e em dominar o instrumental teórico para explorar todas as suas 

potencialidades. 

Nessa revolução de tecnologia, o mundo se encontra hoje em uma etapa de 

transição quantitativa e qualitativa das mídias eletrônicas, passando de uma fase de 

carência de canais para outra de excesso. Na TV via cabo e por satélite, é possível 

ampliar o número de canais pela simples compressão digital até muitas centenas.  

 Para Moran (1997), existe uma nítida aproximação entre a televisão, o 

computador e a internet. O Netputer, a Webtv, a tela em que hoje se trabalha e se 

assiste à televisão aproxima áreas tecnológicas que até há pouco estavam separadas.  

Sem dúvida, a chegada da internet à TV via cabo é um marco decisivo para 

visualizar imagens em movimento e sons, integrando o audiovisual, a hipermídia, o 

texto “linkado” e a narrativa do cinema e da TV. 

Na rede, todos buscam seus semelhantes, seus interesses, pessoas que 

tenham gostos, valores, expectativas semelhantes; pessoas fisicamente próximas e 

distantes, conhecidas e desconhecidas. 
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Uma das características mais interessantes da Internet é a 
possibilidade de descobrir lugares inesperados, de encontrar materiais 
valiosos, endereços curiosos, programas úteis, pessoas divertidas, 
informações relevantes. São tantas as conexões possíveis, que a 
viagem vale por si mesma. Viajar na rede precisa de intuição acurada, 
de estarmos atentos para fazer tentativas no escuro, para acertar e 
errar. A pesquisa nos leva a garimpar joias entre montes de 
banalidades, e a descobrir pedras preciosas escondidas no meio de 
inúmeros sites publicitários. (MORAN, 1997, p. 8). 

 

Define-se a comunicação digital como uma junção de diferentes mídias e 

dispositivos digitais que são parte inerente do contexto da sociedade da informação. 

É por meio dela que a sociedade informa e se informa. A comunicação de informação 

binária fica muito aquém da comunicação digital, posto que esta é uma das mais 

poderosas formas de comunicação já criadas. 

Como visto, a comunicação digital agrega métodos e ferramentas de 

comunicação a serem usados na web, redes sociais e dispositivos móveis. Essa 

comunicação vem se popularizando e pode ser utilizada com diferentes públicos. 

Outra definição para comunicação digital é digitalização dos meios de 

informação. É a mudança do modo de relacionamento e propagação de informações 

a partir do uso de novas tecnologias. Tanto no âmbito regional como no mundial, a 

divulgação e pulverização de notícias, fatos, vídeos e novidades é facilitada, o que 

possibilita que as pessoas tenham acesso ao que acontece em diferentes locais ao 

mesmo tempo e em tempo real.  

Desde o fim do século passado, a internet vem ganhando espaço com 

excelentes resultados. Não há dúvida que é uma ferramenta que veio não só para 

ficar, como para ampliar sua utilidade em todos os campos do conhecimento humano. 

Segundo pesquisa recente (LAVADO, 28/08/2019), mais de 70% das 

residências brasileiras possuem acesso ao ambiente da internet. Em consequência, a 

comunicação digital tem obtido alto crescimento, aumentando sua presença na vida 

das pessoas. 

Como já mencionado, a comunicação digital nada mais é do que a digitalização 

dos meios de informação. Assim, o usuário pode receber e reproduzir novas 

informações e contribuir com elas dentro da web.  

O modelo de comunicação via web apresenta algumas peculiaridades, entre as 

quais podem-se destacar quatro pilares. São eles: 1) engajamento: primeira etapa, na 
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qual o corpo docente buscará aproximação com o público-alvo. É nesse ponto que se 

deve buscar criar um relacionamento autêntico e duradouro com os alunos, 

apresentando-lhes temas e ouvindo sugestões para a produção de conteúdo; 2) 

relacionamento: em que o professor recebe as sugestões e comentários e os 

considera, dando um feedback ao aluno, o que aumentará a confiança entre eles; 3) 

conteúdo: a melhor forma de estreitar os laços entre aprendiz e professor é produzirem 

juntos o conteúdo, para que o aprendiz participe e aprenda a criar bons textos, vídeos, 

podcasts e imagens; 4) presença: os três pilares anteriores só podem ser realizados 

se houver presença on-line estruturada. Assim, possuir um website responsivo e de 

fácil acesso, um blogue com notícias semanais, redes sociais gerenciadas e outros 

que venham a surgir em prol da comunicação digital nas escolas (MORAN, 2007).  

Elizabeth Corrêa (2005) afirma que, se for considerada a utilização das TICs 

como divisora de águas, fica clara a aceleração dos ciclos tecnológicos da 

comunicação humana. Se uma das primeiras formas de expressão humana foram as 

pinturas rupestres do homem das cavernas, é possível ver um longo processo de 

esforços do homem para ampliar, acelerar e encurtar os processos de disseminação 

de suas mensagens, com uma sequência de rupturas, por exemplo: o uso da força 

animal e mecânica para disseminar as mensagens, a invenção da prensa e a 

formatação do livro, registrando a reprodução da mensagem em série e a difusão do 

conhecimento; o advento da eletricidade e sua inserção nesse processo de 

comunicação, que desencadeou uma série de suportes e ferramentas como o 

telégrafo, o rádio, o telefone, o cinema, a TV e outros; a ruptura da reprodução e do 

armazenamento da imagem e do som com gravadores de áudio, videocassetes, 

chegando aos CDs e DVDs; a ruptura da massificação da mensagem com a aldeia 

global até atingirmos os últimos 20 anos, quando as transformações que ocorreram 

superaram todas as anteriores. 

 A relação indissolúvel entre comunicação e tecnologia, que Corrêa (2005) 

chama de dilema, põe o comunicador contemporâneo em um permanente exercício 

de correlação entre a ciência das TICs e a arte de comunicar.  

Hoje, podem-se citar a comunicação institucional – que atinge setores como 

relações públicas, marketing social, marketing cultural, jornalismo, relações públicas, 

assessoria de imprensa, identidade corporativa, propaganda institucional 

comunicação mercadológica, comunicação interna – e a comunicação mercadológica, 

que abrange marketing, propaganda, promoção de vendas, feiras e exposições, 
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marketing direto, merchandising e venda pessoal. A comunicação digital integrada faz 

a correlação entre esses diversos setores e atinge as comunidades de interesse 

(CORRÊA, Elizabeth, 2005). 

 Segundo Fabiano Corrêa (2013), citando uma premissa da antropologia, 

conhece-se uma cultura conhecendo-se as ferramentas produzidas e utilizadas por 

ela, porque são importantes indícios sobre os modos de produção dessa sociedade, 

de seu desenvolvimento técnico e de suas relações com o mundo. E a internet não é 

uma exceção. 

As novas tecnologias de informação estão provocando mudanças nos modos 

de comunicação do homem atual, o que reflete em suas muitas formas e campos de 

relacionamentos. 

O surgimento da internet transformou a estrutura de comunicação de massa, 

pois, de acordo com Lemos e Lévy (2010), enquanto os veículos de comunicação de 

massa faziam uma forma de comunicação “um pra todos”, a comunicação pela 

internet passou a realizar a comunicação “todos pra todos”. Isso motivou a observação 

de Lévy (1999) de que importância da criação da internet nas formas de produção 

cultural é comparável ao invento da escrita. 

A internet, segundo Giles (2010), foi criada no contexto da Guerra Fria, na 

década de 1960. De acordo com Ferrari (2010), novas redes começaram a aparecer, 

proporcionando acesso para outras universidades e organizações de pesquisa nos 

EUA, como a Bitnet – Because It's Time Network e a CSNET – Computer Science 

Network – Rede de Ciência da Computação (ROCHA, 2011).  

A internet como meio de comunicação e informação foi difundida massivamente 

na metade da década de 1990 e início dos anos 2000. Não obstante, a função que 

exerce hoje não é a mesma de quando foi criada. Para que se torne possível a 

compreensão da evolução da internet, suas especificidades e de como democratizou 

a informação, é preciso conhecer sua história e a da criação da World Wide Web. 

Rocha (2011) afirma que o ciberespaço se constitui em uma oportunidade 

ímpar para que o desenvolvimento da internet coletiva se torne mais intenso. As 

formas autônomas da internet coletiva com certeza se opõem às formas não 

raramente autoritárias em que se transmite o conhecimento hoje, nas quais apenas a 

escola é eleita como representante do Estado para decidir quais conteúdos devem ser 

aprendidos. Na internet, porém, todos são livres para ensinar ou aprender o que 

desejam.  
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Segundo Lévy (1999), as características da internet coletiva levariam a um 

deslocamento do papel de professores e a uma reestruturação da escola e de suas 

práticas pedagógicas.  

A maior parte das informações que todos desejam está on-line, sendo acessível 

usando-se mecanismos de busca e filtragem ou por meio de comunicação com pares 

que detenham a informação desejada. Dessa forma, a habilidade que se requer dos 

novos profissionais e cidadãos é aprender a como chegar a essas informações com 

senso crítico e eficiência (CORRÊA, Fabiano, 2013). 

 

2.1  A internet na educação 

 

 Segundo Castro (2005), a internet hoje é uma das mais importantes 

ferramentas de comunicação global. “A compressão espaço-temporal propiciada pela 

quase instantaneidade dos fluxos eletrônicos favorece a instauração de significativas 

novas práticas e experimentações no contexto que se convencionou chamar de 

cibercultura” (CASTRO, 2005, p. 2). Por essa razão, constitui-se em um instrumento 

primordial, atualmente, para ser utilizada no meio educacional.  

A internet, segundo Moran (1997), também explode na educação. Para se 

tornarem visíveis e não ficarem aquém, universidades e escolas estão em corrida. 

Usam páginas padronizadas, previsíveis, com sua filosofia, atividades administrativas 

e pedagógicas, ou criam páginas atraentes, com projetos modernos e muitas 

possibilidades de conexões. 

O mesmo autor afirma que a educação presencial pode sofrer significativas 

alterações com as redes eletrônicas, uma vez que, ao caírem as barreiras, as pessoas 

se intercomunicam, trocam informações, dados e pesquisas. A educação continuada 

é em muito melhorada, pois existe a possibilidade de integração de várias mídias, que 

podem ser acessadas em tempo real ou em horário favorável para cada indivíduo, 

além da facilidade de contato entre educadores e aprendizes. 

Encontram-se vários tipos de aplicações educacionais na internet, como de 

divulgação, de pesquisa, de apoio ao ensino e de comunicação – esta podendo ser 

tanto institucional, quando a escola mostra o que faz, quanto particular, em que 

grupos, professores ou alunos criam suas homepages pessoais, com suas produções 

mais significativas. Pesquisas podem ser feitas individualmente ou em grupo, durante 

a aula ou fora dela, como atividade obrigatória ou livre.  
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É possível conseguir textos, imagens, sons do tema específico do programa, 

juntamente com livros e revistas. Além disso, as redes são muito atraentes para os 

estudantes, que apreciam navegar, descobrir endereços novos, divulgar suas 

descobertas, comunicar-se com colegas. Mas é possível também se perderem entre 

tantas conexões, devendo ser orientados a escolher o que é significativo, em como se 

relacionar ou questionar afirmações problemáticas. Para que isso não ocorra, os 

estudantes precisam de orientação dos educadores, o que será abordado mais 

adiante. 

Em 1996, por meio de seu artigo 80, a Nova Lei de Diretrizes e Bases – LDB/96 

passou a incentivar todas as modalidades de ensino a distância e continuada em todos 

os seus níveis.  

Segundo Moran (1997), a utilização integrada de todas as mídias eletrônicas e 

impressas pode impulsionar a criação de todas as modalidades de curso necessárias 

para um salto qualitativo na educação continuada, bem como na formação 

permanente de educadores e na reeducação dos desempregados.  

 A internet é um recurso tecnológico que facilita a motivação dos alunos, pelas 

possibilidades inesgotáveis de pesquisa que contém e disponibiliza. Essa motivação 

cresce se o professor a estimula em clima de abertura, de confiança e de cordialidade 

com o aluno. O autor assevera que, mais do que a tecnologia, o que facilita o processo 

ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação autêntica do professor, por seu 

equilíbrio, competência e simpatia ao orientar. 

É fundamental, porém, que o professor fique atento ao ritmo de cada aluno e 

às suas formas individuais de navegar. O professor não deve impor, mas acompanhar, 

sugerir, incentivar, questionar e aprender junto com o aluno.  
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CAPÍTULO 3 – RÁDIO E PODCASTING 

 

3.1 O rádio e sua utilidade na educação 

  

É fato incontestável que, mesmo com o aparecimento de novos meios de 

comunicação, o rádio continua sendo um veículo importante e acessível para todos 

os públicos.  Dessa forma, a criação da rádio escolar é considerada uma estratégia 

bastante válida para envolver os alunos. 

   Segundo o blogue do SophiA Biblioteca (2019), para instaurar um projeto assim 

é essencial que a escola promova uma gestão coletiva e democrática dos recursos 

que serão necessários para a inserção e a permanência de tal iniciativa educacional. 

É importante também que os gestores conheçam o funcionamento da rádio 

escolar antes mesmo de adotar o projeto. Geralmente, os programas apresentados 

nesse canal costumam ser transmitidos ao vivo durante o intervalo das aulas, nos 

minutos que antecedem a entrada ou em eventos especiais promovidos pela escola. 

Quanto à programação, em geral contém avisos, anúncios, divulgação de eventos 

culturais, achados e perdidos e outros assuntos oportunos, além de muita música. 

A rádio pode atuar como meio de educação, informação e entretenimento para 

a comunidade escolar desde que conte com um bom planejamento, que abranja 

desde a escolha das pautas até a definição da equipe que irá operar os equipamentos 

(SOPHIA BIBLIOTECA, 2019). 

Para que faça parte atuante da rotina dos alunos, deverá ter um coordenador, 

em geral um membro da equipe pedagógica da escola, assim como redatores, 

locutores, DJs, entre outros. Essas funções costumam ser preenchidas pelos próprios 

estudantes. 

 

Muitas vezes, para escolher a equipe da rádio escolar, o colégio 
promove uma espécie de eleição, na qual os alunos se candidatam 
aos cargos em aberto, apresentam suas ideias e são avaliados pelos 
colegas. Os mais votados assumem as funções por um determinado 
período, com a proposta de incentivar a participação de todos por meio 
da rotatividade, apresentando o projeto como uma forma de exercer a 
cidadania. (SOPHIA BIBLIOTECA, 2019, p. 1). 

 

 

Além da organização, a rádio escolar necessita de equipamentos específicos 
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para funcionar, como caixas acústicas, microfones e outros.  

Para adquirir esses recursos, no planejamento pedagógico, será necessário 

que os gestores façam um grande investimento. Porém, o maior empenho deverá ser 

no sentido da criação de conteúdos relevantes, diretos e atraentes para os alunos. Até 

porque, para criar podcasts educativos, não é preciso ter conhecimentos avançados 

em tecnologia, mas ter acesso a algumas ferramentas específicas ajudará a dinamizar 

a produção. 

Alguns itens são necessários para o desenvolvimento desses programas: 

gravação: com um celular, gravador de voz ou microfone é possível iniciar a gravação; 

edição: existem programas gratuitos para edição de áudio na internet que são 

bastante intuitivos; hospedagem do podcast: os programas podem ser publicados no 

portal do aluno ou em sites e redes sociais da própria escola; execução: para que 

possa ouvir o podcast, o aluno precisará apenas de um computador, tablet, celular ou 

tocador de MP3. 

 O podcast é uma ferramenta que vem conquistando espaço significativo nos 

colégios. Por meio de arquivos de áudio digitais, é possível abordar centenas de 

assuntos diferentes que contribuem diretamente para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Os programas gravados no formato de podcast podem ser utilizados nas 

escolas como facilitadores da internalização dos conteúdos acadêmicos, uma vez que 

podem ser reproduzidos nos computadores, tablets ou celulares dos estudantes, a 

qualquer momento ou lugar. 

 

Quanto à formatação, o podcast assemelha-se muito a um blog, pelo 
que as suas características são praticamente as mesmas: – permite a 
utilização de textos, imagens, áudio, vídeo e hipertexto; – é de fácil 
utilização, sendo atualizável sem a necessidade de grandes 
conhecimentos informáticos;  – possui grande variedade e tipos de 
servidores que o disponibilizam de forma gratuita por meio da Internet; 
– a sua organização também é feita por meio de posts, que podem ser 
produzidos de forma individual ou coletiva; – permite o acesso de 
forma livre ou mediante registro ao conteúdo publicado;  – permite que 
os utilizadores recebam as atualizações por meio de feeds do RSS 
(Real Simple Syndication). (BOTTENTUIT JR.; COUTINHO, 2007, p. 
840). 

 

Pode-se utilizar o podcast de duas formas: em interação direta via internet, ou 

seja, o utilizador escuta os episódios diretamente no computador ou por meio dos 
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arquivos passados para os dispositivos de reprodução digital de áudio, mais 

conhecidos como, entre outros, ipods, mp3 players, mp4. Esta última modalidade 

apresenta um enorme aporte para a aprendizagem, porque o aluno pode executar os 

arquivos descarregados quantas vezes desejar, sem necessidade de ter uma conexão 

à internet, além de o poder fazer em qualquer situação do seu dia a dia. 

 

3.2 O que é podcasting e sua importância na educação 

  

 Em uma definição simples, o podcast é uma forma de produção de mídia em 

áudio, como se fosse um programa de rádio, porém digitalmente distribuído, ou em 

arquivo de áudio MP3, ou por meio de streaming, e acessado sob demanda (on 

demand), o que significa que o ouvinte escolhe o quê, onde e por meio de qual 

dispositivo deseja ouvir.   

 Eugênio Freire (2013a) assim compara: o podcast está para o rádio assim como 

o podcast está para a televisão. O que separa essas tecnologias é o modo de 

distribuição, uma vez que o rádio gera conteúdos para que sejam ouvidos no momento 

ou em horários prdefinidos; já o podcast opera sob demanda, em horários da escolha 

de seus ouvintes. 

 Para Trindade (2019), se comparado com o rádio e a televisão, o podcast é 

uma mídia e uma tecnologia de informação e comunicação relativamente recente, 

posto que seu surgimento se deu em 2004. No entanto, tem se popularizado 

paulatinamente, tanto internacional como nacionalmente, obtendo investimentos de 

empresas como Google e Spotify.  

De forma mais abrangente, Eugênio Freire (2013a) assim define o podcast: 

modo de produção/disseminação livre de programas distribuídos sob demanda e 

concentrados na reprodução de oralidade e/ou de músicas e sons. Desse modo, trata-

se de uma tecnologia que apresenta um campo novo de ação, que promove o que o 

autor chama de híbrido, pois traz, ao mesmo tempo, o mais moderno e o mais 

tradicional na educação: o meio on-line e a oralidade.  

O conceito dessa tecnologia da informação contempla tanto a sua forma de 

distribuição quanto a forma de produção e seus conteúdos, trazendo a característica 

principal da mídia que é a liberdade.  

Citado pela primeira vez em 12 de fevereiro de 2004 pelo jornalista Ben 

Hammersley, no jornal britânico The Guardian, o termo surgiu com a união das 
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palavras Ipod (dispositivo de armazenamento de áudio) e Cast – vindo da expressão 

inglesa broadcast (transmissão pública e massiva de informações). 

Tal tecnologia de divulgação de áudio se dá por meio da internet. Com a 

profusão de aparelhos portáteis reprodutores de arquivos de áudio, notadamente os 

de formato MP3, surgiram várias novas ideias de como automatizar o acesso ao 

conteúdo de audioblogues e demais programas de áudio. O método que mais obteve 

sucesso foi a possibilidade de esse download ocorrer automaticamente por meio de 

programas chamados “agregadores”, utilizando uma tecnologia já empregada para 

blogues: o feed RSS (Really Simple Syndication). 

RSS é um padrão desenvolvido em linguagem XML, que permite aos 

responsáveis por sites e blogues divulgarem notícias ou novidades. Para isso, o link 

e o resumo daquela notícia (ou a notícia na íntegra) são armazenados em um arquivo 

de extensão .xml, .rss ou .rdf (é possível utilizar outras extensões). Este arquivo é 

conhecido como feed ou feed RSS. 

Outra forma de obter notícias é incluir o link do feed deste em um programa ou 

serviço leitor de RSS (também chamado de agregador). Esse software (ou serviço, se 

for um site) tem a função de ler o conteúdo dos feeds que indexa e mostrá-lo em sua 

interface. De acordo com Foschini e Taddei (2006), RSS é: 

 

Sigla para Really Simple Syndication (divulgação muito simples). RSS 
é um tipo de arquivo que segue os padrões de um formato ainda mais 
genérico, o XML, e traz uma lista de endereços de arquivos na internet, 
ou seja, links para estes arquivos, e algumas informações 
relacionadas a eles. Os arquivos podem ser de vários tipos: fotos, 
vídeos, áudios, textos, entre outras coisas. (FOSCHINI; TADDEI, 
2006, p. 18). 

 

Segundo Mack e Ratcliffe (2007), esse sistema só foi utilizado da forma como 

é entendido hoje como podcasting em 2004, quando Adam Curry3 desenvolveu uma 

forma de transferir o áudio disponibilizado através do RSS para o agregador iTunes a 

partir de um script de Kevin Marks. Essa forma de transferir o áudio criada por Curry 

foi chamada de RSStoiPod (já que o agregador iTunes é utilizado para sincronizar 

arquivos de áudio do computador com o iPod) e foi disponibilizada para que outros 

programadores a utilizassem livremente. 

 
3 Adam Curry (Estados Unidos, 1964), empresário estadunidense, é um dos principais responsáveis 
pela criação do formato de transmissão de áudio pela internet conhecido como podcast. 
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Hoje, os feeds RSS são usados em larga escala, não apenas em 

absolutamente todos os podcasts como também em vlogs e videocasts (vídeo), 

fotologs (imagens), blogues e sites jornalísticos. 

 

Em linhas gerais, podcasts são programas de áudio, cuja principal 
característica é o formato de distribuição que os diferencia dos 
programas de rádio tradicionais e até de audioblogs e similares, o 
podcasting mas audiovisuais que utilizam a mesma forma de 
distribuição de dados dos podcasts, embora menos difundidos que os 
programas exclusivamente de áudio. (ASSIS; LUIZ, 2010, p. 2). 

 

O primeiro brasileiro surgiu já em 2004. Mais precisamente, foi em 21 de 

outubro de 2004 que Danilo Medeiros criou o podcast Digital Minds, que surgiu como 

parte do blogue de mesmo nome. Esse não foi o primeiro blogue a disponibilizar 

arquivos de áudio para download, mas o primeiro a fazê-lo por meio do podcasting. 

Em 2005, foi organizada a primeira edição da Conferência Brasileira de Podcast 

(PodCon Brasil), primeiro evento brasileiro dedicado exclusivamente ao assunto. 

Posteriormente, passou a fazer parte do Fórum de Mídias Digitais e Sociais. 

Durante a PodCon 2005, foi organizada a Associação Brasileira de Podcast (ABPod).  

Em meados de 2006, com poucos remanescentes da “primeira geração” de 

podcasters ainda publicando, vários novos podcasts surgiram e a mídia voltou a ter 

um crescimento, especialmente a partir de 2008, quando o Prêmio iBest, então um 

dos principais prêmios brasileiros voltados à internet, incluiu a categoria “podcast” 

para julgamento exclusivo por voto popular, na qual o vencedor foi o NerdCast, que 

será analisado neste artigo.  

 Em 2008, foi realizada a primeira edição do Prêmio Podcast, sendo a primeira 

premiação exclusiva para podcasts, com várias categorias de votação popular e júri 

oficial, recebendo grande divulgação nos próprios podcasts. O prêmio Best Blogs 

Brasil, especializado em premiar blogues, também acrescentou a categoria “podcast” 

em sua edição de 2008. 

Para que todo o sistema em que o podcasting se baseia funcione, são 

necessários vários processos que trabalhem conjuntamente. A simples publicação de 

arquivos de áudio em uma página da internet, por si só, não pode ser classificada 

como podcasting e, consequentemente, esses arquivos não podem ser caracterizados 

como podcasts, mesmo que possuam várias edições e periodicidade. 

Existem casos de podcasts produzidos por empresas de comunicação e mídia, 
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embora em parcela sutil. Muitas vezes, até existe a referência a “podcast”, mas 

habitualmente se trata de um programa de áudio sem regularidade que não pode ser 

baixado por RSS e sequer via download, o que é contrário ao preceito básico do 

podcasting. Logo, a maioria dos podcasts, assim como grande parte dos blogues, é 

produzida por pessoas não necessariamente ligadas profissionalmente à área de 

Comunicação, mas sim por aquelas que simplesmente utilizam o seu tempo livre para 

projetos pessoais relacionados à internet (ASSIS; LUIZ, 2010). 

A denominação podcast é dada tanto ao arquivo transmitido via podcasting 

quanto ao coletivo desses arquivos. É importante ressaltar que a simples publicação 

de arquivos de áudio em uma página da internet, por si só, não pode ser classificada 

como podcasting e, consequentemente, esse arquivo não pode ser caracterizado 

como um podcast, mesmo que possua várias edições e periodicidade (ASSIS; LUIZ, 

2010, p. 3-4). 

Para produzir um podcast em casa não é imprescindível conhecimento técnico 

muito avançado ou altos investimentos. Teoricamente, são necessários um 

computador, um microfone, fones de ouvido e uma placa de áudio com capacidade 

de gravação e reprodução de sons. Dependendo do formato e linguagem escolhidos 

para o podcast, pouca preparação é obrigatória. Há a elaboração de uma pauta, a 

apuração, a gravação em si, a edição com o uso de recursos sonoros ou não para 

posterior distribuição do material, que inclui o upload dos arquivos de som e, por fim, 

a publicação em sites, blogues e redes sociais. 

O podcast pode ter os seguintes formatos: menção do patrocinador: no início 

da leitura de recados, o anunciante é mencionado por trazer aquele programa, “em 

um oferecimento de...”; spot/testemunhal: inserção de um spot ou anúncio 

testemunhal do anunciante; pacote de programa patrocinado: pacote incluindo 

inserção de um banner na postagem do podcast, menção do patrocinador, 

spot/testemunhal; programa temático: incluindo escolha do tema pelo anunciante. 

Primo (2005) afirma que “podcasting é um processo midiático que emerge a 

partir da publicação de arquivos de áudio na internet”. É dada ênfase ao processo que 

não termina em si, mas emerge de sua exposição ao público e compartilhamento 

instantâneo. A problematização vista na internet sobre meios não conectados jamais 

foi questão para o podcast. A bidirecionalidade é atributo primordial em sua produção, 

sendo também da convergência. 

Um enquadramento mais recente e mais apropriado para o podcast se dá na 



 52 

diferença entre meios de comunicação com funções massivas ou pós-massivas. Ou 

seja, viabiliza uma produção independente de alcance global e oferece uma 

experiência de multimídia, uma vez que não fica restrito ao ambiente sonoro. No 

formato podcast, a interação ocorre em outras configurações. Alex Primo (2005) 

afirma que o podcast surge como um novo processo midiático na internet e oferece 

formas particulares de interação. 

A ultrapassagem interativa do podcasting em relação à radiodifusão 
ocorre em sua abertura para o debate. Essa relação dialogal não 
acontece no espaço assíncrono dos episódios, mas no blog do 
podcast. Com raras exceções, cada podcast tem um blog vinculado, 
onde não apenas se oferece informações sobre os podcasters, 
descrição e arquivos de cada episódio, mas também uma janela de 
comentários. (PRIMO, 2005 p. 18). 

 

Segundo o quadro evolutivo dos meios de comunicação, há três fases de 

consumo midiático: a) consumo partilhado: o consumo de produtos radiofônicos e 

televisivos era feito em grupos, caracterizado pela troca imediata de impressões 

acerca da programação; b) consumo individualizado: com o barateamento dos 

aparelhos receptores, o consumo é feito de forma privada e, na maioria das vezes, 

individualmente; c) consumo privado e compartilhado: a partir de uma vasta 

programação disponível, o consumo ocorre de forma privada, mas é caracterizado 

pelo imediato compartilhamento de impressões, explicitadas por meio de sites de 

redes sociais. 

Os arquivos de áudio podem ser trechos de programas de TV, palestras de 

universidades, opiniões sobre determinados assuntos postados em sites, em blogues, 

plataformas específicas com arquivos de áudio etc. 

A difusão descentralizada na internet segue formato que a informação é 

transmitida em uma via direcionada de muitos emissores para um único receptor, já 

que cada receptor escolhe o que deseja acessar. O podcasting funciona conforme o 

modelo da internet, sendo “puxado” pelos receptores quando estes desejam. Para 

Primo (2005), “o podcasting surge como um novo processo midiático na internet, e 

oferece formas particulares de interação” (PRIMO, 2005, p. 2). 

Segundo Coradini et al. (2020), a liberdade, característica mais marcante do 

podcast, abrange muitos aspectos de sua produção, como o aspecto opinativo, em 

que os produtores têm a possibilidade de se expressar sobre os mais variados temas, 

tanto formal quanto informalmente; a simplicidade técnica para produzir e distribuir um 
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podcast, que não requer altos recursos financeiros, tampouco formação de grandes 

equipes; liberdade burocrática, pois as produções de podcast dispensam concessões 

legais para sua disseminação. Este aspecto torna o podcast positivamente muito 

diferente de rádios e televisões comerciais, pois não fica limitado ao atendimento de 

interesses de terceiros, em geral financeiros (FREIRE, Eugênio, 2013).  

Tal liberdade permite que haja produções em podcast com os mais variados 

temas e linguagens, possibilitando ao ouvinte um sem-número de opções de conteúdo 

informativo, de aprendizagem ou de entretenimento. A mobilidade e assincronicidade 

do podcast são outras de suas características, que, para serem aproveitadas, é 

necessário conhecer o feed, termo técnico ligado à forma de acesso ao podcast.  

Trata-se de uma tecnologia de sindicalização de conteúdo que pode avisar o usuário 

da disponibilidade do conteúdo de seu interesse e reproduzi-lo imediatamente ou 

baixá-lo para ouvir off-line oportunamente.  Dessa forma, o programa agregador 

permite ao ouvinte acompanhar vários programas de podcast (BRAGA, 2018).   

Importante observar que, para ouvir um podcast, o usuário não precisa 

necessariamente compreender esses conceitos de RSS, feed ou a instalação de um 

programa agregador no computador ou celular. Ele pode ouvir e baixar episódios de 

podcast diretamente nesses equipamentos e a partir do site do produtor, se ele 

mantém um site próprio, ou de sites que reúnem podcasts, como exemplo, o Spotify 

ou o Soundcloud. Pode-se ouvir também em momentos em que não estiver conectado 

à internet, pois os podcasts baixados geralmente são em MP3, ou seja, um formato 

digital de arquivos de áudio que pode ser distribuído on-line de modo relativamente 

simples e rápido (FREIRE, Eugênio, 2013). 

 É possível salvar esse arquivo em outros dispositivos de armazenamento, 

como pen drive, cartão de memória ou CD, para reproduzi-lo em outros aparelhos, 

como o de som do carro, em razão de seu formato comum – MP3 – de arquivos de 

músicas e de outros arquivos de áudio disponíveis na internet,  

 Assim, para ouvir um podcast, é suficiente uma conexão com a internet para 

acessar o episódio desejado ou baixá-lo para ouvir off-line, bem como um 

equipamento que reproduza o áudio, funções comuns nos dispositivos portáteis, como 

smartphones, tablets e notebooks. 

 Marcando a característica de mobilidade do podcast, tem-se a possibilidade de 

usá-lo em diversos equipamentos e, assim, em diferentes locais. Por estar disponível 

em dispositivos portáteis e prescindir apenas da audição, possibilita ouvi-lo ao mesmo 
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tempo em que se realizam outras atividades, como no trânsito, executando tarefas 

domésticas ou na escola.  

O podcast é um recurso tecnológico que pode ser utilizado tanto por 

professores como por alunos, uma mídia que compõe as Tecnologias da Informação 

e Comunicação – TIC e meio de reprodução da oralidade. Segundo Coradini et al. 

(2020), no permanente esforço de garantir uma educação de qualidade, os 

professores enfrentam, entre muitos desafios, o desinteresse dos alunos.  Constitui 

tarefa ingrata tentar tornar atrativas e produtivas quaisquer das muitas disciplinas 

curriculares, de maneira a superar esse desinteresse.  O resultado dessa tentativa, 

em geral, é pífio. A alternativa que muitos professores veem, para que seja possível 

desenvolver aprendizagens significativas que permitam ao aluno conhecer o mundo 

em que vive e nele agir, é buscar novas tecnologias como modo de diversificar 

metodologias de ensino e aprendizagem e, assim, desenvolver projetos criativos, 

motivadores, interativos e colaborativos, uma vez que, como afirmam Soares e Barin 

(2016), as tecnologias aproximam a escola do mundo do aluno. 

Não obstante, para que isso se realize efetivamente, é preciso vencer um 

obstáculo, que é a falta de conhecimento e domínio do uso das tecnologias por parte 

dos professores. Nesse sentido, de acordo com Leite e Ribeiro (2012), alguns fatores 

são exigíveis: que o professor apresente uma boa formação acadêmica; que a escola 

seja bem estruturada e que invista em capacitação de seus professores; e que esses 

tenham interesse e motivação para aprender e atualizar sua pedagogia e que os 

currículos absorvam as novas tecnologias. Soma-se a esses fatores tanto a escola 

quanto o professor terem sempre em mente os objetivos da formação do aluno, para 

contribuir verdadeiramente com sua formação de maneira plena (LEITE; RIBEIRO, 

2012). 

Especialmente na educação, verificou-se que os recursos de áudio como 

podcast e rádio escolar ampliam o engajamento dos alunos e contribuem para a sua 

formação. Esses dois meios de comunicação têm sido usados em muitas instituições 

de ensino no Brasil, como colaboradores diretos no processo de desenvolvimento do 

estudante. Porém, é importante ressaltar que tanto o podcast como o rádio escolar 

apresentam suas particularidades, o que exige da parte dos proprietários e gestores 

das escolas uma análise criteriosa de cada opção antes de se decidir qual desses 

recursos adotar na rotina educacional. No entanto, não é necessário escolher entre 

um e outro, já que ambos podem se complementar. 
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 Exemplo disso é que um tema específico trabalhado na rádio escolar pode ser 

abordado com maior profundidade em um podcast produzido pelos alunos 

responsáveis pela rádio ou mesmo por um dos professores. Em SophiA Biblioteca 

(2019)  afirma-se que, em um mundo conectado e dinâmico como o atual, quanto mais 

elementos de qualidade os alunos tiverem à disposição para estudar, mais atrativo e 

efetivo será o processo de ensino-aprendizagem. 

Para Jéssica Moreira (2013), outra dificuldade ainda a ser enfrentada é a 

resistência por parte de algumas escolas e professores em lidar com a inserção da 

comunicação no currículo escolar, principalmente pela insegurança e até por falta de 

conhecimento que muitos têm das novas tecnologias. 

Sob esse aspecto, tanto o Ministério da Educação (MEC) quanto as Secretarias 

de educação vêm oferecendo diversos cursos de formação em Educomunicação e 

uso das TICs em sala de aula. Não obstante, para Próspero (2014), apenas a 

formação teórica não é solução para o problema, que deve ser discutido na prática 

escolar. Para isso, o professor deve mudar seu olhar como mediador do processo de 

ensino-aprendizagem. Se o professor sentir que ele é o grande mediador, tudo pode 

mudar e ele perde a pecha de não saber lidar com as demandas dos estudantes 

(MOREIRA, Jéssica, 2013). 

 No mundo globalizado, no qual o tempo é escasso, o podcast surge como 

tecnologia alternativa de extrema potencialidade para ser usada a serviço do processo 

de ensino e aprendizagem, tanto na modalidade a distância (e-learning) como no 

complemento ao ensino presencial (b-learning). 

 Realmente, o podcast permite ao professor disponibilizar materiais didáticos 

como aulas, documentários e entrevistas em formato de áudio, que são possíveis de 

ser ouvidos pelos alunos a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Para 

ter acesso à informação disponibilizada pelo professor, basta o aluno descarregá-la 

para o seu celular, utilizá-la onde e quando quiser e, ainda, interagir com o professor 

na forma de comentários deixados no aplicativo (BOTTENTUIT Jr.; COUTINHO, 

2007). 

 Entre as imensas vantagens que o podcast pode trazer à educação, Bottentuit 

Jr. e Coutinho (2007) destacam: maior interesse na aprendizagem dos conteúdos, por 

ser uma nova modalidade introduzida na sala de aula; trata-se de um recurso que 

ajuda os diversos ritmos de aprendizagem, pois o que não foi entendido na primeira 

audição pode ser ouvido inúmeras vezes para melhor compreensão do conteúdo e 
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também para que se esclareçam eventuais dúvidas; existe a possibilidade de 

aprendizagem tanto dentro como fora da escola; havendo estímulo para que os alunos 

gravem episódios, aprenderão muito mais, pois se preocuparão em apresentar um 

bom trabalho e disponibilizar um material correto aos colegas; atividades de 

aprendizagem muito mais eficazes do que o simples ato de ler é o falar e o ouvir. Outro 

argumento a favor dessa ferramenta em contexto pedagógico é o fato de os trabalhos 

de podcast, em geral, serem realizados em grupo, e a investigação mostra que a 

aprendizagem colaborativa tem mais vantagens sobre a aprendizagem 

individualizada.  

 

Como não há um modelo de ensino ideal nem mesmo uma ferramenta 
que prometa resolver todos os problemas do ensino e da 
aprendizagem humana, o podcast deve ser entendido como mais uma 
ferramenta que pode ser utilizada em contexto pedagógico, que possui 
atributos específicos e diferenciais que podem (e devem) ser 
combinados com outros métodos e com outras ferramentas em prol da 
melhoria da aprendizagem dos alunos (BOTTENTUIT JR.; 
COUTINHO, 2007, p. 841).  

  

 As características do podcast, especialmente a simplicidade técnica necessária 

para produzir e/ou ser ouvido, propiciam facilidades à sua adoção em contextos 

escolares como uma tecnologia de comunicação.  

Partindo da taxonomia de classificação de podcasts escolares, Eugênio Freire 

(2013a) os organiza em três grandes categorias, de acordo com o modo de produção: 

– registro, com o fim de capturar falas educacionais e estendê-las a outras esferas 

temporais e espaciais; – ampliação tecnológica, que promove a transposição de 

materiais de outras tecnologias para podcast; e – produção original, realizada 

originalmente como podcast.  

Para a proposta de contribuição ao EPT – Educação Profissional e Tecnológica 

(MEC – Ministério da Educação e Cultura), Freire (2013b) sugere a concentração em 

grande categoria de produção original, em que os agentes produtores podem ser os 

professores ou os alunos.  

 Há autores que ressaltam o potencial educacional no caso de os alunos serem 

produtores de podcasts voltados aos colegas. Segundo essa opinião, a proximidade 

entre falantes e ouvintes de um mesmo grupo amplia o potencial de empatia de 

material produzido pelos semelhantes (FREIRE, Eugênio 2013). Bottentuit Júnior e 

Coutinho (2007) complementam essa ideia afirmando que, ao se sentirem produtores 
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da informação e pensando na possibilidade de que ela seja ouvida pelos colegas e 

disponibilizada na internet, dedicam-se com mais cuidado à elaboração do material e 

sentem-se mais estimulados. 

Segundo Soares e Barin (2016, p. 8), desse modo: “o Podcast se destaca como 

um recurso que proporciona, aos aprendizes, oportunidades reais de construção de 

conhecimento e, ao mesmo tempo, condições para estes se tornarem pesquisadores 

e produtores”.  

 Por esse prisma, a produção de podcasts pode servir para colocar os alunos 

no papel de protagonistas no processo de aprendizagem, em uma alteração do 

modelo tradicional de centralização no docente como detentor exclusivo do saber. 

Essa alteração é bastante útil aos estudantes, no desenvolvimento de sua autonomia, 

propiciando a mudança de percepção quanto à sua própria capacidade (FREIRE,  

2013b; PAULA, 2010). Isso vem alinhar-se ao pressuposto de que o exercício da 

formação integrada é uma experiência de democracia participativa, livre do 

autoritarismo, por meio da ação coletiva, envolvendo professores afeitos à inovação 

(CIAVATTA, 2012). Araújo e Frigotto (2015) reforçam essa opinião, afirmando que a 

autonomia deve ser condição desejável pelo ensino integrado, de forma que o 

indivíduo se reconheça não apenas como produto, mas como sujeito de sua própria 

história. 

Na prática, a produção de podcasts pelo educador auxilia os alunos com a 

coleta de dados, com entrevistas, sínteses, além de praticar a leitura, preparar e 

gravar o que for solicitado, levando em conta que o podcasting envolve tanto a 

gravação de falas quanto a escolha do assunto e a edição do áudio. Não obstante, a 

prática da realização de podcasts pelo professor dá oportunidade a ações 

cooperativas, em que os alunos trabalham em conjunto na produção de um material 

largamente aproveitável por servir de exemplo e para o desenvolvimento educacional 

dos envolvidos no projeto. 

Para cumprir seu papel na aprendizagem, porém, é necessário que o processo, 

em todas as suas fases, seja norteado pela liberdade, ao mesmo tempo  em que 

eventuais conflitos sejam administrados por uma decisão democrática, tornando 

possível, assim, “o trabalho de formação do cidadão pela educação formal” (FREIRE, 

Eugênio, 2015, p. 1.047).  

Segundo Araújo e Frigotto (2015), os projetos de ensino que promovem a 

integração, valorizando toda forma de trabalho coletivo colaborativo, auxiliam na 
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construção de uma sociedade equalitária, fraterna e solidária.  

Ressalte-se, ainda, a condição comunicativa do podcast, que vem atrelada à 

liberdade característica da mídia, posto que, em razão de o podcast ser desvinculado 

dos aspectos comerciais, os produtores são livres para discorrer sobre quaisquer 

temas, até mesmo os que seriam vetados pela grande mídia, por discordarem da visão 

dominante. Além dessa liberdade de expressão com os mais diversos estilos de 

apresentação, o podcast permite que todos falem, sem se limitar às tradicionais vozes 

radiofônicas. 

Toda essa liberdade de expressão privilegia o desenvolvimento da criatividade, 

um dos fatores essenciais à formação integral do indivíduo, levando-se em conta que 

é tarefa do educador/professor propiciar ao aluno horizontes de captação do mundo 

que transcendam as rotinas da escola, os limites demarcados e as normas 

estabelecidas (CIAVATTA, 2012). 

O pensamento crítico, tão valorizado por Paulo Freire, é estimulado na 

produção de podcasts, pois se trata de um processo que requer não somente 

gravação de áudio, mas, antes de tudo, a definição de um tema e a formulação de 

uma pauta – fase na qual se coletam informações por diversos meios - e tomar as 

informações sobre o tema para si de um ponto de vista analítico, notando a validade 

e a relevãncia dos dados obtidos.  Na sequência, vem a reflexão sobre o que será 

selecionado para a gravação, qual o objetivo da criação daquele episódio de podcast 

e qual será a forma mais eficaz de expressar o conteúdo. Com o material gravado, 

pode-se reler o conteúdo e, julgando necessário, ajustar as falas (FREIRE, 2015b). 

O podcast, bem como toda tecnologia, deve ser vista como realmente é: 

apenas um complemento a outras estratégias de ensino e aprendizagem, não um 

substituto a tudo que já existe. Como assinala Eugênio Freire (2013), com base em 

outras pesquisas, até mesmo os estudantes discordam da ideia de que a tecnologia 

suprime a necessidade de assistir às aulas ou que ela substitui o docente. Além disso, 

a adoção do podcast na educação deve depender, em primeiro lugar, do preparo do 

professor no uso dessa tecnologia e, depois, dos objetivos de cada aula, disciplina ou 

projeto. 

Observa-se, assim, que a prática de produção de podcasts pelos alunos lhes 

propicia o desenvolvimento de diversas competências, como criatividade, crítica, 

comunicação e colaboração. Acrescente-se a isso a opinião de Soares e Barin (2016) 

de que essa mídia beneficia tanto o professor, por favorecer o enriquecimento cultural 
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e tornar o ensino mais flexível, quanto o aluno, por tratar-se de um recurso midiático 

que possibilita a autonomia do aprendiz, por otimizar a qualidade das aulas e produzir 

impactos positivos na formação do aluno. 

O docente pode, ele mesmo, produzir seu material didático em podcasts, o que 

lhe proporciona ganho de tempo. Segundo Paula (2010, p. 50), “ao gravar conteúdos 

que não mudam significativamente de um ano para outro, o professor ganha tempo 

em sala de aula para esclarecer dúvidas, atender individualmente os alunos e propor 

outras atividades”.  

É possível até mesmo produzir aulas por podcast, mormente em situações de 

educação a distância, como se faz necessário nestes tempos de pandemia de Covid-

19, o novo coronavírus. 

Podcasts para fins didáticos são encontrados para uso gratuito na internet e 

também podem ser utilizados Existem podcasts dos mais diversos temas e 

abordagens, que podem ser úteis no desenvolvimento de conteúdos de disciplinas ou 

complementares. 

Por sua mobilidade, o podcast pode ser usado como um instrumento de 

ampliação espaço-temporal nos aspectos de produção e nos de audição (FREIRE, 

2013b). Devido a sua mobilidade e praticidade, o podcast pode ser um ampliador do 

aprendizado para além da sala de aula. 

Não seria justo descrever somente as vantagens e pontos positivos dessa 

mídia na educação. Maria Eleni Silva (2019) aponta para o fato de que nem todas as 

ferramentas são adequadas para quaisquer finalidades. A criação de produções 

docentes em podcast, mesmo sendo mais simples do que produzir um vídeo, exige 

do professor um mínimo de capacidade técnica, além do trabalho extra que 

despenderá. Deve-se também levar em consideração, como lembra Silva (2019), que 

a audiência de podcasts é uma barreira aos deficientes auditivos, assim como em 

ambientes socioeconômicos e culturais mais carentes, nos quais há dificuldade de 

usar tecnologias, como lembra Eugênio Freire (2013a).   
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CAPÍTULO 4 – PROJETOS EDUCOMUNICATIVOS  

 

A seguir, apresentamos estudo de casos em projetos educomunicativos de 

duas escolas: Instituto Nossa Senhora do Carmo, em Guaratinguetá, São Paulo; e 

Colégio Auxiliadora, de Ribeirão Preto, São Paulo. 

 

4.1 PROJETO EDUCOMUNICATIVO COM PODCASTING 

 Instituto Nossa Senhora do Carmo – Guaratinguetá, SP 

 

Como surgiu o projeto? 

Os podcasts surgiram como um “galho” da grande árvore que é a área de 

educomunicação dentro do colégio. A “Educom”, chamada assim carinhosamente 

pelos estudantes, já existe no Nossa Senhora do Carmo desde 2014, quando se 

iniciaram os primeiros estudos para a implantação de um projeto que abordasse as 

ferramentas de comunicação dentro da escola. A partir desse instante, criou-se a 

Rádio Recreio, com a participação de alunos no pátio, transmissões internas e 

programas que eram veiculados somente no som ambiente do Instituto. Desde 2018, 

começou-se a sondar a possibilidade de realizar esses programas e produções 

também na web, levando, juntamente com o conteúdo produzido pelos alunos, os 

programas musical, informacional e a participação dos pais/responsáveis, irmãs e 

educadores. Assim, em 2019 foi inaugurada a Rádio Carmo, uma emissora web 

educativa, que veicula programas e produções da comunidade educativa pastoral. 

Está no ar 24 horas e apresenta programação variada. A partir de 2020, os programas 

veiculados na web rádio passaram a ser produzidos também no formato de 

podcasting. 

 

Com qual objetivo?  

O objetivo da web rádio, como também da educomunicação e da produção de 

podcasts na escola, é “Educomunicar evangelizando e evangelizar educomunicando”, 

transmitindo valores, promovendo o protagonismo juvenil e propagando o carisma 

salesiano e o jeito salesiano de educar, comunicar e evangelizar.  
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Como o podcasting contribuiu para participação dos alunos?  

Acredita-se que, principalmente, no que se refere ao protagonismo e à 

possibilidade de produzir um “produto” de que os alunos gostam e sentem prazer em 

falar a respeito. Também é importante destacar que muitos preferem não “aparecer”, 

isto é, mostrar a carinha em vídeo, o que é facilitado pelo fato de o podcast usar 

somente áudio. Muitos estudantes sentem na produção de podcast um local seguro, 

no qual podem falar, ser ouvidos, pesquisar, aprender e também ensinar.  

 

Existe alguma oficina para formação?  

Sim, existe. Em um dos módulos dos encontros de Educomunicação com os 

estudantes, abordou-se a temática do podcast, salientando a importância de cada 

etapa do processo, desde o brainstorm para a escolha da temática que será estudada 

até as etapas finais de edição e divulgação do podcast. Isso tanto para a formação 

teórica, àqueles que desejam se aprofundar um pouco mais na parte de conteúdos, 

quanto para a parte técnica, aos que querem se dedicar mais à área de edição e 

produção. Mas todos têm acesso à possibilidade de aprender todas as etapas. Essa 

oficina acontece, geralmente, no início do módulo de áudio, abordando temáticas que 

vão desde o surgimento do rádio, sua passagem como veículo de comunicação, seu 

desenvolvimento histórico e prático até os novos tempos, com a produção e 

divulgação de podcasts e web rádios. 

 

O projeto tem permitido transformar os receptores passivos em produtores 

ativos?  

Sim, sem dúvida, pois os estudantes sugerem as temáticas e eles próprios 

trabalham na produção dos conteúdos, bem como na elaboração dos programas e 

projetos. Eles são os grandes protagonistas, e com eles aprendemos muito e 

ensinamos também, em uma relação de transparência, abertura e companheirismo. 

Costuma-se dizer que a web rádio surgiu com os alunos, literalmente. A turma que 

hoje está na 3ª série do ensino médio foi a grande protagonista e fomentadora desse 

sonho, que também foi um sonho desta graduanda, que passou a sonhar junto com 

os estudantes. Juntos, pensaram em um projeto que poderia ser deles, com a 

produção deles e com as ideias partindo do que eles sentem e fazem. Assim nasceu 

a “Educom” no Carmo. Nada se compara ao fato de os projetos terem nascido do 

coração desses jovens, pois a certeza de que eles deixam sua marca na história do 
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colégio é o que os move todos os dias. A pandemia chegou, mas não tirou de todos o 

desejo de sonhar, de acreditar e de “esperançar”. É indescritível a gratidão desta 

professora por esses jovens, que hoje são formandos, quase ex-alunos, mas que, 

para o colégio e para esta autora, como assessora de comunicação, representam um 

importante passo no crescimento pessoal, profissional, humano e cristão. Se o colégio 

hoje caminha a passos largos na área da educomunicação (tornando-se até mesmo 

referência para outros, em nível de América Latina) é graças à dedicação, à 

perseverança, ao cuidado e ao carinho desses estudantes.  

 

Como o conceito de Educomunicação vem sendo compreendido        

pelos educadores? 

A comunidade Educativa Pastoral tem constante contato com o conceito de 

educomunicação e também com as práticas educomunicativas exercitadas no meio 

escolar. Se todos não têm clareza sobre o conceito, tampouco a respeito das 

conceituações, ao menos o têm sobre a prática. Cabe notar ainda que, devido à 

influência dessas práticas exercidas, há diversos educadores que estão se 

especializando na área, tanto na prática quanto em pós-graduação, que é oferecida 

no Centro Universitário, na cidade vizinha (Lorena, SP). 

 

Conclusões e perspectivas futuras  

A perspectiva é a de continuar ampliando os projetos, para que cada vez mais 

pessoas possam participar, ampliando também as parcerias que já existem, que são 

com o Vatican News, com a Rádio Senado, Rádio Tempo de Paz, Pastoral da Criança, 

Pastoral da Comunicação (Arquidiocese de Aparecida) e empresas parceiras, além 

do Poder Público local e veículos de comunicação e profissionais que acreditam no 

potencial do projeto e das programações desenvolvidas pelos estudantes.  
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4.2 PROJETO EDUCAST AUXILIADORA 

 Colégio Auxiliadora – Ribeirão Preto, SP 

 

Como surgiu o projeto? 

O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Ribeirão Preto, possui um trabalho 

de educomunicação. A atividade teve início em 2019, integra os grupos da Articulação 

da Juventude Salesiana (AJS) e funciona como atividade extracurricular para alunos 

do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental I, sendo conduzida pela equipe de 

Comunicação e Marketing do colégio. 

A ideia do Educast Auxiliadora surgiu após um bate-papo com os alunos, 

durante os encontros de Educom. Foi constatado que muitos conhecem a 

funcionalidade desse tipo de mídia e, por isso, despertou certo entusiasmo por parte 

do grupo para produzir o material. A ação se encaixa como um dos projetos 

educomunicacionais do colégio. 

 

Com qual objetivo? 

O objetivo geral do Educast Auxiliadora é estabelecer um canal de 

comunicação com a comunidade educativo-pastoral. Já os objetivos específicos 

englobam o desenvolvimento de habilidades e tendências comunicacionais dos 

participantes (treinamento da escrita, leitura e interpretação de texto, desenvolvimento 

do pensamento crítico, elaboração de pesquisas, entre outros), além do conhecimento 

sobre a funcionalidade do podcast e sua linguagem, a produção de conteúdo e o 

aprimoramento da capacidade de se expressar por meio da oralidade, aperfeiçoando 

a objetividade e a clareza do pensamento. 

 

Como o podcasting contribuiu para a participação dos alunos? 

Com este projeto, no qual os alunos são os protagonistas e produtores do meio 

midiático, é possível se ocupar, por exemplo, dos aspectos tradicionais da educação 

na formação dos conceitos como meio ambiente, responsabilidade social, 

desigualdade, violência, exclusão social, entre outros. Isso porque um dos desafios 

da educação é formar cidadãos que saibam transformar informação em conhecimento 

e, por conseguinte, usar esses conhecimentos em benefício próprio e de sua 

comunidade. Por isso, a educomunicação é vista como uma ferramenta para colocar 

esse “ciclo” em prática. 
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Existe alguma oficina para formação? 

As oficinas de formação acontecem durante os encontros de educomunicação. 

A criação do podcast dividiu-se em etapas que vão da introdução à história do podcast 

até a elaboração e apresentação desses. A primeira etapa foi a preparação, que 

ocorreu a partir de conversas com o grupo sobre o que eles entendem por podcast, o 

que eles ouvem, o que acham desse tipo de mídia, quais são as dúvidas, além do 

estímulo para que ouçam podcasts diferentes e comecem a notar estilos, linguagens, 

estruturas, efeitos sonoros etc. Depois, houve uma etapa de planejamento, com a 

escolha de nome para o podcast, vinhetas, editorias, quantidade e duração etc.; 

definição de ferramentas e recursos para gravação dos episódios e reunião de pauta 

para analisar quais assuntos serão abordados. Por fim, na quarta etapa iniciou-se a 

execução com a elaboração dos roteiros, gravação e edição e postagem/divulgação 

do material. 

 

O projeto tem permitido transformar os receptores passivos em  

produtores ativos? 

Sim, a produção de podcasts é um projeto que promove o protagonismo juvenil 

por meio da comunicação, auxiliando na formação integral do jovem. Ou seja, ela 

promove a vivência em grupo, o contato com conteúdo midiático, ajuda no 

desenvolvimento das competências de escrita, leitura e oralidade e desenvolve 

habilidades comunicacionais, conhecimento cultural e a perspectiva social. 

 

Como o conceito de educomunicação vem sendo compreendido pelos 

educadores? 

No Colégio Auxiliadora, os projetos educomunicacionais vêm sendo vistos 

pelos educadores como uma ferramenta que permite a abordagem de assuntos 

variados e fomenta a consciência crítica, auxiliando e exercendo certa influência nos 

costumes e princípios dos jovens, além de estabelecer uma dinâmica que ajuda na 

fixação do conteúdo, de forma inclusiva, democrática e autônoma. 

 

Conclusões e perspectivas futuras 

Um dos pontos importantes a se destacar é que o trabalho colabora para a 

democratização do acesso às novas tecnologias, desmistificando-as e colocando-as 
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a serviço de toda a sociedade. O projeto de educomunicação, em si, engloba 

atividades que utilizam tecnologias digitais e eletrônicas de comunicação, como TV, 

rádio, web, produção audiovisual, entre outros. Além disso, ele também objetiva 

reconhecer os jovens como produtores de cultura, favorecendo a convivência e o 

trabalho em grupo, respeitando as diferenças, os níveis de conhecimento e os ritmos 

de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo, no início, confirmou a constatação de que diversas ferramentas 

tecnológicas, já há algumas décadas, vêm modificando o cotidiano das pessoas em 

todo o planeta, e nas mais diferentes áreas. 

Na educação, as tecnologias tornam possíveis novas formas de ensino e de 

aprendizagem, promovendo alterações importantes nas práticas docentes e 

proporcionando excelentes resultados na aquisição de múltiplos conhecimentos. 

Com a internet, seu derivado podcast e a, não menos importante, tradicional 

rádio, ensinar e aprender se tornam muito mais agradáveis e interessantes, tanto para 

o educador como para o aprendiz. 

As atividades em educomunicação possibilitam maior participação em sala de 

aula, bem como mais interesse para o aprendizado, autonomia, responsabilidade,  

desinibição dos tímidos, melhora no comportamento dos hiperativos, maior fluência 

no vocabulário e desenvolvimento da habilidade de escuta. Isso para não falar do 

conhecimento de palavras no idioma inglês, que invariavelmente adquirem. 

Quanto à inserção do podcast, particularmente, pode-se dizer que, por sua 

característica de não se concentrar na emissão, e sim na interação do emissor com a 

audiência, e por suas possibilidades de aplicação, essa mídia desperta muito 

interesse dos alunos. 

É necessário continuar estudando tais mídias e seus processos comunicativos, 

e acompanhar a evolução desses fenômenos para fazer uso pleno das múltiplas 

possibilidades que oferecem... 

O consumo e o interesse por podcasts têm aumentado substancialmente. 

Alguns sinais evidentes mostram que mudanças estão acontecendo e que se está 

diante de um salto gigantesco no consumo dessa mídia. Atribui-se o seu sucesso à 

ausência de regras rígidas na criação de programas, à identificação entre audiência e 

emissores das mensagens, mas, especialmente, à constante interação e estímulo à 

participação ativa dos ouvintes na construção de mensagens. 

Tanto a rádio como o podcasting já fazem a diferença em muitas instituições 

de ensino brasileiras, auxiliando diretamente no processo de desenvolvimento dos 

estudantes. Mas ambos possuem particularidades que requerem dos educadores 

análise criteriosa de cada opção antes de escolher qual utilizar na rotina escolar.  

Na educação, é útil aos que se interessam e procuram ampliar seus 
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conhecimentos por meio do uso de diferentes recursos educacionais para empregar 

em suas atividades didáticas, uma vez que o podcast é capaz de ser uma ferramenta 

tecnológica colaborativa para o processo de produção de materiais didáticos. 

Dominar as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, é uma 

capacitação muito importante para a formação integral da educação profissional e 

tecnológica, uma vez que esse conhecimento se mostra cada vez mais necessário no 

mundo atual e comum no cotidiano, tanto profissional como social. Tal formação deve 

oportunizar ao aluno a capacidade de ir em busca de conhecimento e informação de 

uma forma crítica, de forma a, seletivamente, acompanhar a evolução mundial 

permanente.  

Ensinar com a internet será uma revolução, se forem mudados, ao mesmo 

tempo, os paradigmas do ensino. Se isso não acontecer, servirá somente como 

propaganda, para dizer que o ensino daquela determinada escola é moderno e para 

justificar a cobrança de mensalidades mais caras.  

A postura do educador como mediador é de suma importância nessas aulas, 

devendo ser aberto a questionamentos, cordial, disposto a entender o aprendiz e a 

orientá-lo para o bom uso das mídias. 
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