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RESUMO 

Esta pesquisa tem como proposta a elaboração de 
uma narrativa em áudio, utilizando a linguagem do 
rádio como recurso para conhecer e ensinar a 
história do processo de urbanização do loteamento 
Morar Bem e avaliar as possibilidades do ensino de 
História por meio da rádio. Objetiva-se ainda 
mensurar as mudanças ocorridas nas relações dos 
estudantes envolvidos no processo de criação do 
programa piloto bem como seu impacto no cotidiano 
da escola. Como fontes para o trabalho, foram 
realizadas entrevistas com moradores da região, 
estudantes, professores e funcionários do CEM 
Morar Bem e também a consulta a documentos 
encontrados no sistema do referido colégio. O 
desenvolvimento desta proposta inclui ainda a 
revisão bibliográfica sobre os temas apresentados. 
Oficinas de captação e edição sonora, escrita de 
roteiros e elaboração de entrevistas foram realizadas 
para a produção do programa piloto de rádio. 
Inserida na linha de pesquisa Linguagens e 
Narrativas Históricas: produção e difusão, esta 
pesquisa está alinhada a proposta teórico-
metodológica do Ensino de História. 

 

Palavras-chave: 1. Rádio escola 2. Rádio online     
3. Ensino de História 4. CEM Morar Bem - São 
José/SC  
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RESUMEM 

 

Esta investigación propone el desarrollo de una 
narración de audio, utilizando el lenguaje de la radio 
como un recurso para aprender y enseñar la historia 
del establecimiento del proceso de urbanización 
barrio Morar Bem y evaluar las posibilidades de la 
enseñanza de la historia a través de la radio. Otro 
objetivo es medir los cambios en el rendimiento 
académico de los estudiantes que participan en el 
proceso de la creación del programa piloto y su 
impacto en la rutina escolar. Como fuentes para el 
trabajo debe llevarse a cabo entrevistas con los 
residentes locales, estudiantes, profesores y 
empleados de CEM Morar Bem y también los 
documentos que se encuentran en dicho sistema 
escolar y una revisión bibliográfica de los temas 
presentados. Talleres y edición de sonido, 
secuencias de comandos de escritura y preparación 
de entrevistas eran celebrando para la producción de 
programa piloto de radio. Insertado en la línea de 
búsqueda y lenguas narrativas históricas: la 
producción y la difusión, esta investigación está en 
consonancia con la propuesta teórica y metodológica 
en la enseñanza de la historia. 

Palabras clave: 1. Radio 2. Radio en línea de la 
escuela 3. Enseñanza de la Historia 4. CEM Morar 
Bem - São José / SC 
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uINTRODUÇÃO 

 
Alô, Foucault 

Cê quer saber o que é loucura 
É ver Hobsbawm  
Na mão dos boy 

Maquiavel nessa leitura 
 

Criolo1 
 

 
O desenvolvimento desta dissertação, como 

proposta elaborada junto ao Mestrado Profissional 
em História, foi pensada como uma estratégia de 
mediação, a partir da Escola, voltada ao reforço da 
autoestima e identidade dos moradores do 
Loteamento Morar Bem, em consonância com a 
ação dos estudantes do Centro Educacional Morar 
Bem – CEM Morar Bem, por meio da elaboração de 
uma narrativa em áudio, utilizando a linguagem do 
rádio como recurso para conhecer e ensinar a 
história do processo de urbanização do bairro. 

O Centro Educacional Morar Bem é um 
colégio localizado na periferia da São José – Santa 
Catarina2, no final da Avenida das Torres, próximo à 
divisa com o município de Biguaçú3. O loteamento 
homônimo foi criado após a retirada de algumas 

                                                             
1 CRIOLO. Duas de cinco. Disponível em: << 
http://www.criolo.net/music.html >> Acesso: 21 set 2015. 
2 São José é um município da região metropolitana de 
Florianópolis. Possui uma extensão territorial de 113,6km e 
uma população de 209.804 habitantes, o quarto mais populoso 
do Estado de Santa Catarina. Disponível em: << 
http://www.saojose.sc.gov.br/index.php/sao-jose/sao-jose-em-
dados >> Acesso: 12 out 2015. 
3 Anexo 2: Mapa de localização do CEM Morar bem. 
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famílias que viviam em áreas de risco das 
comunidades do Pedregal, bairro Ipiranga, Jardim 
Zanelatto e outros, ou seja, são grupos originários de 
diferentes regiões que somente se conheceram após 
a chegada no loteamento. O colégio foi inaugurado 
em 2007, criado pelo Projeto de Lei 14/2007, no dia 
20/04/2007. Sua inauguração aconteceu no dia 17 
de agosto de 2007. Inicialmente o CEM Morar Bem 
funcionou de forma provisória nas dependências da 
Associação de Moradores do Loteamento Morar 
Bem, e em 2008 foi transferido para o prédio atual4. 
Durante as férias escolares há muitas depredações 
e reformas são frequentes, principalmente no início 
do ano letivo. O ambiente físico não estimula a 
permanência dos estudantes na escola e prejudica o 
processo de ensino e aprendizagem. 

Em 2015 esta instituição escolar contava com 
377 alunos, sendo 178 nos anos iniciais divididos em 
sete turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
no período vespertino, 113 estudantes nos anos 
finais do Ensino Fundamental separados em cinco 
turmas do 6º ano ao 9º ano no turno matutino, e 86 
estudantes em turmas de aceleração divididos em 
quatro grupos5 que estudam em ambos os turnos.  

A partir de 2016, o total de estudantes 
diminuiu, passando para 348. O ensino fundamental 
I passou a ter 10 turmas, totalizando 174 alunos. Já 
o grupo de ensino fundamental II aumentou o 
número de salas, ficando com seis, num total de 121 
estudantes. Este fato está relacionado a redução das 

                                                             
4 A construção já se encontra em estado precário de 
conservação, com a pintura desbotada, problemas nas 
instalações elétricas e paredes rachadas com infiltrações. 
5 Dados obtidos em pesquisa realizada na Secretaria Escolar 
do CEM Morar Bem, atualizados em agosto de 2015. 
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turmas de aceleração que no ano anterior eram 
quatro e passaram a ser apenas duas, uma para o 
primeiro ciclo com 26 e outra para o segundo ciclo 
com 25 alunos.6 

O índice de evasão escolar é muito alto7 e a 
quantidade de turmas diminuiu no último ano, em 
especial após o fechamento das turmas da EJA8. 
Trabalho como professor efetivo no CEM Morar Bem 
desde 2013, e percebi a má fama – muitas vezes 
injusta –  da escola constatada nas falas dos 
professores e demais funcionários da rede municipal 
de São José espanta professores no momento das 
escolhas das vagas. Há ainda a falta de interesse 
por boa parte dos estudantes, o que resulta num dos 
piores resultados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - Ideb9 entre as escolas de São 
José. 

                                                             
6 Os dados ainda estão em constante mudança, a cada mês 

aparecem novas matrículas e alguns estudantes pedem 
transferência para outras escolas. 
7 A média de desistências e transferências é de 80 estudantes 
ao ano, segundo dados obtidos no sistema do CEM Morar Bem. 
8 Em 2012 existiam 20 turmas, em 2013 foram 21, em 2014 
eram 32 turmas com a abertura da EJA (Educação de jovens e 
adultos no período noturno) e atualmente são 19 turmas. Mais 
dados na Tabela 1 – Demonstrativo Geral CEM Morar Bem 
(Apêndice A – tabela 1). 
9 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi 
criado pelo Inep em 2007 e busca reunir em um só indicador 
dois conceitos para a qualidade da educação: fluxo escolar e 
médias de desempenho nas avaliações. O indicador é 
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 
no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do 
Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e 
a Prova Brasil – para os municípios. Disponível em: << 
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb >> 
Acesso 05 jun 2015. 
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Acredita-se que outro fator que prejudica a 
relação entre aluno e ambiente escolar é a constante 

mudança de professores. Até 2014, existia apenas 
um professor efetivo nos anos finais do Ensino 
Fundamental e a troca de profissionais Admitidos em 
Caráter Temporário - ACT’s era (e continua) 
frequente, dessa forma, os vínculos afetivos entre 
estudantes e corpo docente são quebrados 
constantemente. 

Por ser uma região que passou por um 
processo de urbanização recente e ser formado por 
grupos de origens distintas, isto pode ser um fator 
para que as pessoas que moram na localidade não 
possuam laços identitários fortes com o bairro.  

Ainda não foram realizadas pesquisas de 
História sobre a formação do loteamento e neste 
contexto acredita-se que o conhecimento histórico 
deve servir para a vida prática das pessoas. A 
provocação feita por J. Rüsen (2010, p. 136) neste 
caso parece urgente 

O conhecimento histórico, dotado e 
sua pretensão de objetividade, 
poderia funcionar como critério de 
orientação cultural para a vida prática 
– sobretudo política: ele [o 
conhecimento histórico] produz uma 
perspectiva da futura função da 
mudança temporal do passado e a 
identidade coletiva do grupo a que se 
dirige, enquanto baseada nas forças 
ativas constitutivas da história 
humana.  

 
Loteamentos criados para receber famílias 

oriundas de áreas de risco10 carregam consigo 
                                                             
10 Regiões consideradas inadequadas para a moradia humana 
por estarem propensas a riscos naturais ou provocados pela 
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problemas de adaptação dos novos habitantes. Em 
vários casos, os grupos acabam retornando ao local 
de origem, mesmo tendo o conhecimento dos 
perigos que estão correndo (COUTO; FARIAS; 
GIARDINI; KATZ, 2005). Muitas vezes as remoções 
são realizadas sem o consentimento dos sujeitos e a 
região passa a ter grupos de locais distintos. Por 
mais que o poder público forneça uma infraestrutura 
para o acolhimento destas pessoas, os novos 
moradores não se sentem pertencentes ao local. 
Esta questão é latente no loteamento Morar Bem. 

A partir das entrevistas realizadas nas 
oficinas da rádio no CEM Morar Bem, a valorização 
de uma identidade local, neste caso, foi motivada por 
meio das memórias externadas nas falas e 
depoimentos solicitados pela atividade da rádio 
proposta. E, pela percepção a partir das memórias 
também a descoberta de uma história local, de sua 
inserção no contexto e, especialmente, enquanto 
possibilidades de atuação.  

O espaço escolar possui um grande potencial 
neste sentido e a participação dos estudantes no 
processo de elaboração dos programas pode 
garantir bons frutos ao trabalho, tanto no sentido de 
desenvolvimento das habilidades das crianças e 
jovens envolvidos, como na reflexão e valorização 
da história local. 

Neste processo de pesquisa, elaboração e 
divulgação da narrativa histórica do bairro em 
linguagem radiofônica, os estudantes e alguns 
moradores do bairro tiveram a oportunidade de 
refletir sobre a História e seu papel em seu cotidiano, 

                                                             
ação humana, como deslizamento de encostas de morros, 
margens de rios sujeitas a inundações, áreas contaminadas 
por resíduos tóxicos, entre outros. 
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e sobretudo, entender que são efetivamente agentes 
históricos. Como afirmam em artigo Fernando 
Seffner e Nilton Mullet Pereira (2008, p. 120), o 
ensino de História deve  

levar homens e mulheres do meio 
urbano e rural a se tornarem artífices 
de si mesmos, a construírem-se 
como singularidades e a olhar para 
seu presente como diferença em 
relação ao seu passado e, ao mesmo 
tempo, como produto dos conflitos e 
lutas do passado. 

 

A pesquisa proposta buscou promover, 
desenvolver, acompanhar e qualificar os resultados 
da prática do ensino de História por meio do uso da 
linguagem radiofônica nos estudantes envolvidos no 
processo de criação do progama piloto que foi 
intitulado “Nossa história” que tem como tema 
principal a urbanização do loteamento Morar Bem. 

Na primeira etapa das oficinas, ocorrida em 
2015, quatorze estudantes participaram do projeto, 
na segunda fase no ano de 2016, foram treze. Todos 
os envolvidos no presente estudo aprovaram suas 
participações conforme as normas do Comitê de 
Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da 
Universidade do estado de Santa Catarina – 
CEPSH/UDESC.11 

Durante as oficinas de implementação da 
rádio #TMJ foram realizadas quatro entrevistas: Sr. 
Daniel Nascimento, ex-presidente da Associação de 
Moradores do bairro, Sra. Carmem Hochsprung, 
Diretora do CEM Morar Bem, Sra. Cláudia Alexandra 

                                                             
11 As autorizações estão presentes nos anexos 3 deste 
trabalho. 
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dos Santos Raimundo, Coordenadora, e Sra. Viviane 
Scarabelot, Secretária do colégio. 

Para a elaboração do programa piloto foram 
realizadas oficinas onde os alunos voluntários 
participaram da produção de roteiros de rádio e 
entrevistas, captação de voz de convidados e 
ouvintes e edição do material sonoro. 

As entrevistas realizadas no bairro tiveram 
como base a memória dos moradores da região e 
dos funcionários do CEM Morar Bem, que foram 
selecionados pelos estudantes a partir de critérios 
definidos pelo grupo no desenvolvimento desta 
pesquisa durante as oficinas vinculadas à rádio 
#TMJ.  

As falas dos convidados e dos alunos foram 
as protagonistas na produção das entrevistas e 
posteriormente na elaboração do programa “Nossa 
história”. Os conceitos e metodologias ligados à 
história oral não foram debatidos durante as oficinas, 
pois o foco da pesquisa foi o ensino de História, ou 
seja, como as crianças envolvidas entraram em 
contato com o passado do seu bairro durante as 
atividades da #TMJ e elaboraram uma narrativa em 
linguagem radiofônica sobre o local onde moram. 
Assim as entrevistas serviram como caráter 
informativo e um registro das memórias dos 
envolvidos no processo de criação dos programas. 

No entanto, durante o processo de gravação 
das entrevistas, procedimentos da história oral, 
como o arquivamento dos áudios na sua forma bruta 
e a autorização das falas dos entrevistados 
acabaram aparecendo na prática (PORTELLI, 
1997). 

Um outro desdobramento deste estudo foi a 
implementação de uma rádio online escolar, 
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batizada de forma democrática pelos alunos de 
Rádio #TMJ (Tamo Junto)12 e programas vinculados 
aos interesses dos estudantes que frequentam as 
oficinas. 

Com a participação dos alunos, o acesso às 
fontes e também aos entrevistados foi facilitado, pois 
o grau de intimidade com os depoentes era maior. 
Outrossim, a realidade do bairro é conhecida e 
vivenciada diariamente por eles, o que trouxe novas 
perspectivas para o presente estudo. 

Tendo em vista este contexto, a investigação 
contemplada na pesquisa ocorreu em torno das 
seguintes questões: quais são os efeitos e impactos 
de uma rádio no ambiente escolar? De que maneira 
uma rádio escolar pode contribuir para a formação 
de laços identitários entre os estudantes e demais 
moradores do bairro? A criação de programas de 
rádio em escolas pode melhorar a autoestima e 
aumentar o rendimento escolar dos estudantes 
envolvidos? Como utilizar a rádio para elaborar uma 
narrativa histórica em formato radiofônico sobre a 
urbanização do bairro?  

Esta pesquisa foi fomentada pelo programa 
de Mestrado Profissional em Ensino de História - 
ProfHistória13, que possui entre seus principais 

                                                             
12 A expressão tmj (tamo junto) é muito utilizada atualmente nas 
redes sociais e aplicativos de bate-papo como abreviatura para 
“estamos juntos” ou no sentido de parceria e/ou apoio ao 
interlocutor ou a uma ideia. 
13 O Mestrado Profissional em História (ProfHistória) oferecido 

em rede nacional é um programa de pós-graduação stricto 
sensu em formato semipresencial em Ensino de História, 
reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação 
(MEC). Coordenado pela Universidade Federal doRio de 
Janeiro (UFRJ), tem como objetivo proporcionar formação 
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objetivos a melhoria da qualidade de ensino na 
educação básica. Os professores que ingressam no 
programa são desafiados a elaborar um projeto que 
influencie positivamente no ambiente escolar em que 
trabalham e proporcione uma estratégia que otimize 
o processo de ensino-aprendizagem de História. 

Como objeto de estudo do Mestrado 
Profissional em História, a presente pesquisa teve 
como objetivo geral elaborar uma estratégia de 
intervenção na localidade do Bairro Morar Bem na 
cidade de São José/SC, enquanto reflexão sobre o 
ensino de história a partir da experiência docente na 
escola CEM Morar Bem, identificada com a 
experiência de implementação de uma rádio escola 
em formato online. 

A partir da atividade prática desenvolvida na 
escola – a rádio – possibilitou as reflexões 
apresentadas nesta dissertação de mestrado. Foram 
objetivos secundários: motivar a comunidade, a 
partir da iniciativa do professor e dos alunos da 
escola, a conhecer e construir sua história na esfera 
local; desenvolver oficinas de rádio, voltadas a 
linguagem específica e a construção narrativa sob 
este formato, tendo como temática a história local a 
partir do cotidiano escolar e em torno da instituição; 
elaborar um programa piloto sobre a história local, 
como possibilidade de análise da proposta do 
Projeto de Mestrado em curso; promover a 
continuidade da rádio na escola, a partir da proposta 

                                                             
continuada aos docentes de História da Educação Básica, e 
proporicionar a qualificação certificada para o exercício da 
profissão, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino. 
Disponível em: << 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/1
452014-folder-profhistoria.pdf >> acesso: 05 jun 2015. 



38 
 

original e de outras demandas que surgirem por 
parte da comunidade escolar e seu entorno. 

A criação de rádios em escolas se mostrou 

uma ótima ferramenta para o desenvolvimento 

global dos estudantes e sobretudo para despertar 

elementos que melhorem a sua autoestima. No 

entanto, para que o processo de aprendizagem seja 

completo, a apropriação dos meios é o primeiro 

passo, até porque, apenas o uso da tecnologia não 

garante que os objetivos educacionais sejam 

completamente atingidos (WOLTON, 2001). Por 

essa razão, é primordial a participação de 

professores no comando das rádios escolares. Os 

profissionais envolvidos precisam conhecer esta 

ferramenta e estar motivados para criar novas 

estratégias de ensino, caso contrário, a rádio será 

apenas mais um conjunto de equipamentos 

encostados num canto do colégio. Uma rádio escolar 

não deve ser um fim, mas um meio para o processo 

de ensino e aprendizagem. 

A dissertação está dividida em três capítulos. 
No primeiro capítulo foi realizada uma discussão 
sobre o uso da rádio na escola, sua linguagem, o 
formato a sua relação com a História e com a cultura 
escolar. No segundo capítulo foi feita a descrição do 
processo de elaboração da mediação didática que 
resultou no programa piloto “Nossa História” e as 
suas etapas de implementação da rádio #TMJ. Por 
fim, no último capítulo foram analisados os 
resultados, através de uma reflexão sobre as 
modificações no espaço escolar, o impacto do 
programa piloto entre os estudantes e as 
dificuldades encontradas no decorrer do projeto.  
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A concepção principal da pesquisa foi 
elaborar uma narrativa histórica sobre o processo de 
urbanização do bairro Morar Bem utilizando a 
linguagem radiofônica. Os estudantes do colégio 
homônimo foram os principais sujeitos nesse 
processo, participando das oficinas sobre a 
produção, locução e edição de programas de rádio. 
Na elaboração da narrativa histórica local, a rádio foi 
o veículo e os moradores as principais fontes.  

A escola deve ser um local rico em ações que 
estimulem o desenvolvimento dos estudantes e que 
propicie atividades coletivas, onde as decisões são 
tomadas em conjunto e as diferentes opiniões são 
aceitas. As rádios escolares possibilitam isto, e 
sobretudo corroboram com o conceito mais recente 
sobre o espaço escolar, que entende os 
estabelecimentos de ensino como lugares onde 
novas ideias são criadas. 
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1. RÁDIO, ENSINO E HISTÓRIA 

 

1.1 Universo sonoro e rádio 

 

No princípio todos os sons eram 
originais. Eles só ocorriam em 

determinado tempo e lugar. Os 
sons, então, estavam 

indissoluvelmente ligados aos 
mecanismos que os produziam. A 
voz humana somente chegava tão 
longe quanto fosse possível gritar. 

Cada som era individual, único.  

Murray R. Schafer (2001, p. 133)  

 

Antes de escrever, aprendemos a falar. E 
para começarmos a proferir palavras mundo afora 
desde muito cedo ouvimos o que está ao nosso 
redor. Os sons marcam a nossa trajetória no meio 
social. Cada pessoa carrega consigo uma marca 
registrada, a sua voz. A partir do quinto mês de 
gestação os fetos já conseguem escutar o mundo 
que está a sua volta, mesmo dentro do útero da sua 
mãe, como afirma Mônica Rebecca Ferrari Nunes 
(2001, p.17) 

O universo sonoro-musical precede o 
nascimento, o feto é banhado por 
sensações rítmicas mecânico-
vibratórias, provenientes do líquido 
amniótico, e também é capaz de 
ouvir certas frequências da voz 
materna, de sentir as cargas de 
tensão e repouso, contração e 
distensão do batimento cardíaco em 
seu pequeno corpo. 



42 
 

Desde o início da vida, estamos imersos no 
ambiente sonoro: “nascido em meio a sons, marcado 
por eles durante a vida embrionária, fetal e durante 
todo o seu desenvolvimento, o ser humano é por 
princípio um ser musical” (NUNES, p.22). No 
entanto, os estímulos visuais predominam em nossa 
sociedade. Vivemos num mundo que valoriza a 
linguagem escrita em detrimento da oral. Nas 
escolas, as crianças aprendem que a História só tem 
início com os primeiros registros escritos na região 
da Mesopotâmia, e por mais que utilizemos durante 
a maior parte do dia a fala, repetimos 
cotidianamente: o que vale é o que está escrito. 

Num mundo cada vez mais individualista, 
atualmente quase desaprendemos a ouvir. Quando 
o foco passa a ser a audição, um novo ambiente é 
revelado. Ao explorar o lado auditivo, a atenção é 
direcionada ao interlocutor, há um incitamento às 
imagens mentais e passamos a compreender de 
maneira mais completa o que está à nossa volta. Um 
mundo imaginário ganha forma e a concentração 
torna-se mais refinada.14   

Veículo fundamental para percorrer o 
universo dos sons, a rádio se reinventou com o 
passar dos anos. De meio de comunicação que 
estava fadado ao fracasso após a popularização da 
televisão, hoje é cada vez mais um veículo que 
desenvolve o protagonismo nos ambientes 

                                                             
14 Talvez o melhor exemplo de provocação de imagens mentais 
promovidos pela rádio tenha sido o programa Guerra dos 
Mundos criado por Orson Welles e exibido em 1938. A narrativa 
foi tão verossímel que provocou pânico em várias cidades. 
MEDITSCH, Eduardo (org). Rádio e Pânico 2: a guerra dos 
mundos 75 anos depois. Florianópolis: Insular, 2013. 
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escolares. Os ouvintes interagem diretamente com 
os produtores, e eles mesmos também produzem 
suas mensagens. 

A rádio carrega consigo um conjunto de 
potencialidades para o desenvolvimento global dos 
estudantes, desde a aprendizagem técnica até o 
comando na elaboração de programas, dando voz e 
amplitude as suas ideias. 

Os métodos de produção da linguagem 
radiofônica são relativamente simples e podem ser 
facilmente compreendidos, sendo dessa forma de 
fácil aprendizagem, desde o momento da criação até 
o instante da audição. Para a publicação dos 
programas, atualmente a tecnologia é barata, 
bastando caixas de som no ambiente escolhido ou 
mesmo somente a internet para a criação de 
podcast´s. Além disso, o público que não tem 
práticas de letramento, não sabe ou possuiu 
dificuldade em ler e, portanto, está fora da tradição 
escrita, pode ouvir os programas, o que amplia 
consideravelmente o número de pessoas 
impactadas. 

A rádio estimula o universo sonoro e viabiliza 
a atuação dos estudantes como atores principais no 
processo de criação dos programas. Ela cria e 
fortalece laços identitários, proporciona a reflexão 
sobre o cotidiano, instiga o debate de ideias, fomenta 
o convívio, a tolerância, e amplia a rede de 
sociabilidade. Não pode ficar de fora do espaço 
escolar.  

Ferramenta essencial para estímulos 
auditivos, o rádio produz sonhos e sentidos entre os 
processos de produção e recepção.  Tem o poder de 
instigar a criação de imaginários, e ser o estopim 
para lembranças e emoções. O rádio recria cenários 
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do mundo real através de seus elementos e constrói 
um espaço imaginário, individual para cada ouvinte 
e também atua como componente construtor de 
memórias coletivas.  

A palavra rádio é carregada de significados. 
Ela remete a diversos sentidos. É múltipla e repleta 
de possibilidades. A concepção de rádio utilizada 
nesta pesquisa vem de encontro ao conceito 
elaborado por Jean Tardieu 

 
A expressão rádio representa não 
uma realidade monolítica (uma arte 
ou uma técnica), mas uma incrível 
soma de operações científicas e 
culturais, individuais e coletivas, 
umas antigas, outras recentes, 
aglomeradas, fundidas em um todo 
dotado de vida e matéria. Tais 
operações entrelaçam aqueles que 
produzem com os que consomem, 
envolvendo assim, uma parcela 
significativa da sociedade nessa 
complexa rede. (TARDIEU, p. 16, 
apud CALABRE, 2006) 

  
O rádio se apresenta em diversas formas 

atualmente: das tradicionais AM e FM, ao podcast e 
transmissões on line da web rádio; pode ser uma via 
de interação entre ouvinte e produtor e ainda uma 
ferramenta de construção de saberes.  É um veículo 
plural de comunicação e que está inserido no 
cotidiano dos estudantes e uma ótima ferramenta de 
ensino. Outra concepção interessante foi elaborada 
pelo pesquisador Mariano Cebrián Herreros, que 
ressalta a pluralidade do rádio na atualidade, sua 
popularidade e suas potencialidades com a difusão 
dos meios digitais. (HERREROS, 2001). 
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Desde a sua implementação no Brasil no 
início do século XX, o rádio andou lado a lado com a 
Educação, inclusive com o ensino de História. 
Analisando a trajetória da disciplina de História em 
âmbito escolar, a partir do século XX a História 
“profana” ganhou espaço, os intelectuais e 
educadores brasileiros que organizaram e 
elaboraram o ensino de História sofreram forte 
influência francesa, adaptando e traduzindo livros 
didáticos. Assim, o estudo de História geral no Brasil 
foi sedimentado segundo a visão francesa 
(BITTENCOURT, 1992/1993, p.203).  

O Colégio Pedro II, localizado no Rio de 
Janeiro, foi o modelo para as demais instituições 
escolares laicas no Brasil. Seus métodos de ensino 
e currículos influenciaram também a divisão da 
História do Brasil (ABUD 2004, p.31).  Para “integrar-
se” ao mundo “civilizado e moderno”, a perspectiva 
do ensino de História no Brasil foi constituida sob a 
visão eurocêntrica e adaptada do modelo francês, 
destinada a um público seleto de estudantes que 
deveria no futuro governar o país (BITTENCOURT, 
1992/1993, p. 206). Ainda segundo Circe 
Bitterncourt (1992/1993, p. 207/208) 

   
Da negação da História Sagrada 
baseada nos fundamentos da fé 
cristã, criou-se uma História Profana 
segundo os pressupostos dos 
iluministas que procuravam 
evidenciar a racionalidade do homem 
como fundamento da História da 
Humanidade e cujo agente principal 
era o Estado.  
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Uma forte influência francesa percebida no 
ensino de História no Brasil foi a forma de 
periodização. Os marcos históricos definidos pelo 
historiador francês Charles Seignobos, que dividiu o 
tempo histórico em História antiga (Oriente, Grécia e 
Roma), Idade Média, Tempos Modernos e Período 
Contemporâneo, são base até hoje para a produção 
didática brasileira e por consequência o ensino de 
História no Brasil (BITTENCOURT, 1992/1993, p. 
205). 

Durante o período da chamada “Era” Vargas, 
foram realizadas reformas educacionais importantes 
no Brasil. A reforma Francisco Campos, em 1931, 
instituiu a divisão por séries, e a reforma Gustavo 
Capanema, que aumentou a carga horária das 
Ciências Humanas e trouxe a divisão entre História 
Geral e do Brasil, deu ênfase à História brasileira.  O 
papel do ensino de História neste período era 
fundamental, a disciplina escolar deveria ser 
formadora da identidade nacional e ajudar a 
uniformização das massas (ABUD 2004, p.32/33). 
Nesse sentido, o rádio foi um veículo para este 
processo. 

Em 1936 foi criado Serviço de Radiodifusão 
Educativa (SER) do Ministério da Educação e Saúde 
(RIBEIRO, 2010). Lideraram este processo 
Roquette-Pinto, Fernando de Azevedo, Lourenço 
Filho, Gustavo Capanema, Paschoal Lemme, 
Venâncio Filho e Jônathas Serrano, na tentativa de 
dirigir o funcionamento da radiodifusão brasileira e 
adequá-la aos interesses do Estado. Entre seus 
principais objetivos estava a assimilação voluntária 
pelos ouvintes da rádio, estudantes ou não, de 
valores morais e nacionalistas, autodisciplina e 
engrandecimento do trabalho (DÂNGELO, 1998). 
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Além disso, a utilização da tecnologia das 
transmissões radiofônicas deveria atingir 
populações distantes das escolas e zonas urbanas e 
também submeter a atuação de professores e 
estudantes a processos de ensino/aprendizagem 
sob os olhos do Estado. Segundo Newton Dângelo 
(1998, on line) 

Pretendia-se, com estas ações 
regulamentadoras, desfazer o perfil 
recreativo, de lazer e de informação 
do rádio para a construção de uma 
"escola sem professores", na qual o 
professor fosse um mero aplicador de 
programas curriculares e 
subordinado aos sons do civismo e 
do patriotismo.  

 
Foram criados programas voltados ao ensino 

de História, especificamente à História do Brasil, 
baseados na mesma linha pedagógica dos livros 
didáticos da época. O estudo do passado serviria 
para ser um modelo e, sobretudo, criar uma 
identidade nacional homogênea. Segundo Newton 
Dângelo (1998, on line) 

 
O passado torna-se o exemplo a ser 
seguido, consagrado e memorizado 
enquanto senso comum. Pleiteava-
se, para a radiodifusão educativa, a 
elaboração de cenas de uma 
multidão civilizada no presente, em 
contraposição à desorganização de 
tempos passados. Ficando em casa, 
os ouvintes, atingidos nacionalmente 
por uma rede de rádio, juntar-se-iam 
a essa multidão, recebendo 
impressões irradiadas das ruas e dos 
estádios, em comemorações cívicas 
preparadas para saldar os mitos 
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fundadores da nação, os heróis que 
realizaram os anseios de liberdade 
em nome do povo, o 07 de setembro, 
o 15 de novembro, o 19 de 
novembro, o 13 de maio e o 1º de 
maio. Ocorre, portanto, uma 
articulação dessas celebrações pelo 
rádio educativo ao ensino de História, 
bem como à organização dos 
dispositivos de censura e produção 
de manifestações cívicas nos anos 
30 e 40. 

 
Até meados da década de 1970, a 

radiodifusão servia como meio para a educação à 
distância, mas com a popularização da televisão, 
essa função entrou em decadência e o uso 
pedagógico se modificou. Nas últimas décadas, a 
rádio como ferramenta educativa multiplicou suas 
facetas. De ferrramenta para a transmissão do 
conhecimento, passou a ser um vetor para a 
construção de estratégias didáticas onde os 
estudantes são protagonistas do processo de 
elaboração dos programas. 

Mesmo sendo usado no início como um 
transmissor, a   rádio foi   se constituindo como um 
espaço para debates, elaboração de ideias e 
reivindicações dos indivíduos envolvidos (ALMEIDA, 
2013). A utilização das práticas radiofônicas como 
ferramentas educativas não é um fenômeno atual. 
Edgar Roquete-pinto, fundador da Rádio Sociedade 
Rio de Janeiro em 1923, já pretendia aplicar a rádio 
como um instrumento de socialização do 
conhecimento (BLOIS, 2003). 

Atualmente, as rádios escolares se 
transformaram em locais multidisciplinares, onde os 
estudantes desenvolvem práticas que vão além dos 
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temas tradicionais ensinados em sala de aula. Na 
rádio, os estudantes aprendem a elaborar roteiros, 
dividir tarefas, ouvir os demais integrantes, discutir a 
intencionalidade e os passos de produção das 
mídias e desenvolvem a sociabilidade. Esses fatores 
são fundamentais para reforçar laços identitários e 
promover a autoestima dos sujeitos envolvidos no 
processo.  

Uma rádio escolar carrega consigo um 
conjunto de potencialidades. Pode ser um veículo 
para a compreensão e debate da produção das 
mídias jornalísticas, pode proporcionar uma forma 
mais atrativa para aprendizagem de conteúdos 
tradicionais então ministrados em sala de aula, um 
meio para o desenvolvimento da oralidade15, e um 
veículo para a construção de identidades.  

A rádio ainda possui características 
intrínsecas, como a liberdade imaginativa, o alcance 
humano e geográfico, a simplicidade de produção, o 
baixo custo, e a agilidade a seu favor. Além disso, os 
aspectos extrínsecos ligados a seletividade, 
personalidade, adaptabilidade, essencialidade, e 
identificação pessoal, junto com as possibilidades 
entrelaçadas ao didatismo, musicalidade, e utilidade 
pública são pontos importantes para pensar as 
pontencialidades do uso da linguagem radiofônica 
no ambiente escolar (CONSANI, 2007, p.19/20). 

Ao caminhar por uma escola nos dias de hoje, 
uma cena se repete: estudantes usando fones de 
ouvido. Muitas vezes estão escutando músicas, 
rádio, comerciais ou mesmo podcast. Ou seja, ouvir 

                                                             
15 A intenção deste estudo é demonstrar como a rádio pode ser 
um instrumento para melhora da oralidade dos estudantes, no 
sentido de desenvolvimento na fala, ou seja, de expressão 
vocal. 
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rádio continua sendo um ato cotidiano e 
extremamente popular. O rádio é encontrado em 
75,7% das residências brasileiras segundo dados 
levantados pelo IBGE-PNAD16, e com abrangência 
ainda maior se considerarmos os aparelhos de 
telefone celular que vem com rádio FM embutidos.  

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião e Estatística – IBOPE Media, 
feita entre janeiro e março de 2015 em 13 regiões 
metropolitanas17 brasileiras com cerca de 60 mil 
pessoas, do total de entrevistados, 89% afirmaram 
ter ouvido rádio ao menos uma vez no último mês, 
sendo que 16% declararam ouvir as emissoras pelo 
telefone celular com frequência. Entre os tipos de 
programas que não podem faltar em uma rádio, 7% 
citaram promoções/participação de ouvintes, 11% 
entrevistas/opiniões, 18% humor/variedades, 18% 
esportes, 19% religioso, 47% sequência de músicas 
sem intervalo e 65% notícias/prestação de 
serviços18. 

Com o desenvolvimento e popularização da 
internet em banda larga, as web rádios se 
multiplicaram. Existem muitos pontos a favor desta 
prática de transmissão radiofônica. A primeira delas 
é liberdade de criação, pois ao contrário das rádios 
convencionais, as transmissões via internet não 
precisam da concessão estatal para funcionarem. 
Outro fator fundamental é o baixo custo para manter 

                                                             
16 Pesquisa realizada em 2013. Disponível em << 
www.teleco.com.br/pnad.asp >> Acesso em: 07 jun 2015. 
17 São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonto, Curitiba, 
Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Florianópolis, 
Goiânia, Campinas e Vitória. 
18 Disponível em << www.kantaribopemedia.com/book-de-
radio >> Acesso em: 02 dez 2015. 
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a rádio no ar, por último, a interação com os ouvintes 
- que pode ser instantânea - e a amplitude de 
horários que os programas podem ser escutados. 
Portanto, uma rádio escolar pode facilmente 
transmitir seus programas além dos muros do 
colégio via web e atingir um número maior de 
ouvintes. 

 

1.2  Rádio e Escola 

A formação técnico-científica não é 
antagônica à formação humanista 

dos homens, desde que a ciência e 
tecnologia, na sociedade 

revolucionária, devem estar a 
serviço de sua libertação 

permanente de sua humanização. 
 

 Paulo Freire (2005, p. 181) 

 
O ditado popular afirma que “uma imagem 

vale mais que mil palavras”. Ele aponta para uma 
forma de interpretação do conhecimento em que se 
evidencia a presença da visualidade, da observação 
pelo olhar, como forma de compreender e explicar o 
mundo. O ditado popular é antigo, mas está cada vez 
mais atual. Na Era da (des)informação, imagens e 
sons ganham cada vez mais um caráter verossímil e 
naturalizante nos meios de comunicação e nas redes 
sociais, segundo Marcos Napolitano 

 
Vivemos em um mundo dominado 
por imagens e sons obtidos 
“diretamente” da realidade, seja pela 
encenação ficcional, seja pelo 
registro documental, por meio de 
aparatos técnicos cada vez mais 
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sofisticados. E tudo pode ser visto 
pelos meios de comunicações e 
representado pelo cinema, com um 
grau de realismo impressionante. 
(NAPOLITANO, 2011, p. 235) 

 
As escolas devem colaborar para a 

construção de uma sociedade midiática mais 
democrática e crítica (CONSANI, 2007). 
Corroborando com esta afirmativa, e dentro da atual 
perspectiva do ensino, é papel essencial da História, 
enquanto área do saber, criticar e desnaturalizar os 
discursos proferidos pela mídia. Os alunos precisam 
compreender as etapas da elaboração das notícias 
e analisar os discursos intrínsecos à narrativa que 
está diante deles. A experiência de criação e edição 
é uma metodologia que pode gerar ótimos 
resultados. Ao ingressar nas oficinas de rádio, os 
estudantes participam na prática dos processos e 
etapas que envolvem a produção de programas 
radiofônicos. Assim, podem entender a construção 
das notícias por dentro, in loco, fato que carrega um 
grande potencial de gerar significado e possibilitar o 
aprendizado efetivo. 

Existem diversas experiências de rádios 
escolares espalhadas pelo Brasil. Uma delas, a 
Rádio Canoas, um trabalho desenvolvido com um 
grupo de 40 alunos do 6º ano do ensino fundamental 
ao 1º ano do ensino médio em uma escola particular 
em São Mateus do Sul, no Paraná, foi descrita e 
estudada por Ruth Azambuja Langaro em sua 
dissertação de mestrado. Neste estudo, a autora 
informa os procedimentos que decorreram em 
ótimos resultados pedagógicos durante 
implementação desta rádio no colégio Integral. Os 
estudantes produziram roteiros e gravaram 
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programas, mas quem os editou foi um funcionário 
especializado contratado pela escola (LANGARO, 
2012). É perceptível que o resultado final foi 
privilegiado em detrimento ao processo pedagógico, 
pois caso os alunos tivessem acesso à edição dos 
programas, a qualidade de áudio não seria a mesma, 
mas a compreensão acerca das etapas de produção 
radiofônica por parte dos estudantes seria mais 
acentuada. 

Outro caso de utilização da rádio como 
ferramenta educacional, é o projeto Rádio ETM`26, 
no Colégio Eraldo Tinoco Melo, em Itabuna, na 
Bahia. A rádio coordenada pela professora Catarina 
Alves Sousa promoveu o uso da linguagem 
radiofônica para a produção de programas 
vinculados aos interesses dos estudantes19. Seu 
“estúdio” funcionava de forma improvisada na sala 
de informática e os alunos participavam 
integralmente da elaboração das produções. A rádio 
funcionou entre os anos de 2009 e 2010 e sua 
programação era divulgada em caixas de som 
distribuídas pela escola ligadas durante os recreios. 
O projeto, assim como tantos outros do mesmo 
gênero, teve fim com a saída da professora do 
colégio. 

Nos casos mencionados, as rádios escolares 
não foram criadas por professores da área de 
História. No entanto, vários programas tiveram 
temas históricos como assuntos principais. De uma 
certa forma, os projetos acabaram contribuindo para 
a formação da consciência histórica dos estudantes 
que elaboraram os programas ou mesmo para os 
ouvintes que tiveram acesso à produção. 
                                                             
19 Disponível em: << https://radioetem26.wordpress.com >> 
Acesso em: 02 jun 2015. 
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Os temas relacionados à História são 
populares e despertam muito interesse. Nesse 
sentido, a produção radiofônica no ambiente escolar 
é um ótimo catalisador para o ensino da disciplina.  

Ainda como experiência em linguagem 
radiofônica, entre 2008 e 2009, o autor desta 
pesquisa teve a oportunidade de desenvolver uma 
rádio-escolar (Rádio Corredor) em dois colégios da 
rede privada de ensino da região da grande 
Florianópolis nas quais trabalhou (Colégio Visão - 
Unidades Coqueiros e Pedra Branca). Os resultados 
desta prática foram significativos. Foi surpreendente 
a capacidade identitária que uma rádio pode 
desenvolver num ambiente de ensino.  A rádio 
atingiu a maior parte do corpo discente e docente 
das escolas, e os estudantes que se envolveram no 
projeto melhoraram sua oralidade, passaram a 
refletir sobre a produção dos programas jornalísticos 
e a escolha das notícias, entraram em contato com 
vários estilos musicais, e em especial, ganharam 
mais auto-confiança. 

Os casos mencionados utilizaram como 
conceito básico a ideia de Educomunicação 
debatido pelo NCE da USP (Núcleo de Comunicação 
e Educação da Universidade de São Paulo). 
Atualmente coordenado pelo Prof. Ismar de Oliveira 
Soares, o núcleo conta com cerca de 40 
pesquisadores de diversas áreas e incentiva a 
pesquisa acadêmica sobre o tema, além de realizar 
eventos e gerir uma rede de educomunicadores, a 
RBE20 (Rede Brasileira de Educomunicadores). 
Segundo Marciel Consani (2007, p.13), que integra 

                                                             
20 Dados pesquisados em: << http://www.usp.br/nce >> Acesso 
em: 23 set 2015. 
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o grupo de pesquisadores do NCE, a 
educomunicação pode ser definida como 

 
Campo de estudos e práticas que 
não pode ser de todo absorvido nem 
pela comunicação nem Educação. 
As mídias e a mediação comunicativa 
não representam apenas “recursos a 
mais” dentro de um fazer já 
estruturado, mas, sim, o veículo, a 
situação e o ambiente privilegiados 
para sustentar a tríade conteúdos-
habilidades-atitudes. 

 
           Ainda segundo o referido autor, a 
educomunicação estimula a criação de 
“ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e 
criativos, nos espaços educativos, quebrando a 
hierarquia na distribuição do saber” (CONSANI, 
2007). Neste sentido, todos os sujeitos envolvidos no 
processo de construção da informação são 
produtores de cultura, desde estudantes a 
professores do estabelecimento de ensino. 

No senso comum, muitas vezes repetidos nas 
escolas, não é permitido que as crianças participem 
das discussões com os adultos por não terem 
maturidade suficiente e para preservá-las dos temas 
polêmicos, assim, diversas gerações tiveram suas 
vozes silenciadas. Ainda hoje é pequeno o número 
de colégios que estimulam a presença dos 
estudantes nos conselhos de classe e nas decisões 
orçamentárias. 

Ao pensar a infância segundo os textos e 
conceitos de Walter Benjamin, essa idealização é 
quebrada. As crianças precisam ser analisadas e 
vistas como tal, no entanto, é também fundamental 
que elas sejam pensadas como sujeitos capazes de 
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criar e sobretudo modificar o meio social em que 
vivem. Como afirma Caroline Trapp de Queiroz 
(2014, p. 6), ao estudar a concepção de infância em 
Walter Benjamin: “Refletir sobre a infância tendo 
como base os escritos de Benjamim, é romper com 
a ideia (idealizada) de indíviduos sem ação, e olhar 
as crianças como agentes históricos dotados de 
vontade própria e que influenciam cultura”. 

Walter Benjamin (2015, p. 277), em seus 
programas de rádio voltados às crianças, remete-se 
a este público sem meias palavras e expressões 
infantilizadas. Infelizmente, os registros de áudio de 
A hora das crianças acabaram se perdendo com o 
passar do tempo, restando apenas os roteiros 
escritos. Neles, os temas e a própria linguagem 
utilizada são complexos e maduros, como exemplo 

  
É noite escura, tão clara a lua, 
um carro cruza veloz a rua 
virando a esquina bem lentamente 
e dentro, de pé, sentava a gente 
em silêncio trocando ideias 
quando um coelho ferido de morte 
patinava no bando de areia. 
 
Qualquer um pode perceber que há 
algo estranho com este poema. Na 
história que vocês vão escutar agora 
também há algo diferente que não 
soa bem, mas eu acredito que não 
seja tão fácil de perceber. 
 

 
Ao citar um poema na introdução de seu 

programa A hora das crianças (Um dia Maluco), 
Benjamin encara o “não saber” das crianças como 
um potencial, não como algo que deva ser tutelado 
por um adulto. Os estudantes devem ser vistos como 
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protagonistas e agentes da História. Eles podem e 
devem ter voz ativa nas instituições de ensino e uma 
rádio escolar é um ótimo canal para a produção e 
divulgação das ideias destes sujeitos. 

Uma rádio escolar altera sensivelmente o 
ambiente escolar. Ela é um bom exemplo de que os 
colégios produzem conhecimento. Esta ideia vem de 
encontro ao conceito de cultura escolar discutido por 
André Chervel (1990). Mais do que um local que 
transmite conhecimento oriundo das universidades, 
a escola possui aspectos próprios, com sua 
linguagem ímpar, ritos de passagem, seu modo de 
pensar, suas regras e até mesmo transgressões.  Se 
por um lado o colégio forma e conforma os 
indivíduos e estabelece um padrão social, por outro, 
ele constrói seus saberes e é um espaço que 
propicia mudanças. Seu cotidiano é dinâmico, pulsa 
vida, e apesar de manterem pontos em comum, cada 
escola possui suas características distintas que a 
torna única. Segundo o referido autor, a cultura 
escolar é elaborada por duas partes que se somam: 
a lista de conteúdos oficiais fornecidos pelo Estado, 
que explicam sua função educacional, e os 
resultados práticos da ação da escola, que não estão 
inscritos nesta finalidade. Ou seja, a cultura escolar 
é adquirida nas instituições de ensino e encontra 
nela não apenas seu meio de divulgação, mas 
também sua origem (CHERVEL, 1990). 

A prática de ensino de História que utiliza a 
rádio como metodologia também proporciona um 
ganho para a consciência histórica dos estudantes 
envolvidos no processo. Condição essencial para os 
seres humanos entenderem sua presença no tempo, 
a consciência histórica, segundo Jörn Rüsen (2001, 
p.57), é “o conjunto de operações mentais com as 
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quais os homens interpretam sua experiência da 
evolução temporal de mundo e de si mesmos”. Em 
outras palavras, consciência histórica é uma 
realidade que explica a concepção humana de 
mundo e de si mesmo, sintetiza a experiência 
temporal do passado com a expectativa temporal 
que se abre ao futuro: é o entrelaçamento entre a 
interpretação do passado, a compreensão do 
presente e a perspectiva de futuro (RÜSEN, 1994). 
É, portanto, universalmente humano, pois atravessa 
a vida prática dos homens e mulheres que vivem em 
sociedade. Para o autor, existe uma operação 
mental específica que produz este entrelaçamento 
dos tempos e esta operação, ao mesmo tempo, 
empírica e normativa de conteúdos: o ato de narrar 
histórias.  

Ao produzir programas de rádio, os 
estudantes estão narrando histórias. O 
conhecimento passa a ter um novo significado e a 
consciência histórica é também alterada. O próprio 
entendimento sobre a produção de notícias passa a 
ser outro, pois o protagonismo no processo de 
elaboração dos programas demonstra que nada é 
imparcial.  

A criação de narrativas históricas por meio da 
linguagem radiofônica pode contribuir também para 
cultura histórica dos habitantes do bairro em que ela 
está inserida. Ainda segundo Rüsen (1994), cultura 
histórica é articulação prática e operante da 
consciência histórica na vida de uma sociedade, é 
aquela que resulta na História enquanto conteúdo da 
experiência, produto da interpretação, medida de 
orientação e determinação de finalidade. Na 
interpretação deste conceito, segundo Maria 
Auxiliadora Schmidt (2012, p. 93)  
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Para Rüsen, a cultura histórica é a 
própria memória histórica, exercida 
na e pela consciência histórica, a 
qual dá ao sujeito uma orientação 
temporal para a sua práxis vital, ao 
mesmo tempo, que lhe oferece uma 
direção para a atuação e 
autocompreensão de si mesmo. 

 
Outra colaboração potencial de uma rádio 

escolar é o reforço de laços identitários dos sujeitos 
que são alcançados. A concepção de identidade 
compreendida neste trabalho tem como base nos 
estudos de Stuart Hall (2002), onde o sujeito – 
fragmentado – é composto por várias identidades, 
que muitas vezes são contraditórias e não 
resolvidas, e estão em constante transformação. 
Segundo o autor  

A identidade torna-se uma 
celebração móvel: formada e 
transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam. 
É definida historicamente, e não 
biologicamente (HALL, 2002, p. 13) 

Neste sentido, a escola é um local privilegiado 
para a construção e reforço de laços identitários. A 
criação de uma rádio escolar pode se tornar um 
veículo de debate e divulgação de ideias que reflitam 
os problemas da região e futuramente possibilitem a 
mudança da realidade local. 

Um dos principais objetivos do ensino da 
História é possibilitar a consciência histórica, a 
identificação com o coletivo, explicitar a práxis social 
racionalmente organizada e compreender a História 
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como processo.  E um meio de comunicação antigo, 
e ainda muito popular, é um chamariz, um motivador 
e sobretudo um disseminador para o ensino da 
História: a rádio. 
 
 
1.3 Rádio e História 

  
A capacidade de produção narrativa através 

da linguagem radiofônica é o grande atrativo para a 
sua utilização no ensino de História. A elaboração de 
programas de rádio permite aos estudantes a 
reflexão acerca da própria escrita da História, além 
de estimular a pesquisa sobre temas relacionados à 
disciplina.  

Nas experiências de uso de rádios escolares 
aqui estudadas – a Rádio ETM`26 e a Rádio Canoas 
– foram criados vários programas com a temática 
relacionada à História. Não foi possível averiguar se 
o interesse partiu dos estudantes ou foi estimulado 
pelos professores, todavia, saber aspectos da sua 
trajetória de vida ou do lugar onde vive é uma 
inquietação constante nas escolas. 

Compreender o processo de urbanização do 
bairro Morar Bem não foi um interesse imediato dos 
estudantes que ingressaram nas oficinas de rádio. 
Eles precisarão ser instigados para que a trajetória 
do bairro em que vivem se torne atrativa. Espera-se 
que, após o estímulo inicial, passem a colaborar de 
maneira mais efetiva, como afirma Raphael Samuel 
(1990, p. 221): “uma vez a curiosidade estimulada, 
as pessoas poderão ficar ansiosas por ajudar, 
remexendo nos velhos papéis para ver o que podem 
cavar, submetendo-se a questionários detalhados e 
oferecendo voluntariamente informações”.  
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Ainda tendo como referência os estudos de 
Raphael Samuel (1990, p. 220), a História local é 
prática, dá uma noção quase instantânea dos 
acontecimentos, e impacta diretamente os 
indivíduos da região estudada interferindo em suas 
vidas 

A História local requer um tipo de 
conhecimento diferente daquele 
focalizado no alto nível de 
desenvolvimento nacional e dá ao 
pesquisador uma ideia muito mais 
imediata do passado. Ele a encontra 
dobrando a esquina e descendo a 
rua. Ele pode ouvir os seus ecos no 
mercado, ver o seu grafite nas 
paredes, seguir suas pegadas nos 
campos. As categorias abstratas de 
classe social, ao invés de serem 
pressupostas, têm de ser traduzidas 
em diferenças ocupacionais e 
trajetórias de vidas individuais; o 
impacto da mudança tem de ser 
medido por suas consequências para 
certos domicílios. 

 
Dessa forma, a pesquisa histórica com 

temática relacionada à História local traz consigo 
uma série de possibilidades que se encaixam em 
espaços segregados e pouco estudados. Ela é 
prática, interage com os moradores e seus 
resultados podem atingir rapidamente as pessoas 
que vivem na região investigada. 

A História da localidade não pode ser 
analisada de maneira isolada, sem relação com 
outras regiões ou descontextualizada dos fatos de 
abrangência nacional ou global. A intenção é que os 
estudantes, a partir do lugar onde vivem, possam 
identificar, relacionar e compreender outras regiões 
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na atualidade ou mesmo em tempos históricos 
distantes. O processo de urbanização do loteamento 
Morar Bem será apenas um mote inicial para a 
discussão de outros temas de interesse dos 
estudantes. 

O local é um conceito plural que passa por 
três grandes obstáculos segundo Alain Bourdin 
(2001, p. 157): o primeiro é a “substantificação, onde 
o local se torna uma espécie de substância imutável 
e universal”, o segundo “consiste em reduzir tudo à 
dimensão local”, e, por último, o autor destaca o 
problema da “ideologização da questão local”. O 
alerta é importante para a reflexão das 
possibilidades didáticas da História local, e 
sobretudo para não desvincular e fetichizar esta 
abordagem. 

O ensino de História a partir da localidade 
possibilita a geração de atividades de investigação 
ligadas ao cotidiano dos estudantes, como afima 
SCHMIDT (2007, p.188), “o trabalho com a História 
Local possibilita gerar atividades e atitudes 
investigativas, criadas a partir de realidades 
cotidianas, por exemplo, o trabalho com documentos 
e materiais auxiliares; buscar informações em 
arquivos e perguntar-se sobre o sentido das coisas”. 

Ao elaborar um estudo sobre História local, o 
pesquisador muitas vezes precisa gerar suas 
próprias fontes pela escassez de documentos 
escritos, e partir daí pode criar um banco de dados 
sobre a região estudada, que por sua vez, pode 
gerar novas pesquisas.  

Se por um lado a proximidade com o objeto 
de estudo pode alavancar novas perspectivas, este 
fato também traz problemas. É necessário muita 
sensibilidade e sagacidade por parte do pesquisador 
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ao formular as questões e utilizá-las no momento 
certo das estrevistas. Uma boa conversa pode 
render fontes impensadas anteriormente, mas por 
outro viés, uma pergunta mal realizada afugenta 
novos dados. Raphael Samuel (1990, p. 239) 
também alerta sobre a importância da crítica aos 
testemunhos 

O valor dos testemunhos depende do 
que o historiador lhes traz, assim 
como aquilo que ele leva, da precisão 
das perguntas e do contexto mais 
extenso de conhecimento e 
entendimento do qual elas derivam. 
O relato vivo do passado deve ser 
tratado com respeito, mas também 
com crítica; como o morto. 

 

Durante a coleta de dados e entrevistas, sons 
do local apareceram de maneira inesperada. Estes 
sons característicos da região passaram a ser 
notados, separados e gravados para também 
ingressar no banco de fontes.  Dentro da perspectiva 
apontada por Murray Schafer (2001), que alerta para 
o sentido da audição, sobretudo em relação aos 
sons que estão ao nosso redor, foi fundamental 
gravar a paisagem sonora do bairro. Segundo autor 
aqui mencionado (SCHAFER 2001, p. 366), este 
conceito pode ser definido como 

 
Paisagem sonora é o ambiente 
sonoro. Tecnicamente, qualquer 
porção do ambiente sonoro vista 
como um campo de estudos. O termo 
pode referir-se a ambientes reais ou 
a construções abstratas, como 
composições musicais e montagens 
de fitas, em particular quando 
consideradas como um ambiente.  
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Para o estudo de uma paisagem sonora, 
ainda segundo SCHAFER (2001, p. 365), é preciso 
realizar uma “limpeza de ouvidos: um programa 
sistemático para treinar os ouvidos a escutarem de 
maneira mais discriminada os sons, em especial os 
do ambiente”. Dessa forma, os ruídos21 e demais 
sons podem ser identificados e estudados. 

A História desperta cada vez mais interesse 
entre as pessoas. É urgente que pesquisadores e 
professores desta área do conhecimento busquem 
narrativas que aproximem este público dos temas e 
conceitos estudados. É preciso instigar, seduzir o 
leitor, e pensar nas várias formas de narrar. A 
linguagem radiofônica é muito popular e estimula a 
imaginação dos ouvintes, característica que amplia 
o sentido da informação, produzindo outra forma de 
experiência com o conhecimento histórico. 

 
 

 

 

  

                                                             
21 Murray Schafer traz quatro definições de ruídos: 1- sons não 
desejados; 2- som não-musical; 3- qualquer som forte; 4- 
distúrbio em qualquer sistema de sinais (2001, p. 367). 
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2.    EXPERIÊNCIAS RADIOFÔNICAS: A CRIAÇÃO 
DA RÁDIO #TMJ 

 

A utilização de rádios nas escolas não é algo 
novo na Educação. Todavia, o uso da linguagem 
radiofônica no ambiente escolar voltado ao ensino 
de história é uma área pouco explorada. Nesta parte 
deste estudo, o processo de elaboração e efetivação 
da rádio #TMJ foram descritos em todas as suas 
etapas. As pesquisas de Murray Schafer (1991 e 
2001) sobre paisagem sonora foram o referencial 
teórico para as práticas realizadas nas oficinas. 

Todos os dias quando subia para as salas de 
aula no CEM Morar Bem, uma plaquinha no batente 
da porta que dava para uma sala embaixo da escada 
me intrigava. Lá estava escrito “Rádio” (Apêndice C 
– Fotografia 1). Já lecionava há dois anos no colégio 
e não existia rádio alguma, mas a placa estava 
pendurada. 

Não existia e nunca existiu. A escola recebeu 
no segundo ano de funcionamento um conjunto de 
equipamentos enviados pelo programa federal 
vinculado ao Ministério da Educação (MEC) 
chamado “Mais Educação”22, todavia, não despertou 
interesse de nenhum professor ou outro profissional 
que trabalhava no CEM Morar Bem.  

Certo dia, com o projeto da rádio germinando 
na cabeça, tomei coragem e pedi a chave da salinha. 
O cenário não era nada animador, montes de livros 
empilhados, fios, caixas de arquivo e muita bagunça 

                                                             
22 Mais informações sobre o programa disponível em << 
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao >> Acesso: 
15 jun 2016. 
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(Apêndice C – Fotografia 2), mas os equipamentos 
ainda resistiam entre as camadas de poeira. 
Vasculhando o local, encontrei uma mesa de som, 
quatro microfones, dois pedestais, uma caixa de 
som, um fone de ouvido e um gravador digital. Com 
mais um computador era possível criar uma rádio! 

O passo seguinte foi uma conversa com as 
diretoras do colégio Sra. Carmem Hochsprung e Sra. 
Cláudia Alexandra dos Santos Raimundo. Desde o 
começo a recepção foi muito positiva, inclusive com 
a promessa de apoio na compra de equipamentos. 
Foram disponibilizados dois espaços para as 
oficinas: uma sala de reuniões e outra para captação 
do áudio, além da possibilidade de edição dos 
programas em parceria com o professor de 
informática.  

No decorrer do processo, a sala para 
captação de áudio - o local debaixo da escada – 
permaneceu à disposição, já a sala de reuniões foi 
transferida para um pequeno espaço junto à direção.  

Em relação à parceria com o professor de 
informática, na prática acabou não dando certo, pois 
no período vespertino, o espaço era usado pelos 
estudantes do fundamental I e além disso, o 
responsável era ACT e teve que sair no final de 
2015. O novo professor contratado para 2016 
também não conseguiu ajudar o projeto devido a sua 
carga horária, reduzida pela Secretaria Municipal de 
Educação, ficando apenas com um dia por semana 
na escola – no ano anterior eram quatro dias. 

Como metodologia para a implementação do 
projeto foi adotada a oficina, onde o professor 
organiza e propõe atividades partindo dos interesses 
dos alunos.  A oficina foi pensada teoricamente 
como um espaço de experiências práticas, em que 
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os estudantes participam voluntariamente e o 
conhecimento é despertado institivamente. É um 
local em que os alunos são estimulados ao debate, 
onde as decisões são tomadas pelo grupo e o 
coletivo é valorizado. As atividades são preparadas 
e orientadas pelo professor, todavia, o caminho 
seguido nas reuniões depende das ações dos 
participantes. 

Este conceito de oficina vinculado à 
Educação foi discutido nas pesquisas de Cuberes e 
Ander-Egg. Segundo Cuberes apud Vieira e 
Volquind (2002, p.11), oficina é  

 
um tempo e um espaço para a 
aprendizagem; um caminho com 
alternativas, com equilibrações que 
nos aproximam progressivamente do 
objeto a conhecer. 
 

Já Ander-Egg apud Omiste; López; Ramírez, 
(2000, p.178) enfatiza a capacidade de 
transformação que a metodologia de oficina carrega 
consigo partindo de uma realidade concreta. Ainda 
segundo o autor, a oficina é o espaço onde se 
aprende fazendo junto com os outros, é um local de 
reflexão e ação no qual se pretende “superar a 
separação que existe entre a teoria e a prática, entre 
conhecimento e trabalho e entre a educação e a 
vida”.  

Como estratégia de divulgação das oficinas 
foram usados alguns cartazes (Apêndice B – 
Imagens 1,2 e 3) espalhados pelos corredores do 
colégio na primeira semana de agosto de 2015, logo 
após o retorno das férias. O objetivo era instigar os 
alunos sobre a criação de uma rádio no ambiente em 
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que estudavam e durante estas semanas organizar 
o espaço para as reuniões e gravações. 

Algumas crianças perguntaram sobre a rádio 
e de certa forma os objetivos deste primeiro passo 
foram alcançados, a curiosidade tinha sido instigada. 
No dia 20 de agosto, passei em todas as salas para 
convidar formalmente os estudantes e explicar o 
projeto. A motivação foi surpreendente. Foi preciso 
fazer novas fichas de inscrição/autorização para 
distribuir entre os interessados. Foram elaboradas 
dez fichas no primeiro momento, e depois foram 
copiadas mais quinze cadastros (Apêndice D – Texto  

A implementação da rádio #TMJ foi dividida 
em duas etapas em virtude do final do ano letivo. A 
fase inicial foi pensada como um período de 
aprendizagem das técnicas ligadas à linguagem 
radiofônica, como a captação e edição sonora. Na 
segunda, os programas foram desenvolvidos e a 
inserção da temática relacionada à urbanização do 
bairro Morar Bem foi realizada. 
 
 
2.1 Etapa inicial: técnicas da linguagem 
radiofônica, paisagem sonora e identidade 
sonora  

Esta fase correspondeu ao segundo semestre 
do ano letivo de 2015, entre os meses de agosto e 
novembro. Após a divulgação nas salas, foi marcado 
o dia 25 de agosto para a primeira reunião. Neste dia 
choveu muito durante a manhã e poucos estudantes 
foram para a aula. Esta é uma situação característica 
no CEM Morar Bem. Quando chove torrencialmente 
os alunos ficam em casa, até porque, a maioria vem 
até a escola a pé. Algumas reuniões da rádio foram 
canceladas devido a esta condição. 
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Na semana seguinte, no dia 01 de setembro, 
foi realizada a primeira oficina. Compareceram seis 
alunos: Éric e Misael (9º ano), Maria Gabrieli e 
Diandra (7º ano) e Jéssica e Bianca Araldi (6º ano) 
(Apêndice C – Fotografia 3). 

Nas primeiras reuniões foi mencionada a 
intenção de criar um programa que narrasse por 
meio da linguagem radiofônica como o bairro em que 
os estudantes moram foi criado e como ocorreu a 
sua expansão. As expressões foram de insatisfação 
e decepção.  Neste primeiro momento, os alunos 
não ficaram atraídos pela temática. A falta de 
interesse sobre a história do bairro ficou evidente. 
Foi necessário pensar imediatamente uma 
estratégia para contornar este problema e tentar 
convencer os estudantes a retornar para os 
encontros seguintes. A fala então mudou de foco e 
passou a ser voltada para o incentivo de criação de 
programas ligados aos seus interesses. A estratégia 
acabou se tornando eficaz as crianças retornaram 
para os encontros da rádio. 

As oficinas foram semanais, nas terças feiras 
durante o período vespertino, entre 13:30 e 15:00, 
na sala onde ficavam a coordenação e orientação 
pedagógica. O espaço era adequado e funcionou 
bem até dezembro. Com frequência as reuniões 
excediam o horário e diversas vezes os participantes 
relatavam que passava muito rápido.  

A primeira etapa das oficinas foi focada nas 
explicações sobre o projeto e nos exercícios de 
captação sonora. Poucos equipamentos foram 
utilizados, apenas o gravador da rádio e alguns 
telefones celulares dos próprios estudantes. Os 
principais objetivos desta prática eram a 
ambientação com os equipamentos, a percepção 
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sonora do ambiente e a compreensão das técnicas 
fundamentais de gravação.  

A atividade relacionada à paisagem sonora foi 
iniciada com uma provocação. Foi perguntado aos 
estudantes quais sons eram característicos do 
colégio. Entre as tentativas de registro, foi possível 
ouvir com nitidez o som do sinal, o trânsito na rua da 
frente da escola, um trecho de uma música funk e 
também a descarga do banheiro (Apêndice E – 
Áudios 1,2,3 e 4).  As gravações foram ouvidas por 
todos e os problemas debatidos. Além das questões 
técnicas, a temática também foi discutida. O som 
mais característico do colégio, foi o sinal. Segundo 
os estudantes, ele marca a permanência no 
ambiente escolar e traz ordem ao local. Neste 
momento, revelaram que se fosse possível, 
trocariam o sinal por um trecho de música ou outro 
som mais suave.  

O som da descarga também chamou a 
atenção e descontraiu o grupo. No entanto, a 
gravação deixou clara a visão dos estudantes sobre 
o colégio. Segundo o grupo que escolheu este ruído, 
era um som que simbolizava a qualidade de ensino 
que recebiam diariamente. 

Foram feitas também gravações onde os 
estudantes se apresentaram (Apêndice E – Áudios 5 
e 6). Neste exercício a maioria deles escutou pela 
primeira vez a sua voz emitida pela caixa de som. As 
reações foram interessantes e muitos não se 
reconheceram neste registro e também 
questionaram a qualidade sonora dos 
equipamentos, que supostamente teriam distorcido 
sua fala. 

Os resultados desta fase foram muito 
positivos. Os estudantes dominaram rapidamente o 
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uso dos gravadores e ficaram atentos aos ruídos que 
poderiam incapacitar uma gravação. Além dos 
fatores técnicos, as atividades proporcionaram uma 
maior intereção entre os alunos e os vínculos do 
grupo foram fortalecidos.  

Na segunda etapa das oficinas, foi iniciado o 
processo de criação da identidade sonora da rádio. 
Para isso, os participantes do projeto solicitaram 
sugestões de nome para a rádio aos demais colegas 
e funcionários do colégio. Entre os vários palpites, os 
que ganharam destaque foram: Geração Jovem, 
Aurora, Rádio Start, Rádio Morar Bem e Rádio 
Nocaute.  

Depois de muita discussão, o nome escolhido 
foi Rádio Nocaute, com o slogan “um golpe na 
tristeza”. No entanto, já existia uma rádio comercial 
com este nome em Minas Gerais23, e ele foi 
descartado. Voltamos à estaca zero, e durante mais 
um debate, foi mencionado rádio “tamo junto”. Todos 
gostaram da sugestão e o nome foi adotado em sua 
abreviatura muito usada em redes sociais: tmj. A 
rádio então passou a ter um nome, a Rádio TMJ. 

Escolhido o nome, passamos a debater o 
conceito de vinheta e identidade sonora para a rádio. 
Na semana seguinte os estudantes realizaram uma 
saída de campo para conhecer uma rádio 
profissional, a rádio UDESC24 e também participar 
de uma oficina de captação sonora e criação de 
vinhetas promovida pelo Laboratório de Imagem e 
Som da UDESC (LIS) (Apêndice C – Fotografias 4,5 
e 6). O passeio foi muito produtivo e marcou a 
trajetória do projeto. Na ocasião, os estudantes 
criaram três vinhetas diferentes e uma delas foi 
                                                             
23 <<www.radionocaute.com.br>> Acesso em: 20 fev 2016. 
24 <<www.udesc.br/radio>> Acesso em: 20 fev 2016. 
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aproveitada e oficializada como a identidade sonora 
da rádio após votação (Apêndice E – Áudios 7,8 e 
9).  

Em conjunto com esta etapa de elaboração 
de vinhetas, os estudantes entraram em contato com 
os programas de edição sonora. Foram escolhidos 
dois programas com versões gratuitas, o audacity e 
o reaper25. Ambos softwares não exigem muito 
desempenho do computador e precisam apenas de 
uma placa de som básica e microfone para 
funcionar. Em poucas reuniões os alunos já 
dominaram os principais recursos e já elaboravam 
edições. 

No passo seguinte foi realizada um debate 
sobre a elaboração de entrevistas. Na parte prática 
desta fase, os estudantes criaram perguntas e 
escolheram a primeira entrevistada da Rádio #TMJ.  

A eleita foi a então diretora adjunta Cláudia 
Alexandra dos Santos Raimundo. A maior parte das 
questões foram ligadas aos gostos pessoais, mas 
também foram criadas perguntas sobre os 
problemas do colégio e do bairro (Apêndice D – 
Texto 1).  A gravação foi realizada duas vezes. Na 
primeira, dia 24 de novembro de 2015, o registro foi 
perdido porque o computador da rádio teve uma 
pane e desligou repentinamente, inviabilizando o 
registro. Na semana seguinte foi feita uma nova 
tentativa. Desta vez o depoimento foi gravado com 
sucesso e o arquivo de áudio foi gerado. Os 
estudantes fizeram a maior parte das perguntas 
baseadas no roteiro escrito na última oficina e 

                                                             
25 É possível fazer o download gratuito destes programas nas 
seguintes páginas:  <<http://www.audacityteam.org>> 
(audacity), e <<http://www.reaper.fm>> (reaper). Acesso em: 
23 mar 2016.  
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também outras questões surgidas no momento das 
falas. A entrevista se desenvolveu com naturalidade 
num clima de descontração, e a participação dos 
alunos foi decisiva, eles levaram a sério a atividade 
e se dedicaram para que as falas apresentassem 
poucas falhas (Apêndice E – Áudio 10). 

Além de participarem das atividades coletivas 
da rádio, alguns estudantes começaram a produzir 
seus próprios programas. Surgiram algumas ideias e 
foram desenvolvidos breves roteiros, segundo o 
modelo (Apêndice A – Tabela 4). Depois do primeiro 
passo onde os grupos discutiram a ideia básica do 
programa, foram criadas vinhetas dentro do conceito 
de identidade sonora já abordado nas oficinas 
anteriores. Foram elaboradas três vinhetas 
diferentes:  Conect Mix, Rede Esporte e Player 
Game (Apêndice E – Áudios 11, 12 e 13). 

Para aumentar os vínculos entre os 
participantes do projeto e dar visibilidade a rádio, 
ocorreram gravações da vinheta “Eu ouço a rádio 
TMJ”. O plano era gravar várias pessoas que 
convivem no colégio falando a frase e logo após 
inserir a vinheta marcando a identidade sonora da 
rádio. Algumas gravações não puderam ser 
aproveitadas por problemas técnicos ocorridos no 
gravador, todavia, nesta primeira fase do projeto, 
sete delas foram bem-sucedidas e entraram para a 
biblioteca sonora da rádio (Apêndice E – Áudio 14). 

Dois programas experimentais criados a partir 
das ideias dos estudantes desde a elaboração do 
roteiro até a edição final foram finalizados em 
noembro de 2015. O Conect Mix e o Rede Esportes 
foram inseridos na grade de programação da rádio, 
mas pararam na primeira edição, pois os estudantes 
que criaram as atrações se formaram e outros não 
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puderam mais comparecer nas oficinas (Apêndice E 
– Áudios 15 e 16). 

Durante os encontros de novembro, também 
foi discutida a identidade visual da rádio. Foi neste 
momento que foi inserido o símbolo de hashtag na 
frente da abreviação TMJ. O sinal é uma expressão 
bastante comum entre os usuários das redes sociais 
que os jovens utilizam na internet. Ele pode ser 
definido como uma palavra-chave antecedida pelo 
símbolo #, conhecido popularmente no Brasil por 
"jogo da velha" ou "quadrado". As hashtags são 
usadas para classificar os conteúdos publicados, 
assim, é possível criar uma interação dinâmica do 
conteúdo com os outros integrantes de uma rede 
social, que estão interessados no respectivo assunto 
publicado. No caso da rádio #TMJ, a intenção do 
grupo foi utilizar símbolo no sentido imagético, para 
chamar a atenção dos jovens, não para a discussão 
na web. 

Para representar as letras, o grupo decidiu 
usar recortes de revistas misturando vários estilos. 
Foram recortados muitos tipos e experimentadas 
diversas combinações resultando no protótipo de 
logo.  

Após uma pequena celebração na última 
reunião, o projeto de implementação da Rádio #TMJ 
foi interrompido devido ao fim do ano letivo. 
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2.2 Segunda etapa: entrevistas e história do 
bairro em linguagem radiofônica  

A segunda etapa do projeto de 
implementação da Rádio #TMJ estudada nesta 
pesquisa ocorreu entre fevereiro e junho de 2016. 

A interrupção ocorrida devido ao final do ano 
escolar gerou dois problemas importantes para o 
andamento do projeto. Primeiro foi a saída de alguns 
estudantes do colégio por completar o ciclo do 
fundamental II. Assim, Éric e Misael, que estavam no 
9º ano, saíram da equipe. 

A segunda e maior adversidade, foi o início da 
greve dos funcionários públicos municipais de São 
José. As paralisações começaram no final de 2015 
devido ao não cumprimento dos acordos entre o 
sindicato e a administração encabeçada pela 
prefeita Adeliana Dal Pont, do partido social 
democrático (PSD), realizados na greve deste 
mesmo ano. Nas últimas assembleias de 2015 os 
trabalhadores decretaram estado de greve e, caso a 
prefeita não retornasse à mesa de negociação, as 
aulas e demais serviços municipais seriam 
suspensos no ano seguinte. 

O ano letivo de 2016 começou no dia 15 de 
fevereiro, e em duas semanas a greve foi iniciada, 
no dia 02 de março. Os estudantes que participaram 
das oficinas de implementação da rádio #TMJ 
queriam reiniciar as oficinas, pois a todo momento 
perguntavam quando a rádio iria retomar seus 
trabalhos. Com a paralisação, o projeto foi suspenso 
momentaneamente até que as questões trabalhistas 
fossem resolvidas. 

Após um mês de paralisação e, sobretudo de 
muita luta, a greve teve fim no dia 05 de abril. A 
administração municipal jogou duro com os 
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trabalhadores e só iniciou as negociações depois de 
duas semanas. A imprensa foi mais uma vez usada 
para manipular informações acerca do movimento, 
foram tomadas medidas judiciais – com pareceres 
desta vez a favor dos grevistas – e mesmo num ano 
eleitoral, a prefeita apresentou uma proposta de 
apenas 6% de reposição salarial e parcelada em três 
vezes.  

A categoria ficou ofendida com proposição da 
administração municipal, até porque a inflação do 
ano anterior foi de 11%, e a partir deste fato o 
movimento ganhou força. As negociações foram 
reiniciadas e outra proposta foi realizada. Nesta 
etapa, a reposição salarial chegou em 8,5% com um 
aumento no vale refeição e outras reivindicações da 
greve de 2015 que ainda não tinham passado pela 
aprovação da Câmara de vereadores foram enfim 
assinadas. Para a maiora dos grevistas, o 
movimento saiu vencedor apesar da proposta ser 
inferior à inflação de 2015, muitos colegas chegaram 
a conclusão que as vezes é melhor dar um passo 
atrás para manter a caminhada. 

 Ao retomar os trabalhos, o cenário 
encontrado na sala rádio foi desanimador (Apêndice 
C – Fotografias 7 e 8). Os equipamentos estavam 
empilhados, caixas com diversos materiais 
misturados, latas de tinta, escada e até lixeiros. Falta 
de espaço e as eternas reformas no colégio foram as 
justificativas dadas pela direção para a alteração no 
local. 

Após uma conversa com a equipe diretiva 
sobre a bagunça da sala, foi informado que a mesma 
seria transformada num depósito. Foi sugerido que 
usássemos a sala original destinada à rádio, 
embaixo da escada (Apêndice C – Fotografia 9). O 
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local é insalubre por não ter ventilação adequada e 
não teríamos espaço suficiente para a instalação dos 
equipamentos e para os encontros com os 
estudantes. A proposta foi recusada no mesmo 
momento, e depois de alguns argumentos, veio a 
ideia de utilizar um canto da sala da diretoria 
(Apêndice C – Fotografia 10).  

A primeira reunião efetiva com prática no 
projeto rádio #TMJ em 2016 foi realizada no dia 19 
de abril, pois na semana anterior, os equipamentos 
foram transferidos e montados no novo local para as 
oficinas. Estiveram presentes Marlize e José Gabriel 
do 8º ano, Diane e Geovana do 9º ano e Jéssica, 
Márcio e Natan do 7º ano. A intenção era recomerçar 
as atividades com os estudantes que já tinham 
participado em 2015, porém, os alunos Márcio e 
Geovana, chegaram no momento da reunião, 
pediram para participar e foram prontamente aceitos 
pelo grupo (Apêndice C – Fotografias 11 e 12). 

Alguns estudantes do ano anterior não 
compareceram porque foram num passeio 
promovido pela LBV, que fica na frente do colégio. 
Muitos alunos participam das oficinas realizadas 
pela instituição e muitas vezes as atividades 
coincidem com os projetos oferecidos pelo Colégio. 
Assim, os estudantes acabam optando qual 
proposta é mais interessante no momento. Este 
dado é significativo, pois demonstra que as 
instituições, mesmo existindo uma na frente da 
outra, não estabelecem relações e não sabem quais 
são as atividades praticadas em cada uma delas. 

Nesta retomada, realizamos uma atividade 
chamada “retrato falado”. Na oportunidade, os 
estudantes escreveram sobre seu perfil conforme 
um modelo previamente impresso (Apêndice D – 
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Texto 2), com dados referentes ao local de 
nascimento, idade, e suas preferências, como 
ídolos, estilos musicais, etc. Além disso, foi 
perguntado seus objetivos no projeto da rádio #TMJ. 
Nesse exercício, os alunos puderam gravar e ouvir 
suas vozes, editar o arquivo de áudio e conhecer um 
pouco mais seus colegas. 

Em relação as suas pretenções no projeto, 
suas repostas revelaram como a rádio já interferiu 
nas relações entre os estudantes que participam das 
oficinas e o colégio. Marlize respondeu que tinha 
como objetivo “ajudar o colégio”, e Márcio “dar o seu 
melhor”, já José Gabriel e Diane queriam ouvir mais 
músicas. Pelo menos para estes alunos, o ambiente 
escolar tinha se transformado em algo mais 
aprazível, havia uma preocupação com o 
andamento da escola e queriam ajuda-la a melhorar. 

As principais finalidades deste exercício 
foram aproximar os estudantes, até porque, alguns 
mesmo convivendo no mesmo espaço escolar, não 
se conheciam por estarem em turmas diferentes, e 
também praticar a narração e edição. A atividade foi 
muito proveitosa, os alunos realizaram as gravações 
com sucesso e houve uma integração entre os 
mebros da equipe #TMJ (Apêndice E – Áudio 17). 

Já na segunda reunião de 2016 realizamos a 

primeira entrevista do ano na rádio #TMJ. A 

convidada desta vez foi a secretária do colégio, 

Viviane Scarabelot. O interesse dos estudantes 

sobre a entrevistada cresceu quando eles souberam 

que ela é uma jogadora frequente de Second Life26 

                                                             
26 Second Life é um game que simula em ambiente virtual 
alguns aspectos da vida real. Ele funciona desde 2003 e atinge 
atualmente cerca de 30 mil usuários logados simultaneamente. 
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e de outros jogos de video game. As perguntas 

giraram em torno das curiosidades sobre o ambiente 

virtual, a entrevista foi muito descontraída e algumas 

perguntas foram improvisadas no meio da conversa. 

O bate-papo durou mais de 30 minutos e tivemos 

que dividi-la em duas partes para publicá-la durante 

os intervalos. 

Durante as oficinas também foram 

entrevistados a diretora do CEM Morar Bem, 

Carmem Hochsprung e o ex-presidente da 

Associação de Moradores do Morar Bem, Daniel 

Nascimento.  

No bate-papo com a diretora do colégio, a 

maior parte das perguntas realizadas pelos 

estudantes teve como princípio reivindicações 

relacionadas ao cotidiano escolar e às ações da 

atual gestão. A relação entre os alunos que 

participaram da entrevista e a direção do colégio 

mudou a partir desse momento e se tornou mais 

próxima, as crianças puderam entender algumas 

regras criadas pela administração da escola. 

Na entrevista com Daniel, um dos moradores 

mais antigos do bairro, que inclusive participou da 

criação do projeto de construção do local, as 

perguntas foram voltadas para a trajetória de 

implementação do Morar Bem (Apêndice D – Texto 

3). Os estudantes passaram a conhecer um pouco 

mais da história do local e tiveram muita curiosidade 

nos primeiros anos do bairro, que segundo o 

entrevistado, foi um período muita de violência 

                                                             
Mais informações << www.secondlife.com >> Acesso em: 27 
abr 2016. 
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praticada entre grupos rivais (Apêndice C – 

Fotografia 13).   

A partir da conversa com Daniel, o interesse 

dos estudantes pela história do bairro Morar Bem 

aumentou sensivelmente, tanto que eles toparam 

gravar alguns programas com este tema gerador. No 

ano anterior quando essa sugestão foi colocada nas 

primeiras oficinas, os alunos não foram atraídos pela 

temática, fato que mudou após a entrevista com o 

ex-presidente da Associação de Moradores. 

Uma característica comum nas oficinas da 

rádio e nos outros projetos oferecidos no CEM Morar 

Bem é o vai e vem dos estudantes. No mês de maio 

de 2016, por exemplo, entraram quatro novos 

integrantes na rádio, destes, apenas um continuou 

em junho. Neste ano não foi feita divulgação do 

projeto nas salas de aula ou em outras 

dependências do colégio, ou seja, nenhuma 

inscrição foi aberta oficialmente. No entanto, estes 

novos integrantes acabaram chegando até a rádio 

pelo convite dos outros colegas que participam do 

projeto ou mesmo pela curiosidade nas atividades 

realizadas nas oficinas. Aqueles que gostaram 

permaneceram, os demais procuraram outras 

opções que existem à disposição na escla ou 

tiveram que sair por orientações dos pais. Muitos 

estudantes tem mais de um irmão e no contraturno 

das aulas precisam cuidar dos mais novos, por essa 

razão dois participantes da #TMJ tiveram que faltar 

em várias reuniões. 

Em meados de maio foi colocada em pauta 

uma discussão a respeito da inauguração da 

programação da rádio #TMJ. Nesta oportunidade foi 
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decidido que deveria ter no mínimo cinco programas 

gravados para iniciarmos as transmissões. Testes 

nas caixas de som (Apêndice C – Fotografia 14) que 

já existiam no colégio foram feitos com bons 

resultados e a primeira grade de programação foi 

criada (Apêndice D – Texto 5). 

Neste primeiro momento a rádio #TMJ 

funcionou apenas no CEM Morar Bem, 

especificamente no piso térreo. Somente a partir de 

22 de junho seu conteúdo foi publicado também na 

internet no site radiotmj.wix.com/radiotmj por meio 

de podcast27 onde os ouvintes interessados podem 

escolher os programas em qualquer ordem e ouvi-

los a qualquer hora do dia. Esta ferramenta permite 

também a interação com o público que pode mandar 

suas mensagens a equipe que produziu o conteúdo. 

A programação da rádio #TMJ foi debatida 

por todos os integrantes do projeto e foi definido que 

no ambiente escolar toda a semana seriam 

publicados programas inéditos nas terças e, nas 

quintas, teríamos transmissões ao vivo. As falas ao 

vivo serviriam sobretudo para divulgar recados 

referentes ao cotidiano escolar e causaram grande 

repercussão na escola. Esse momento passou a 

redimenssionar a voz dos estudantes e suas 

reivindicações foram colocadas em prática. Os 

                                                             
27 Podcast é nome usado com frequência para os arquivos de 

áudio em formato digital e publicados na internet geralmente 
no formato de mp3 ou AAC. O termo surgiu em 2004 da fusão 
de iPod (player-MP3 da Apple) e broadcast (transmissão via 
rádio).  
<<www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19678.sht
ml>> Acesso em: 13 mai 2016. 
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programas ao vivo também foram gravados, porém 

a sua qualidade sonora ficou diminuída devido aos 

equipamentos disponíveis e ao espaço inadequado, 

sujeito a muitas interferências externas, assim eles 

não foram publicados no site da rádio #TMJ. 

Antes da primeira transmissão da #TMJ, os 

estudantes decidiram abolir a ideia do antigo logo 

para rádio – que era um recorte de letras formando 

o TMJ – e propuseram duas sugestões diferentes: 

um fone de ouvido com a expressão rádio #TMJ e 

abaixo um microfone (Apêndice B – imagem 7), e 

uma caixa de som emitindo notas sonoras ao seu 

redor com dois microfones cruzados e escrito rádio 

#TMJ logo acima (Apêndice B – imagem 5). Ambas 

as marcas foram utilizadas, o logo feito à mão foi 

colado ao computador da rádio e a outra imagem, 

que era digitalizada, foi impressa para identificar a 

sala de transmissões (Apêndice C – Fotografia 15) 

e o site da rádio. 

Durante a entrevista com o ex-presidente da 

Associação dos Moradores, Daniel Nascimento, os 

estudantes ficaram curiosos sobre a implementação 

do Morar Bem e no mesmo instante toparam gravar 

um programa sobre a história do bairro.  

Com base nas entrevistas já realizadas e na 

pesquisa desenvolvida sobre o tema, foi elaborado 

um roteiro simples (Apêndice D – Texto 6) para a 

gravação do programa. “Nossa História” foi o nome 

da atração batizada pelos alunos. A gravação e 

edição foram realizadas num clima de diversão e 

empolgação, com muitos acertos, erros e sobretudo 

risadas. No início da gravação foi feita uma breve 

orientação sobre as falas, que eram feitas por três 
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locutores dialogando sobre o início do processo de 

urbanização do bairro. Depois, durante boa parte 

desta atividade, os estudantes permaneceram 

sozinhos e realizaram o trabalho sem muitas 

dificuldades. 

O resultado foi um programa descontraído, 

onde os vínculos entre os participantes saíram 

fortalecidos e com a expectativa em alta para a 

divulgação da atração (Apêndice E – Áudio 18). 

Outro programa elaborado pelos estudantes 

nesta segunda etapa das oficinas foi o “Vamos 

ouvir”. Com o início da divulgação das gravações da 

#TMJ no colégio, muitos colegas ouvintes passaram 

a sugerir músicas para os participantes do projeto. 

Para atender estes pedidos, foi pensado um 

programa onde os interessados falam o seu nome, 

seu pedido de música e a frase “vamos ouvir”. A 

ideia teve sucesso e rapidamente envolveu a 

comunidade escolar (Apêndice E – Áudios 19 e 20). 

A partir da segunda reunião de junho, além 

das gravações coletivas, foi iniciada a criação do site 

da rádio #TMJ. O grupo decidiu usar como provedor 

o portal wix.com28, que foi considerado o mais fácil 

de usar e com os estilos mais atrativos. A proposta 

foi criar uma página de simples acesso, com pouco 

texto, apenas algumas fotografias, e um espaço 

onde o público pudesse ouvir os programas 

gravados e deixar seu recado para a equipe.  

                                                             
28 Segundo os desenvolvedores do site, o Wix possui 
atualmente mais de 80 milhões de usuários em de 190 países. 
<< wix.com >> Acesso em 26 jun 2016. 
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Para ampliar a divulgação da produção 

realizada nas oficinas, também foi elaborada uma 

página para a rádio #TMJ no facebook. A proposta 

partiu de um estudante que participa do grupo do 

CEM Morar Bem nesta rede social.  

Em duas oficinas a base da página foi criada. 

No primeiro encontro, sob reponsabilidade da 

estudante Marlize (oitavo ano), foi criado o e-mail da 

#TMJ e o login para ser usado no site. Na oficina 

seguinte, André Emanuel (sétimo ano) fez o upload 

dos programas, do logotipo e de algumas fotos. A 

página foi publicada no dia 22 de junho de 2016 e 

até o início de julho atingiu poucos acessos, todavia 

a publicação no facebook foi vista por 34 pessoas 

entre os dias 22 e 27 de junho (Apêndice A – gráfico 

1). A preferência da comunidade escolar pela rede 

social pode estar relacionada ao uso dos 

smartphones que possuem aplicativos do facebook. 
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3. RÁDIO #TMJ NO AR! 
 

Quando era jovem, aprendi história 
lendo o Neuebauer, que ainda deve 

existir em muitas escolas, talvez 
hoje um pouco diferente do que era 

antes. Na época o que mais me 
chamava atenção era que as 

páginas eram divididas em 
caracteres grandes e pequenos. As 

páginas com caracteres grandes 
falavam de príncipes, guerras, 

tratados de paz, alianças, datas etc., 
coisas que tínhamos que decorar, e 

eu não achava muita graça. Em 
caracteres pequenos vinham as 
páginas com a, assim chamada, 

história das civilizações, contando 
sobre os costumes e tradições das 
pessoas em tempos antigos, suas 

crenças, sua arte, ciência, suas 
construções etc. Aqui não era 

preciso decorar, bastava ler, o que 
era muito mais divertido. 

 
Walter Benjamin (2015, p. 181). 

 
Este texto de Benjamin foi escrito no início da 

década de 1930 para um programa de rádio que ele 
mantinha chamado “Hora das crianças”. O cenário 
que foi descrito se parece ainda atual em várias 
escolas brasileiras. Caso os professores parem para 
escutar suas crianças provavelmente ouvirão vozes 
descontentes com as metodologias aplicadas e com 
os temas estudados – cada vez mais distantes da 
sua realidade. 

Fica muito difícil aprender o que não se gosta e 
o que parece não fazer sentido. Paulatinamente o 
sistema educacional vai acabando com a 
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curiosidade intrínseca das crianças e quem não se 
enquadra no modelo é excluído.    

O ensino por meio da linguagem radiofônica não 
é uma metodologia nova, mas ainda seduz muitas 
crianças do século XXI e pode transformar o 
ambiente escolar. Neste capítulo as ideias 
desenvolvidas por Walter Benjamin (2015) e Jörn 
Rüsen (1994, 2001, 2006, 2010) serviram como 
base para a análise das repercussões da rádio #TMJ 
no ambiente escolar, as produções realizadas pelos 
estudantes envolvidos nas oficinas e o processo que 
culminou com o primeiro programa sobre a história 
do bairro Morar Bem. 

As oficinas de implementação da rádio #TMJ 
transcorreram numa atmosfera descontraída com 
muitas risadas. Estudantes de idades e salas 
diferentes conviveram em harmonia, e as decisões 
foram tomadas de maneira horizontal. Nada de 
avaliações tradicionais e ordem nas cadeiras: de 
forma leve e natural, o ensino, pesquisa e criação de 
uma narrativa histórica do bairro em que as crianças 
vivem foi elaborada com a participação de todos. 

 
 

3.1  Sons do bairro e identidade sonora  

Nos primeiros exercícios da oficina de captação 

de áudio e percepção sonora, algumas gravações 

revelaram aspectos importantes sobre a relação dos 

estudantes com o colégio. Os aparelhos usados 

foram os telefones celulares de alguns estudantes e 

o gravador do colégio. 

Na atividade, os participantes da rádio saíram 

em três grupos para gravar sons que para eles eram 

característicos do Colégio. Depois as captações 
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foram ouvidas e debatidas no grande grupo e os 

estudantes explicaram porque tinham escolhido 

determinado som. 

O exercício teve como base teórica os estudos 

de Murray Schafer a respeito do conceito de 

paisagem sonora, ou seja, a percepção dos sons 

que compõe determinado ambiente. 

Foram registrados nesse exercício o sinal 

(Apêndice E – Áudio 1) do colégio que lembra muito 

o chamado das fábricas e, segundo os estudantes, 

importante no contexto da escola, pois os chama 

para a sala de aula e os “obriga” a estudar.  

Além do sinal, também foi registrado a 

campainha do portão (Apêndice E – Áudio 21), 

pouca usada pelos estudantes, até porque é 

desligada nos horários de entrada e saída. No 

entanto, quando as funcionárias da secretaria do 

colégio esquecem de desativa-la, especialmente na 

saída das aulas, os alunos a usam incessantemente. 

Outra captação realizada foi o trecho do tema da 

vitória (Apêndice E – Áudio 22) executado em 

trompete pelo professor que encabeçava o projeto 

da fanfarra no colégio em 2015. Os alunos 

remeteram a esse som de forma carinhosa, o que 

revelou uma boa relação entre eles e o projeto. 

Infelizmente, o projeto foi cortado em 2016 por falta 

de recursos, segundo a secretaria de educação de 

São José.  

O trecho de um funk (Apêndice E – Áudio 3) 

tocado pelo telefone celular de um aluno também foi 

registrado. Grande parte dos estudantes gostam 

desse estilo e no momento da audição solicitaram 

que fossem transmitidas estas músicas na rádio. De 
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maneira coletiva, foi tomada uma decisão sobre o 

assunto, onde apenas seriam proibidos os funks e 

qualquer outra canção que usassem palavrões, 

fizessem apologia às drogas ou mencionassem 

quaisquer tipos de preconceitos. A audição deste 

material possibilitou de maneira natural e 

democrática a construção de regras que foram 

respeitadas por todos no decorrer do projeto. 

Um grupo de estudantes foi até a parte da frente 

do CEM Morar Bem para gravar o som do trânsito 

característico do bairro (Apêndice E – Áudio 23). Foi 

possível perceber a passagem de um carro e o 

burburinho de outros estudantes ao fundo. Este 

grupo revelou no momento da audição que pretendia 

registrar a passagem do carro que vende produtos 

de limpeza, porém, não chegaram a tempo. 

Segundo eles, este tipo de venda é muito comum no 

bairro e é feito para diversos tipos de mercadorias. 

Outro registro significativo foi som da descarga 
do banheiro (Apêndice E – Áudio 4). O ato de 
acionar a descarga obviamente é cotidiano entre os 
estudantes, todavia, no momento da audição, a 
equipe que realizou a gravação relatou que o som 
do banheiro resumia a qualidade do colégio. Neste 
exercício ficou claro como os alunos enxergavam a 
escola, ou seja, apesar de estabelecerem amizades 
e de gostarem de algumas aulas e atividades, se 
sentiam inferiorizados diante de colegas que 
frequentam outras escolas, especialmente da rede 
particular de ensino, pois a qualidade de ensino era 
muito precária. 

Depois das audições, foi solicitado ao grupo que 
gravassem sons típicos do bairro. Na semana 
seguinte apenas dois participantes trouxeram os 
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materiais pedidos. A falta de realização de tarefas é 
um dos problemas do colégio e também foi refletido 
nessa atividade. A maior parte dos alunos não 
costuma fazer os deveres pois suas famílias 
acompanham pouco suas trajetórias escolares e 
apenas se importam com a nota obtida no final do 
ano. 

Ainda assim, nas duas gravações que foram 
trazidas, uma estudante captou o som do quintal da 
sua casa (Apêndice E – Áudio 24). No registro é 
possível ouvir o canto de alguns passarinhos. Na 
encosta do morro, numa área que ultrapassou a 
região urbanizada, ainda existem árvores, e além 
disso, é comum ver criadores de pássaros andando 
com suas gaiolas pelas ruas. O outro registro foi a 
passagem do carro de limpeza (Apêndice E – Áudio 
25), que circula com frequência pelas ruas do bairro. 
Segundo o depoimento das crianças, são vendidas 
várias mercadorias neste tipo de comércio: picolé, 
frutas, ovos e produtos “coloniais” (biscoitos, 
embutidos, mel, etc). Muitos destes produtos não 
passam por fiscalização e são feitos de maneira 
artesanal e clandestina, o que restringe suas vendas 
aos bairros mais afastados. Apesar das famílias 
comprarem esses itens, a insistência e repetição das 
falas do locutor/vendedor incomodam o ambiente 
sonoro do local, pois segundo as crianças, 
atrapalham o sono de muita gente ou não as deixam 
ouvir a televisão ou música quando estão em casa. 

Esta atividade fez com que os estudantes 
passasem a perceber de maneira mais aguçada os 
sons da escola e do bairro. A audição e o debate 
realizados na sequência proporcionaram uma 
reflexão sobre esses locais e possibilitaram a 
percepção dos sons do ambiente, assim nos 
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exercícios feitos posteriormente onde as falas dos 
locutores e entrevistas foram registradas, os 
estudantes controlaram os ruídos ao redor e 
conseguiram melhorar a qualidade sonora para os 
programas da rádio. 

Na primeira fase das oficinas de instauração da 
rádio #TMJ foram produzidas seis vinhetas, sendo 
três delas coletivas que estabeleceram uma 
identidade sonora para a rádio (Apêndice E – Áudios 
26, 27 e 28) e outras três para programas 
específicos criados pelos estudantes (Apêndice E – 
Áudio 11, 12 e 13). 

As primeiras vinhetas foram criadas numa 
oficina promovida pelo LIS – UDESC, onde os 
estudantes puderam gravar suas vozes em coro 
falando “rádio TMJ” e editar a produção, inserindo 
efeitos sonoros com direitos autorais livres 
diretamente do acervo disponibilizado pelo site 
youtube.com29. O resultado prático desta reunião foi 
o estabelecimento de uma identidade sonora para a 
rádio #TMJ. Nesta oportunidade os alunos foram 
organizados em três grupos e cada um deles criou 
uma vinheta. 

A primeira equipe inseriu um som de um alarme, 
a gravação em coro e finalizou com uma sequência 
de bateria (Apêndice E – Áudio 27). O segundo 
grupo utilizou o ruído da ignição de um carro, o coro 
e encerrou a vinheta com o som da explosão de uma 
bomba (Apêndice E – Áudio 28).  A última equipe, 
trouxe uma linguagem mais infantil, usando um som 

                                                             
29 É possível acessar o acervo de músicas e efeitos sonoros de 
uso livre no campo chamado “estúdio de criação” e depois o 
local “biblioteca de áudio”. << 
https://www.youtube.com/audiolibrary/music >> Acesso em: 29 
mar 2016. 
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de apito crescente no início, o coro e terminou com 
o mesmo apito decrescente e uma espécie de buzina 
usada comumente por palhaços de circo (Apêndice 
E – Áudio 26).  

Na reunião seguinte após a oficina promovida 
pelo LIS, os estudantes decidiram de maneira 
coletiva e democrática após um breve debate 
seguido de votação utilizar nos programas da rádio 
apenas a vinheta produzida pela terceira equipe, 
criando uma marca sonora para a rádio #TMJ. Para 
estabelecer esta identidade sonora, o grupo decidiu 
inserir essa vinheta em todos os programas da rádio. 
Posteriormente, quando as atrações foram 
transmitidas aos ouvintes, ela foi muito elogiada. 

Para os programas específicos também foram 
criadas vinhetas. O grupo formado pelas estudantes 
Liandra, Diandra, Laura e Maria Gabrielli, que 
elaborou o Conect Mix, pensou numa vinheta 
parecida com a produzida para identificar a rádio 
#TMJ. Na parte inicial, elas usaram um trecho de 
uma música estilo techno, depois gravaram um coro 
falando “conect mix” e finalizaram com sons 
diversificados: uma onomatopéia que faz referência 
a algo mágico, uma voz de um locutor falando em 
inglês “it´s party time” e por último um tiro de laser, 
muito usado em filmes de ficção científica, como o 
Guerra nas Estrelas. Essa mistura de sons 
demonstrou que as estudantes dominaram o 
processo de gravação e edição promovidos nas 
oficinas e sofreram forte influência da ideia de 
vinheta concebida para a rádio. 

Outro grupo de alunos formado por Éric, Misael, 
Valério e Natan criou uma vinheta para o programa 
Rede Esporte. No roteiro prévio, a ideia era falar de 
vários esportes, não só o futebol, como é muito 
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comum nas rádios AM. No entanto, logo no início da 
vinheta os estudantes escolheram um trecho da 
música “Partida de Futebol”, da banda Skank. Na 
sequência, eles criaram uma variação para o coro 
que identifica o programa, um estudante falou “rede” 
e os demais responderam “esporte”. Finalizando a 
vinheta, foram inseridos dois sons que fazem 
referência à filmes de ficção científica. 

Além desta produção, foram criadas nesta 
primeira fase das oficinas vinhetas onde pessoas 
que circulam pelo colégio falam o seu nome e a frase 
“eu ouço a rádio #TMJ”. O objetivo principal deste 
exercício foi criar uma relação de empatia com 
funcionários, professores, pais e demais estudantes 
que são ouvintes da rádio e também divulgar o 
projeto. No total foram feitas nove vinhetas. É 
possível afirmar que a finalidade foi atingida, pois as 
pessoas que realizaram as gravações queriam ouvir 
suas vozes durante a programação da rádio 
(Apêndice E – Áudios 29 e 30). 

Na segunda etapa das oficinas foram criadas 
mais três vinhetas. Para identificar o programa “TMJ 
entrevista” a vinheta elaborada teve como entrada o 
som característico da troca de estações de rádio, 
depois disso, os estudantes tiveram a ideia de captar 
diretamente do computador o som da tradução da 
palavra entrevista em inglês, espanhol, francês e 
italiano, utilizando a voz gerada pelo site google 
tradutor30 e terminando com a parte final da vinheta 
oficial da rádio TMJ (Apêndice E – Áudio 31). 

Para o programa “Vamos ouvir” os estudantes 
criaram uma vinheta com vários efeitos sonoros 
modificando a voz. No seu início foi inserido um 
                                                             
30  << https://translate.google.com.br >> Acesso em: 24 nov 
2016. 
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pequeno trecho de duas músicas e o vocal em inglês 
“let´s play” obtido em uma gravação. O nome da 
atração foi repetido três vezes de forma alterada. 
Uma com eco, outra com tom grave e por último com 
tom agudo. Entre uma fala e outra, três campainhas 
e gongos diferentes. Esta produção demonstrou o 
aprimoramento das técnicas de edição dos 
estudantes e um nível maior de complexidade na 
vinheta (Apêndice E – Áudio 32). 

Já para o “Nossa História” foi elaborada uma 
vinheta em que sete participantes do projeto falaram 
o nome do programa seguidamente e em coro no 
final. No início, foi inserido um efeito de sintonização 
analógica de rádio e para encerrar foi colocado um 
gongo. Como o programa traz o processo de 
urbanização do bairro com tema principal, a ideia 
desta vinheta foi criar um ambiente coletivo para 
abrir a atração e evidenciar que pessoas comuns 
são agentes da História (Apêndice E – Áudio 33). 

Até novembro de 2015 na primeira fase da 
implementação da rádio #TMJ, foram criados dois 
programas gerados a partir das ideias dos 
estudantes, o Conect Mix e o Rede Esporte 
(Apêndice E – Áudios 15 e 16). Ambos seguiram o 
mesmo padrão sugerido nas oficinas anteriores, em 
que os estudantes descreveram os conteúdos e 
tipos de músicas que seriam apresentados na 
atração. 

Após o som característico da rádio #TMJ, foi 
inserida a vinheta do programa e a partir desse 
ponto, os estudantes se apresentaram e começaram 
a falar sobre o conteúdo que seria veiculado. 

No processo de gravação e edição – que foi 
realizado em apenas uma reunião – houve um 
debate sobre as músicas que seriam utilizadas no 
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programa de estréia, e as mais votadas pelo grupo 
foram inseridas. As decisões não precisaram ser 
mediadas, pois os estudantes não entraram em atrito 
e as canções escolhidas se enquadraram nas regras 
definidas pelo grande grupo, ou seja, não tinham 
qualquer conteúdo agressivo. 

Os grupos demonstraram pleno domínio das 
ferramentas do programa de edição e usaram um 
recurso avançado, para amplificar as falas mais 
baixas.  

A partir de abril, na segunda fase de 
implementação da rádio #TMJ, foram criadas mais 
duas atrações a partir dos interesses dos 
estudantes. 

O programa inicial da rádio foi gravado e editado 
em apenas uma reunião e de forma coletiva 
(Apêndice E – Áudio 34). O roteiro foi improvisado 
no momento da gravação, com a pauta principal 
relacionada à abertura das transmissões da rádio 
#TMJ. 

Os estudantes iniciaram o programa com uma 
saudação “bom dia, boa tarde e boa noite”, pois os 
ouvintes poderão escutar a rádio a qualquer 
momento após a divulgação via podcast. Depois 
disso, cada participante desta ofcina se apresentou 
e a primeira música foi tocada. 

Na segunda parte do programa, os alunos 
divulgaram o dia e horário das oficinas e solicitaram 
a participação dos outros colegas no pedido de 
músicas, sugestões para a rádio e para o CEM Morar 
Bem, e falaram o que para eles é o maior objetivo da 
#TMJ: ser “a voz dos estudantes do Morar Bem”. 

Outro programa criado com a intenção de 
interagir diretamente com os demais estudantes que 
não participam das oficinas e outras pessoas que 
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frequentam o CEM Morar Bem foi o “Vamos ouvir”. 
Nele, os alunos convidam outro colega, professores 
e funcionários do colégio para se apresentar, falar a 
frase “vamos ouvir” e pedir uma música. A ideia é 
bastante simples, mas conseguiu aproximar a 
comunidade escolar com o conteúdo produzido e 
divulgado na #TMJ. Nos dias em que programa foi 
ao ar, os convidados que gravaram seu recado 
ficavam na torcida para ouvir seu pedido (Apêndice 
E – Áudios 19 e 20).  

A maior parte dos integrantes da #TMJ não criou 
objeção para participar dos programas ao vivo. 
Apenas o Mateus e a Daniela, ambos do sétimo ano, 
por serem muito tímidos recusaram de imediato a 
proposta. A saída então foi elaborar uma atração 
onde as informações sobre o cotidiano do CEM 
Morar Bem fossem gravadas na semana que seriam 
divulgadas. Assim nasceu o “Programa da Dani”, 
realizado do roteiro à edição final em um pouco mais 
de uma hora (Apêndice E – Áudio 35).  

Nessa atração, os estudantes conversaram com 
a diretora, anotaram três informes e depois gravaram 
a narração. Entre um aviso e outro foram inseridas 
duas músicas e alguns efeitos sonoros com a 
intenção de chamar a atenção dos ouvintes para os 
recados da escola. A mensagem atingiu o público 
alvo, os estudantes então tímidos, ganharam certa 
notoreidade diante dos demais colegas. 

As produções realizadas diretamente a partir dos 
interesses dos alunos foram fundamentais para o 
andamento da implementação da rádio #TMJ e 
também atraiu a atenção dos demais colegas por 
utilizar temas de interesse desta faixa etária. 
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3.2  Conversas sobre ontem e hoje  

As entrevistas foram pensadas e criadas 
coletivamente nas oficinas, desde a escolha dos 
convidados, passando pela elaboração das 
perguntas até a sua edição final. Foram produzidos 
cinco programas “TMJ entrevistas”, onde os 
depoimentos serviram para a elaboração do “Nossa 
história” que traz uma narrativa radiofônica para o 
processo de urbanização do Morar Bem. 

Foi a partir das conversas com os entrevistados 
que os assuntos sobre a trajetória do bairro surgiram 
naturalmente e os estudantes se interessaram a 
respeito da temática. 

A primeira entrevista foi realizada dia 24 de 
novembro de 2015, ainda na primeira etapa de 
implementação da #TMJ. A entrevistada escolhida 
foi a então diretora adjunta do CEM Morar Bem 
Cláudia Alexandra dos Santos Raimundo. Ela é uma 
das funcionárias mais antigas do colégio e trabalha 
no local desde a sua inauguração (Apêndice E – 
Áudio 10). 

Cláudia possui uma relação muito próxima com 
os estudantes e conhece todos que frequentam a 
escola. Esse relacionamento próximo com os 
estudantes foi o motivo principal da escolha pelo 
grupo que participa das oficinas da rádio #TMJ. 

No momento da gravação, os estudantes se 
revezaram nas perguntas e em alguns momentos 
improvisaram novas questões. A parte inicial do 
bate-papo foi sobre assuntos pessoais, fato que 
revelou a curiosidade dos alunos diante da 
profissional que convive com eles diariamente. 
Foram realizadas indagações sobre gostos pessoais 
e outros dados, como idade e local de nascimento. 
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O segundo bloco de questões foi direcionado à 
atuação da entrevistada no colégio. Os alunos 
perguntaram quais eram as suas funções na escola, 
os maiores problemas enfrentados pela direção e 
projetos para 2016. A respostas foram muito 
esperadas pelos estudantes, sobretudo por conta da 
reinaugurção da quadra de esportes, que estava em 
reforma durante todo ano de 2015 para a colocação 
de uma cobertura que protege apenas a área onde 
os jogos são praticados, deixando de fora as 
arquibancadas. Essa foi uma das grandes queixas 
da equipe diretiva do CEM Morar Bem em relação à 
Secretaria de Educação de São José. Segundo o 
depoimento da diretora adjunta, a ideia era criar um 
espaço multiuso, que serviria para apresentações 
artísticas, local de eventos para a comunidade e 
também para a prática esportiva. Nas suas palavras: 
“eles vieram, sem perguntar nada para ninguém e 
derrubaram nosso palco... hoje temos que trabalhar 
com a realidade, uma cobertura que só serve para 
dias de sol, porque a arquibancada não tem 
cobertura”. A imagem abaixo revela uma etapa da 
construção citada. 

 
Fotografia da construção da cobertura da 
quadra sem atingir as arquibancadas – 
próprio autor, out 2015. 
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Cláudia relatou também o início da construção 
do bairro Morar Bem. Segundo a entrevistada, várias 
famílias foram trazidas para o local para reiniciar a 
vida: “veio gente da Procasa e da Avenida das 
Torres, mas todos carentes e em situação de risco”.  

Quando perguntada sobre a criação da rádio 
#TMJ, a convidada falou que um dos pontos 
positivos do projeto é a reunião de estudantes de 
várias turmas diferentes e o convívio coletivo, que 
proporciona e incentiva os debates e respeito às 
opiniões diversificadas. 

A segunda entrevistada escolhida pela equipe 
da #TMJ foi Viviane Scarabelot, atual secretária do 
CEM Morar Bem. Ela trabalha na escola desde 2013 
e convive diariamente com os estudantes, mas fora 
de sala. Sua conversa foi gravada na segunda etapa 
da implementação da rádio, em abril de 2016. 

Numa conversa prévia com a convidada, os 
alunos descobriram que ela adora jogar Second Life. 
Este fato despertou o interesse dos estudantes 
sobre o universo virtual do game e também sobre as 
relações pessoais na internet. O assunto os 
aproximou e muitas questões foram improvisadas 
durante a entrevista.  

Na primeira parte do bate-papo (Apêndice E – 
Áudio 36), após as perguntas sobre aspectos 
pessoais, os estudantes passaram a questionar a 
respeito de temas relacionados ao CEM Morar Bem. 
Sobre os problemas do colégio foram mencionados 
a violência e indisciplina dos alunos, além da falta de 
interesse nos estudos. Quanto às virtudes, a 
entrevistada citou o espaço físico da escola.  

Viviane observou muitas mudanças, sobretudo à 
diminuição da violência, o aumento no número de 
profissionais efetivos e a readequação das salas, 
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que segundo a entrevistada, ocasionou uma 
melhora na qualidade de ensino.  

A respeito da história do bairro, a convidada 
afirmou que mesmo sem morar no Morar Bem e 
ingressar apenas em 2013 na escola, trabalhava no 
CEM Auracária, unidade de ensino vizinha ao 
colégio e por isso presenciou a fundação e o 
crescimento do local. Muitas famílias vieram do 
bairro Ipiranga, Avenida das Torres e Pedragal – 
ambos em São José – o bairro foi bem planejado, 
com saneamento básico e energia solar. Segundo a 
entrevistada, várias pessoas conseguiram ampliar 
suas casas e fazer melhorias, todavia, ocorreu 
também um crescimento desordenado, onde 
algumas residências criaram novos cômodos para 
os novos filhos e agregados, e além disso, ao lado 
do Morar Bem, foi feito um assentamento ilegal com 
novos grupos vivendo em condições precárias. 

Sobre o potencial de uma rádio na escola, a 
entrevistada afirmou que o projeto pode se tornar um 
ótimo veículo de comunicação e dar voz aos 
estudantes, ressaltando o poder da fala e da opinião. 
Os estudantes também perguntaram a respeito do 
seu gosto musical, e ao afirmar a preferência por 
rock pesado, a convidada surpreendeu os alunos, 
pois alguns também gostam deste mesmo tipo de 
música e não imaginavam que uma pessoa mais 
velha poderia ouvir esse estilo de música. 

A entrevista sem edição completou 36 minutos e 
foi a mais longa realizada até o momento. Dessa 
forma, o grupo resolveu criar dois programas para se 
adequar no padrão da rádio #TMJ, que é voltado 
para o tempo de duração do recreio, em torno de 15 
minutos.  
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A segunda parte da conversa (Apêndice E – 
Áudio 37) foi sobre a vida da Viviane no chamado 
metaverso31, ou seja, nas suas experiências com o 
mundo virtual criado no jogo Second Life. No início 
da sua trajetória no game, que já tem mais de sete 
anos, a entrevistada afirmou passar até 12 horas por 
dia jogando. Esse fato trouxe prejuízos para a sua 
rotina de trabalho, pois ela ficava cansada depois de 
tantas horas conectada. Atualmente ela joga três 
horas por dia, entre 21 horas e meia noite. Nesse 
momento da conversa, Viviane fez um alerta aos 
alunos, destacando a importância da dosagem com 
o tempo de jogo, pois os danos na vida real podem 
ser imensos.  

Em seu depoimento, a entrevistada disse que 
aprendeu inúmeras coisas no jogo, desde a ser mais 
tolerante com as diferenças até a ler em inglês. 
Toadavia, ela trouxe mais uma advertência aos 
estudantes sobre a cautela com as relações no 
mundo virtual, sobretudo na exposição de imagens 
pessoais e encontros reais com amigos feitos no 
mundo virtual.  

A conversa com as crianças acabou 
aproximando os mundos da entrevistada e dos 
estudantes e trouxe uma nova imagem sobre uma 
funcionária do colégio que até então não tinha 
proximidade com os alunos, ou seja, causou uma 

                                                             
31  Metaverso pode ser considerado como um ambiente virtual 
que os usuários acessam por meio da internet e interagem 
segundo uma figura representativa virtual, chamada de avatar. 
Mais informações:  
“Metaverso: interação e comunicação em mundos virtuais” 
<<repositorio.unb.br/bitstream/10482/4863/1/2009_ItamardeC
arvalhoPereira.pdf >> Acesso: 07 abr 2016. 
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ressignificação nas suas relações ampliando os 
vínculos no contexto do espaço escolar. 

As relações dos estudantes com o colégio 
continuaram se modificando após a entrevista com a 
atual diretora eleita Carmem Hochsprung (Apêndice 
E – Áudio 38). Ela fazia parte da antiga gestão e foi 
reeleita no final de 2015 num pleito em chapa única. 
Ela é funcionária efetiva do CEM Morar Bem desde 
2008 na função de auxiliar de ensino. 

 Antes da conversa, os alunos criaram as 
questões de forma coletiva e já nesse momento foi 
perceptível o distanciamento entre as crianças e a 
entrevistada. Esse aspecto se tornou claro durante a 
conversa com a diretora. Certamente o cargo criou 
essa barreira, pois ela representa a maior autoridade 
do colégio e muitas vezes a principal observadora e 
controladora do espaço escolar, ou seja, a pessoa 
que “sempre” diz não. Outra possibilidade é a falta 
de contato mais próximo entre os estudantes e a 
entrevistada, pois nenhum deles foi seu aluno.  

A abertura do programa foi realizada de maneira 
voluntária pelo estudante José Grabriel e a partir 
disso, como de costume, a entrevista teve início com 
as questões de ordem pessoal. Todavia, a 
curiosidade das crianças foi pequena e elas logo 
partiram para o bloco de perguntas relacionadas ao 
cotidiano escolar. 

Nas dependências do CEM Morar Bem o uso do 
boné não foi mais permitido desde 2014, e como 
muitos estudantes o utilizam com frequência, a 
proibição foi questionada logo na primeira pergunta 
feita para a diretora. Segundo a entrevistada, o 
acessório foi proibido porque alguns alunos faziam 
uso inadequado em sala de aula e também 
desrespeitavam os professores tapando os olhos e 
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escondendo o rosto. Nesse momento do bate-papo, 
talvez para aproximar seu relacionamento com os 
estudantes, foi aberta a possibilidade da permissão 
do boné caso o comportamento de todos seja 
melhorado. 

Em relação aos desafios da gestão, o maior 
segundo Carmem, é o relacionamento com as 
famílias que estão distantes do colégio e devem 
participar mais do cotidiano escolar, acompanhando 
o dia a dia dos seus filhos. Quanto às virtudes do 
CEM Morar Bem, ela ressaltou o ambiente da escola 
que é positivo e possui um grande potencial 
educacional que pode ser atingido com o apoio de 
todos. 

Ainda sobre a gestão do CEM Morar Bem, as 
crianças perguntaram sobre as melhorias desejadas 
pela diretora. Em sua resposta, ela relatou a 
diminuição de verbas recebidas por parte da 
Secretaria de Educação de São José, o que a 
impede de colocar em prática seus projetos. 

Outro ponto polêmico no CEM Morar Bem foi a 
construção da cobertura da quadra que deixou de 
fora as arquibancadas. Essa é uma questão 
importante para as crianças, pois a pergunta 
também foi feita para a diretora adjunta Cláudia. Os 
estudantes questionaram o valor excessivo para a 
obra, cerca de 200 mil reais, e não entenderam 
porque o projeto não cobriu toda a área. Carmem 
afirmou que a construção foi realizada à revelia da 
equipe diretiva da escola sob responsabilidade da 
Secretaria de Educação de São José. 

Sobre o ensino, os estudantes perguntaram o 
motivo da ausência das aulas de espanhol no 
colégio. Somente algumas escolas da rede 
municipal possuem a disciplina desta língua 
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estrangeira por meio de projeto, ou seja, está 
desvinculada da grade regular das matérias. 
Todavia, dependendo da quantidade de alunos 
interessados no assunto, é possível formalizar um 
pedido para a Secretaria de Educação. Nesse 
instante, em off, os alunos perceberam a 
oportunidade de a rádio #TMJ organizar e divulgar 
um abaixo assinado para convencer os demais 
estudantes sobre a importância das aulas desta 
língua. 

Os estudantes também questionaram a redução 
das festas no Colégio. Segundo a diretora, no final 
do primeiro semestre será realizada uma 
comemoração referentes aos 10 anos do CEM Morar 
Bem e uma festa junina, em outubro será 
comemorado o dia das crianças e uma gincana. 

Segundo Carmem, ocorreram várias mudanças 
positivas no colégio e hoje existe um novo ambiente 
escolar. O projeto da rádio foi muito bem vindo 
perante a equipe diretiva do CEM Morar Bem. 
Segundo a entrevistada, uma rádio escolar possui 
um enorme potencial educativo e pode amplificar as 
vozes dos estudantes, aumentando sua 
representatividade e melhorando o processo de 
aprendizagem. 

Para finalizar o bate-papo, Carmem revelou que 
o maior desejo da gestão atual é tornar o CEM Morar 
Bem uma escola integral, pois a verba destinada 
pela prefeitura será maior para o colégio e dessa 
forma vários projetos poderão sair do papel e se 
concretizar, aumentando a qualidade de ensino. 

Ao entrevistar a diretora do colégio, os 
estudantes puderam perceber que seus atos podem 
interferir na gestão escolar. O momento também 
serviu para aproximar a equipe da #TMJ com a então 
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diretora e permitiu que as crianças entendessem na 
prática como os recursos e problemas da escola são 
administrados. 

Após as experiências de entrevistas com os 
próprios colegas e funcionárias da escola, foi 
convidada pela primeira vez uma pessoa de fora do 
colégio. O entrevistado selecionado foi Daniel 
Nascimento, ex-presidente da Associação de 
moradores do Morar Bem (Apêndice E – Áudio 39). 

Alguns estudantes no início ficaram tímidos com 
a presença de um desconhecido, todavia, no 
decorrer do bate-papo, ficaram descontraídos e 
improvisaram novamente perguntas além do roteiro 
programado. 

Como nas outras entrevistas, todos os 
estudantes realizaram perguntas ao entrevistado e a  
nota importante dessa conversa foi o interesse 
crescente dos alunos pela a história do bairro. O 
entrevistado contou com detalhes os primeiros anos 
do local, desde seu planejamento até os problemas 
na chegada das famílias. 

As primeiras perguntas foram direcionadas ao 
início do processo de urbanização do bairro. 
Segundo o entrevistado, o local escolhido para a 
edificação das casas era um banhado e a área era 
desocupada. O início da construção se deu no ano 
de 2002 e a fundação do Morar Bem foi quatro anos 
depois, em 2006. 

Os relatos feitos pelo entrevistado ganharam 
maior credibilidade quando os estudantes souberam 
que ele ajudou no desenvolvimento e execução do 
projeto. Segundo Daniel, que era morador do bairro 
Ipiranga, especificamente no Pedregal, desde as 
primeiras conversas com a prefeitura foi mencionado 
o problema da rivalidade entre grupos do Zanelato e 
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Pedregal. Mesmo assim, o poder público não ouviu 
as advertências dos representantes dos moradores 
e o problema da violência foi grande durante os 
primeiros anos do Morar Bem, pois famílias destas 
regiões rivais passaram a viver neste novo bairro. 

O processo de escolha dos moradores foi feito 
tendo como base o risco que as famílias corriam por 
viverem nas encostas dos morros. As residências 
foram cadastradas e receberam um número que 
permitia a permuta com a nova casa. Segundo o 
entrevistado, os contemplados receberam uma 
moradia com itens básicos, caso o valor estipulado 
por sua residência anterior fosse maior, eles 
ganhariam a diferença em dinheiro de maneira 
parcelada, so fosse menor, pagariam este montante 
em prestações mensais. 

Daniel também afirmou que a maior parte das 
famílias vieram do Jardim Zanelato e do Pedregal, 
regiões com grupos de traficantes de drogas rivais 
em São José. Nos primeiros anos, ocorreram 
diversas mortes em confrontos destes grupos 
inimigos, e muitas pessoas tiveram que fugir do 
bairro recém criado para não perderem seus entes 
queridos e acabaram trocando suas casas por 
valores muito abaixo do mercado ou mesmo 
eletrodomésticos, como por exemplo, geladeiras e 
televisões. Algumas delas retornaram para as 
regiões de risco no bairro de origem e outras 
voltaram para suas cidades natais no oeste de Santa 
Catarina, como Xanxerê e Chapecó.  

Ainda sobre a tranferência das famílias no Morar 
Bem, muitos moradores foram contrários a este 
agrupamento de regiões distintas, pois no próprio 
bairro Ipiranga havia uma outra área propícia para o 
assentamento destas famílias, local que atualmente 
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está ocupado irregularmente por outros grupos. 
Segundo Daniel, foi uma irresposabilidade por parte 
da prefeitura de São José não ouvir os 
representantes das comunidades envolvidas, até 
porque o projeto foi concretizado em duas fases, a 
primeira com 322 residências e a segunda, que 
poderia ter sido feita na outra localização, com mais 
306 casas. 

Com o passar do tempo as famílias foram se 
adaptando ao novo cotidiano e os confrontos foram 
diminuindo. Hoje uma nova geração que nasceu na 
comunidade está criando uma identidade única para 
o bairro. 

As primeiras famílias que passaram a viver no 
Morar Bem nutriam, nas palavras do entrevistado, 
um misto de medo e esperança: “havia muita 
desconfiança, insegurança, e promessas, além da 
expectativa de concluir o bairro”. As casas foram 
projetadas sem muros e com apenas um pavimento, 
mas com o passar do tempo, as famílias 
remodelaram suas residências sem a autorização da 
prefeitura, gerando embates administrativos 
desnecessários, caso o poder público tivesse levado 
em consideração a opinião dos moradores.  O fato é 
que atualmente existem várias casas com dois 
andares e todas são muradas. 

Uma estudante (Geovana) chamou a atenção 
sobre a atuação da polícia nos conflitos entre grupos 
rivais. O entrevistado acabou fugindo do tema e 
disse que o problema maior é de conscientização da 
população e de um administrador que atue com 
coragem na região. Foi possível perceber que a 
questão da criminalidade e policiamento é ainda 
muito delicada e difícil de tratar, pois o medo de 
retaliações vindas tanto do lado dos criminosos, 
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quanto do próprio poder público – sobretudo na 
atuação da polícia militar – é latente.  

Existe muito preconceito com os habitantes da 
comunidade por parte da administração municipal. 
Segundo Daniel, muitas ações são negligenciadas e 
o bairro só é lembrado nos anos eleitorais. A 
representatividade do bairro perante os órgãos 
públicos foi e continua sendo um dos maiores 
objetivos da Associação dos moradores.  

Ainda segundo o convidado, o bairro conta com 
uma rádio comunitária, que atualmente está 
desativada devido a falta de uma autorização da 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
Os programas veiculados na emissora antes da 
interdição eram voltados à comunidade, feitos 
basicamente de informes e seu funcionamento era 
diário, apenas pelo período da manhã, das 08:00 às 
12:00. 

No fim da entrevista, Daniel citou diversos 
pontos positivos da vida no bairro, sobretudo por 
terem as ruas asfaltadas no local e transporte 
facilitado, além da própria saída de uma região de 
risco. Nas suas falas ficou clara a satisfação das 
mudanças ocorridas na vida da sua famíla após a 
mudança para o Morar Bem. Em relação aos pontos 
negativos, ele fez referência à falta de educação dos 
moradores, em especial no cuidado com o lixo. 

As entrevistas despertaram o interesse dos 
estudantes sobre o processo de urbanização do 
bairro em que vivem e também proporcionaram uma 
maior aproximação com a equipe diretiva do CEM 
Morar Bem. 
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3.3  Nossa História 

A ideia de elaborar uma narrativa histórica sobre 
o processo de urbanização do bairro utilizando a 
linguagem radiofônica foi o mote inicial para este 
projeto e também o principal objetivo da pesquisa. A 
partir deste ponto, as oficinas foram pensadas para 
proporcionar ferramentas necessárias aos 
estudantes para a gravação e edição dos 
programas. 

Na primeira etapa da implementação da rádio no 
ano de 2015 o objetivo principal do projeto foi 
descrito e os estudantes não demonstraram 
interesse a respeito da história do bairro em que 
vivem. Este momento foi crucial, pois caso as 
oficinas fossem voltadas somente para a elaboração 
do programa, as crianças – contrariadas – 
certamente abandonariam as atividades. 

 A estratégia então utilizada foi priorizar as 
oficinas de captação sonora, gravação e edição, com 
temas solicitados a partir do interesse dos alunos. 
Assim, foram produzidos programas como o Conect 
Mix e o Rede Esporte.   

Paralelamente nesta fase os estudantes 
começaram a pensar seu entorno buscando sons 
característicos do colégio num primeiro momento, e 
depois do bairro. O conceito de paisagem sonora 
estudado por Murray Schafer (2001, p. 366) serviu 
como base para a criação de um pequeno acervo de 
sons e a audição das gravações possibilitou o início 
ds primeiras conversas sobre a história do Morar 
Bem. 

O segundo passo foi criar atividades 
relacionadas à elaboração de entrevistas, desde a 
escrita das questões, até a prática das gravações. 
Essa etapa foi muito importante, pois o contato com 
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os entrevistados possibilitou também o encontro com 
os primeiros anos do bairro.  

Como o ato de comer uma sopa quente, os 
temas relacionados à história local foram 
aparecendo suavemente, das bordas do prato em 
direção ao centro. Nesse sentido, as primeiras 
convidadas para as entrevistas desempenhavam 
funções no colégio – diretora, coordenadora e 
secretária – e tinham uma ligação com os 
estudantes. Nas conversas elas revelaram algumas 
informações sobre o processo de urbanização da 
região que mais tarde foram aprofundadas. 

Depois das conversas com a equipe diretiva do 
colégio, foi convidado para uma entrevista o ex-
presidente da Associação de Moradores do bairro, 
que revelou novos dados sobre a criação do Morar 
Bem. A partir desse instante as crianças 
demonstraram maior interesse sobre o tema e 
finalmente a ideia do programa de elaborar um 
programa de rádio que narrasse a história do local 
foi novamente debatida e dessa vez aceita por todos. 

Primeiro foi decidido o nome para a atração, 
batizada de “Nossa história”, e na mesma reunião foi 
elaborada a sua vinheta.  A ideia foi inserir no início 
um ruído de sintonização de um rádio, na sequência 
gravar várias vozes repetindo “nossa história” e um 
coro no final, encerrando com o som de um gongo.  

Um roteiro base foi elaborado antecipadamente 
(Apêndice D – Texto 6). Durante a oficina ele foi 
debatido com os estudantes, e nesse momento 
algumas mudanças foram sugeridas e colocadas em 
prática, como por exemplo, a inserção de músicas 
que estavam no topo das paradas de sucessos no 
mês e ano de inauguração do Morar Bem. A ideia foi 
aprovada de imediato e as gravações realizadas em 
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seguida. Com poucas orientações, os participantes 
gravaram e editaram o programa (Apêndice E – 
Áudio 40). Foram colocados vários efeitos sonoros e 
trechos das entrevistas feitas anteriormente para 
enfatizar as informações contidas nas narrativas dos 
personagens. 

O contato com os depoimentos referentes aos 
primeiros anos do Morar Bem proporcionou uma 
nova dimensão do local onde vivem os estudantes e 
também um novo olhar sobre a História, feita por 
pessoas comuns e ligada ao cotidiano. 
 

3.4   Amplificando as vozes 

Na manhã da quinta feira 02 de junho, durante o 
recreio, a rádio #TMJ foi ao ar pela primeira vez. De 
forma coletiva foi decidido que deveria ter três 
semanas de programação prontas para depois o 
conteúdo ser divulgado, dessa forma a rádio não 
seria interrompida e a partir de então uma nova 
rotina surgiria no colégio. 

As semanas que antecederam a estreia da rádio 
foram marcadas pela ansiedade dos estudantes que 
participam do projeto. Eles queriam ouvir suas vozes 
e saber como seriam as reações dos demais 
colegas. 

O intervalo para os estudantes passou a ser 
diferente, a paisagem sonora do CEM Morar Bem 
enfim foi alterada. Logo nos primeiros minutos vários 
olhares curiosos se voltaram para a pequena salinha 
e a gritaria costumeira diminuiu um pouco. Como 
exercício, foi gravado um pequeno trecho do recreio 
antes e depois da #TMJ (Apêndice E – Áudios 41 e 
42). É possível perceber um ambiente sonoro mais 
agradável durante a exibição das atrações da rádio. 
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Na sala dos professores o projeto veio à tona 
com a fala da agora coordenadora Cláudia. Neste 
instante apareceram colegas dispostos a participar 
envolvendo as suas disciplinas. Foi o caso das 
professoras de Língua Portuguesa e Filosofia que 
pensaram em gravar um programa com os 
estudantes da turma do sétimo ano sobre o a famosa 
caverna de Platão. Nesse caso, a rádio #TMJ foi o 
primeiro passo para um projeto interdisciplinar que 
poderá envolver mais estudantes numa metodologia 
diferenciada. Até o fim desta pesquisa este trabalho 
estava na fase de elaboração dos roteiros e ainda 
não foi gravado. 

Após três semanas de funcionamento da rádio 
foram aplicados três tipos de questionários para 
tentar perceber o impacto da #TMJ no ambiente 
escolar. Um questionário foi destinado aos 
estudantes ouvintes, outro direcionado aos 
professores e demais funcionários e, por fim, um 
remetido aos participantes das oficinas. 

A abordagem realizada nesta pesquisa buscou a 
mínima interferência na coleta dos dados. A parte 
destinada aos alunos ouvintes foi aplicada pelos 
estudantes participantes da #TMJ, o questionário 
proposto aos professores foi deixado ao lado do livro 
ponto com uma breve explicação escrita, e a parte 
dedicada aos membros da rádio foi elaborada com 
perguntas abertas para que as respostas fossem 
gravadas em áudio. Todos os entrevistados 
aprovaram os métodos e a destinação dos dados, e 
a análise dos resultados foi realizada de maneira 
devida afim de garantir a sua confiabilidade (FLICK, 
2009). 

A pesquisa elaborada para os estudantes 
ouvintes foi aplicada pelos membros da #TMJ. Ao 
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abordar seus colegas, eles explicaram a 
metodologia da pesquisa e para não interferir nas 
opiniões, não permaneceram ao seu lado durante as 
respostas e pediram que ninguém fosse identificado. 

Foram elaboradas e distribuídas quarenta 
fichas, das quais retornaram trinta e quatro 
(Apêndice D – Texto 7). Em cada registro foram 
feitas dez perguntas divididas em dois blocos de 
cinco questões. Na primeira parte com três itens 
como opções de respostas sim, em parte e não, e 
logo abaixo com alternativas variando entre 
péssimo, ruim, bom, muito bom e excelente. 

O objetivo na etapa inicial da pesquisa foi 
perceber o impacto da rádio #TMJ nos ouvintes que 
são estudantes e verificar a sua relevância no 
ambiente escolar. 

A primeira pergunta sobre os possíveis 
benefícios que a #TMJ poderá trazer à comunidade 
escolar revelou que a ampla maioria dos estudantes 
entrevistados acredita no potencial do projeto. Na 
terceira questão, sobre a melhora nos diálogos entre 
alunos, professores e direção, a maior parte dos 
estudantes também afirmaram sim. As atividades da 
rádio #TMJ, segundo a opinião da maior parte dos 
entrevistados, teve uma repercussão positiva e foi 
bem aceita no ambiente escolar. 

Parte dos estudantes pesquisados afirmaram se 
sentir representados pela #TMJ. Esse fato tem 
relação direta com o protagonismo de seus colegas 
participantes do projeto na elaboração dos 
programas e demais decisões tomadas na rádio. 

Outro ponto importante analisado nesta 
pesquisa foi em relação ao aprendizado que a rádio 
#TMJ proporcionou aos entrevistados. Nessa 
questão, vinte e três alunos afirmaram que 
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aprenderam ouvindo a #TMJ. Esse dado pode ser 
vinculado aos informes divulgados durante os 
programas, as respostas expostas nas conversas 
com os convidados no programa “TMJ Entrevistas”, 
e sobretudo ao programa “Nossa História” que 
revelou aspectos relacionados ao processo de 
urbanização do Morar Bem que os ouvintes 
desconheciam.  

 

Fonte: produção do próprio autor, 2016. 
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excelente. Dados que demonstraram a recepção 
positiva da #TMJ entre os alunos.   

Apenas a questão sobre às músicas tocadas na 
rádio obteve boa parte das respostas entre péssimo 
e regular. Esse fato pode ser relacionado às diversas 
preferências musicais entre os estudantes ouvintes, 
que pedem para tocar na programação desde 
canções gospel até rock. A equipe da #TMJ tentou 
atingir todos os estilos, mas até o momento não foi 
possível agradar a todos. Em outra questão, 19 
estudantes responderam não ter vontade de 
participar das atividades da rádio apesar de 
apoiarem o projeto. 

 

 
Fonte: produção do próprio autor, 2016. 
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Para os professores e demais funcionários as 

perguntas foram deixadas durante uma semana ao 
lado do livro ponto (Apêndice D – Texto 8). Também 
não foi pedido a identificação nas respostas e as 
participações foram voluntárias. Dos vinte e dois 
professores do segundo ciclo do ensino fundamental 
para quem a pesquisa foi destinada, apenas sete 
responderam. As razões para este pequeno número 
podem estar vinculadas aos poucos dias que o 
questionário ficou à disposição, uma semana; ao 
funcionamento da #TMJ nas terças e quintas, dias 
que não atingem todo o grupo docente; e por fim pelo 
cotidiano atarefado dos profissionais da educação 
que se desdobram em várias escolas com cargas 
horárias semanais de até 60 horas. 

Esta pesquisa também foi dividida em duas 
partes, uma com três alternativas e outra com cinco. 
Foram formuladas dezessete perguntas no total, e 
de uma maneira geral, os resultados demonstraram 
que a rádio #TMJ foi bem recebida pelo grupo 
docente que se manifestou. 

A longo prazo o desenvolvimento da rádio 
também poderá contribuir para o aumento do vínculo 
entre docentes e discentes no CEM Morar Bem. 
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Fonte: produção do próprio autor, 2016. 
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Essa parte da pesquisa foi dividida em dois 
gráficos. No segundo, logo abaixo, foi percebido que, 
segundo os entrevistados, houve melhoras no 
desempenho das habilidades na expressão oral e 
também na escrita entre os estudantes que 
participaram das atividades das oficinas da #TMJ.  

 
Fonte: produção do próprio autor, 2016. 
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Por fim, os professores que responderam as 

questões acreditam que é viável a continuidade das 
atividades da rádio #TMJ. 

Na segunda parte das questões, com cinco 
alternativas, o objetivo foi verificar a repercussão do 
conteúdo dos programas da rádio #TMJ entre os 
professores. 

 
Fonte: produção do próprio autor, 2016. 

O que você
achou da

programaç
ão da rádio

#TMJ?

O que você
achou dos
programas

ao vivo?

Em relação
a

qualidade
sonora, o
que você
achou?

Sobre os
conteúdos

dos
programas

?

Você
gostou das

músicas
que foram
tocadas na

rádio
#TMJ?

Como
ficaram os

recreios
após as

atividades
da #TMJ?

Péssimo 0 0 0 0 0 0

Regular 1 1 3 2 0 0

Bom 2 2 3 2 4 4

Muito Bom 2 2 0 1 1 1

Excelente 2 2 1 2 2 2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

To
ta

l: 
7

Pesquisa  Rádio #TMJ - Professores parte 3

Péssimo Regular Bom Muito Bom Excelente



119 
 

A maioria do grupo pesquisado afirmou que a 
qualidade da programação da #TMJ é boa, muito 
boa e excelente. Além disso, o grupo docente 
entrevistado indicou que os recreios melhoraram 
após a inauguração da rádio #TMJ. 

Após as primeiras semanas de funcionamento 
da rádio #TMJ, foi elaborada uma pesquisa 
destinada aos participantes das oficinas (Apêndice D 
– Texto 9). Para tornar o momento mais lúdico e 
sincero, as questões foram abertas e as respostas 
gravadas em áudio.  Como num bate-papo, os 
estudantes entrevistaram uns aos outros e o 
resultado foram momentos de descontração e 
reflexão sobre a trajetória das oficinas (Apêndice E 
– Áudio 43).  

Além das técnicas usadas para gravar e editar 
os programas, nas falas da equipe #TMJ ficou 
aparente o desenvolvimento da oralidade, em 
especial nos participantes mais tímidos. A habilidade 
de falar em público ou mesmo com os demais 
colegas da escola foi citada pelo Márcio, Mateus e 
Daniela. Nas palavras de Márcio: “Aprendi a matar a 
vergonha”. 

Os integrantes mencionaram também que as 
atividades da rádio ajudaram a escrever roteiros e a 
conhecer novos aspectos da história do bairro e do 
colégio.  

As entrevistas realizadas na #TMJ promoveram 
o encontro com pessoas importantes da comunidade 
escolar e, segundo os estudantes, aproximaram a 
equipe com a direção da escola. Em sua fala sobre 
esse assunto, Mateus mencionou: “consegui falar e 
não ter mais vergonha, aprendi a história do bairro e 
da escola que sempre estudei”. 
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Para os integrantes da #TMJ que participaram 
da pesquisa, uma rádio escolar deve tocar músicas, 
notícias e entreter as pessoas no recreio. Além 
disso, quem participa das atividades nas oficinas 
deve se divertir fazendo os programas. O aspecto 
lúdico foi destacado por todos os membros do 
projeto, ou seja, foi de importância fundamental para 
a manutenção da equipe. 

A respeito da participação nas oficinas da rádio 
#TMJ, os estudantes pesquisados demonstraram 
satisfação com as produções realizadas e com o 
protagonismo nos programas. Segundo André 
Emanuel: “me senti prestigiado, porque fui escolhido 
para estar aqui na rádio, ainda mais escolar, pois 
tocamos músicas para alegrar os corações de 
outros”.  

Para encerrar a pesquisa, os integrantes da 
#TMJ afirmaram estar felizes com o projeto e com as 
amizades feitas nas oficinas, na fala da Daniela: 
“estou bem feliz aqui, pois podemos gravar e fazer 
os nossos programas”. 

Entre os estudantes que participaram das 
oficinas da rádio #TMJ foi percebido uma grande 
identificação com o projeto. Apesar da sua breve 
trajetória, a rádio #TMJ alterou a rotina do CEM 
Morar Bem e sobretudo a relação entre os seus 
integrantes e o colégio. Agora a escola parece ser 
um ambiente mais atrativo e suas ações são vistas 
por toda a comunidade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
Girando o dial 

 
O espaço escolar é um ambiente dinâmico e 

plural. Composto por sujeitos históricos com 
princípios divergentes e de diferentes origens 
culturais e sociais. Um local propício para pesquisas 
acadêmicas e formação de saberes.  Mesmo com a 
constante dilapidação sobretudo das instituições 
públicas, a Escola permanece como um local de 
referência na sociedade, e apesar das influências 
externas, ainda possui o potencial de transformar o 
seu redor. 

O ensino de História passa atualmente por um 
ponto de inflexão. O caráter informativo, repleto de 
temas pormenorizados das últimas décadas do 
século XX não cabe mais em um mundo onde o 
acesso aos dados é quase instantâneo. Os 
conteúdos de tradição francesa passam por uma 
importante discussão para o estabelecimento da 
base nacional curricular. Dessa forma, a 
metodologia clássica centrada no professor também 
clama por alterações fundamentais. O papel dos 
estudantes visto então como receptores 
coadjuvantes, muda de posição e assume o 
protagonismo das ações.  Seus saberes devem ser 
valorizados e a produção do conhecimento 
coletivizada. Nesta nova perspectiva de ensino, o 
processo de ensino/aprendizagem deve ser 
dinâmico, atrativo, e dentro dos interesses do público 
alvo. 

Tendo como ponto de partida a experiência 
docente no processo de implementação da rádio 
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#TMJ no CEM Morar Bem em São José/SC, foi 
possível analisar o envolvimento dos estudantes que 
participaram das oficinas no processo de elaboração 
de uma narrativa histórica na esfera local utilizando 
a linguagem radiofônica. O primeiro programa 
chamado pelos estudantes de “Nossa história” foi o 
resultado inicial desse movimento.   

Para a elaboração dessa narrativa, foram 
desenvolvidas oficinas de rádio para a compreensão 
das técnicas ligadas a esse formato midiático tendo 
como pano de fundo o cotidiano escolar e o entorno 
do colégio. 

O principal desafio desta pesquisa foi elaborar 
uma narrativa histórica sobre o processo de 
formação do bairro Morar Bem utilizando a 
linguagem radiofônica. Desafio amplificado devido a 
falta de interesse dos estudantes a respeito da 
temática ligada à história local. A utilização da 
linguagem radiofônica foi a alternativa encontrada 
para a construção dessa narrativa.  

A rádio na escola foi o chamariz para os 
estudantes pensarem sobre a criação de seu bairro 
em conversas com moradores e funcionários do 
colégio. A efetiva participação das crianças na 
formulação das perguntas, nas gravações das 
entrevistas e edição dos programas, os aproximou 
da história do local onde moram e despertou o 
interesse a respeito desta temática. 

Mas o interesse não foi imediato. No decorrer 
deste estudo alguns percalços apareceram. O 
calendário acadêmico não concilou com as datas 
escolares e a implentação da rádio #TMJ teve que 
ser interrompida nas férias de dezembro. O 
recomeço das oficinas foi adiado por conta da greve 
dos funcionários públicos de São José no início de 
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2016. Os equipamentos fornecidos pelo colégio para 
as atividades da rádio muitas vezes não funcionaram 
com perfeição e algumas gravações foram perdidas.  

Mesmo com essas dificuldades as etapas de 
implementação da rádio #TMJ proporcionaram 
ferramentas aos alunos do colégio para a elaboração 
da narrativa radiofônica sobre os primeiros anos do 
bairro. A história do bairro Morar Bem, rejeitada num 
primeiro momento, passou a ser um assunto 
interessante aos estudantes.   

Os primeiros impactos após a criação das 
oficinas da rádio #TMJ foram percebidos nos 
estudantes participantes, que estabeleceram novos 
laços afetivos com o colégio e também entre os 
colegas de outras salas que até então não 
conheciam e puderam conviver no espaço das 
oficinas. 

A partir das primeiras publicações dos 
programas, os intervalos do CEM Morar Bem nos 
dias em que a #TMJ funcionou foram transformados. 
Muitos alunos (ouvintes) passaram a prestar 
atenção na voz dos locutores e nas músicas 
tocadas. De acordo com relatos da coordenação, o 
ambiente escolar ficou mais calmo e as refeições 
transcorreram mais lentamente. Além deste aspecto, 
os participantes da rádio passaram a ser vistos com 
novos olhares perante os demais estudantes, sendo 
procurados para explicar o cotidiano das oficinas e 
para inserir músicas na programação. 

As oficinas de implementação da rádio #TMJ, 
além de possibilitarem aos estudantes participantes 
a aprendizagem de técnicas ligadas à produção de 
roteiros, gravação e edição de programas, também 
viabilizou uma nova relação com o ambiente escolar. 
Os membros da #TMJ também conheceram 
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aspectos ligados à vida privada da equipe diretiva do 
colégio, aspecto que tornou suas relações mais 
próximas. 

A participação na rádio também desenvolveu a 
oralidade dos estudantes e lhes proporcionou 
notoreidade em relação aos colegas, fato 
diretamente ligado à autoestima. Esse conjunto de 
fatores resultou na melhora no rendimento escolar 
dos membros da #TMJ e tornou o colégio um local 
marcado por suas ações e mais atrativo. 

Uma rádio escolar pode ser um elo que fortalece 
a corrente entre os estudantes e seu entorno.  No 
momento em que ela atinge ouvintes que estão fora 
dos muros do colégio, carrega consigo o potencial 
de criar laços identitários e transformar o ambiente 
em que está inserida. 

O projeto proposto para esta pesquisa foi 
finalizado. Porém, a rádio #TMJ se tornou parte do 
ambiente escolar do CEM Morar Bem e deve 
continuar a produção de programas a partir da sua 
proposta original e também de outras demandas que 
surgirem do interesse da comunidade escolar.  

A escola do século XXI deve colaborar para a 
construção de uma sociedade midiática mais 
democrática, onde os sujeitos devem compreender 
o processo de elaboração de programas jornalísticos 
e também podem ser produtores da informação. 

A rádio #TMJ está ainda na sua fase inicial de 
desenvolvimento e o segundo programa sobre a 
história do bairro está na etapa de elaboração de 
roteiro. O primeiro passo foi dado, o trajeto é repleto 
de obstáculos, mas pelos indícios aqui analisados, a 
caminhada pode ser profícua e transformadora. 
 
 



125 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABUD, Katia. Currículos de história e políticas 
públicas: os programas de História do Brasil na 
escola secundária. In: BITTENCOURT, Circe (org.). 
O saber histórico na sala de aula. 9º ed. São Paulo: 
Contexto, 2004. p. 28-41.  
 
ALMEIDA, Cleusa Albilia; ALMEIDA, Cristovão 
Domingos; GUINDANI, Joel Felipe. O rádio como 
espaço educativo na região de fronteira. In. Revista 
Sonora n.8 v.4 p.4-16, UNICAMP, 2013. Disponível 
em: << 
http://www.sonora.iar.unicamp.br/index.php/sonora1
/article/view/71 >> Acesso: 12 mai 2015. 
 
AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de Moraes. 
(Org.) Usos e abusos da História Oral. Rio de 
Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2000. 
 
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. 
São Paulo: Paulinias, 2003.  
 
BARCA, Isabel & SCHMIDT, Maria Auxiliadora 
(Org.) Aprender História: Perspectivas da educação 
histórica. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009.  
 
BENJAMIN, Walter. A hora das crianças: narrativas 
radiofônicas de Walter Benjamin. São Paulo: Nau 
editora, 2015. 
 
BITTENCOURT, Circe. Os confrontos de uma 
disciplina escolar: da história sagrada à história 
profana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 
13, n. 25-26, set. 92/ago. 93, p. 193-221.- disciplina 



126 
 

de hst aparece como um campo de disputas: o 
sagrado vs laico, a moral vs cidadão, o universal vs 
nacionalismo. P 194 
 
BLOIS, Marlene. Rádio educativo no Brasil: uma 
história em construção. In. INTERCOM, XXVI 
Congresso Anual em Ciência da Comunicação, p. 1-
12, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 
2003. Disponível em: << 
www.portcom.intercom.org.br/pdfs/1252640237159
41274770374088408981912085.pdf >> Acesso: 20 
mai 2015. 
 
BOURDIN, Alain. A questão local. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001. 
 
BRIGGS, Asa; BURKE Peter. Uma história social da 
mídia: de Gutenberg à internet. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2004. 
 
CALABRE, Lia. A Era do Rádio. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2002. 
 
CALABRE, Lia. O rádio na sintonia do tempo: 
radionovelas e cotidiano (1940 – 1946). Rio de 
Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2006. 
 
CHERVEL, André. História das disciplinas 
escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa.  
Porto Alegre: Teoria & Educação, 1990. 
 
CONSANI, Marciel. Como usar o rádio na sala de 
aula. São paulo: Contexto, 2007. 
 



127 
 

COSTA, Patrícia Coelho da. Educadores do rádio: 
concepção, realização e recepção de programas 
educacionais radiofônicos (1935-1950). 280f. Tese 
(Doutorado em História da Educação e 
historiografia). Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. 
Disponível em: << 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/
tde-04072012-104019/pt-br.php >> Acesso: 15 mai 
2015. 
 
COUTO, A.; FARIAS, D.; GIARDINI, F.; KATZ, J. 
Políticas de intervenção em áreas de risco no 
município de Campinas. Scripta Nova. Revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto 
de 2005, vol. IX, núm. 194 (75). Disponível em: << 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-75.htm >> 
Acesso 07 out 2015. 
 
DÂNGELO, Newton. Ouvindo o Brasil: O Ensino de 
História pelo Rádio - décadas de 1930/40. In.: 
Revista brasileira de História vol. 18 n. 36. São 
Paulo: 1998. Disponível em: << 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
01881998000200009 >> Acesso: 14 out 2015. 
 
FERRARETTO, Luiz Artur; KLÖCKNER, Luciano. 
(org). E o rádio? Novos horizontes midiáticos. Porto 
Alegre: Edipucrs, 2010. 
 
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 



128 
 

GOMES, Angela de Castro. História de chinelo: o 
ensino de história através do rádio no Brasil dos 
anos 1950. Disponível em: << 
http://www.fflch.usp.br/dcp/Angela_de_Castro_Gom
es_1-11-2013.pdf >> Acesso em 20/05/2015. 
 
MONTEIRO, Ana Maria F. da C.; PENNA, Fernando 
A. Ensino de história: saberes em lugar de fronteira. 
Educação e Realidade, v. 36, p. 191-211, 2011. 
Disponível em: << 
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/a
rticle/view/15080/11518 >> Acesso em: 26 ago. 
2015. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-
modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
HARTOG, François. Regimes de historicidade. 
Presentismo e experiências do tempo. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2014.  
 
HERMETO, Miriam. Canção popular brasileira e 
ensino de história: palavras, sons e tantos sentidos. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 
 
HERREROS, Mariano Cebrián. La radio en la 
convergência multimedia. España, Gedisa, 2001. 

 
KOSELLECK (et al.) O conceito de história. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 
 
LANGARO, Ruth Azambuja. O uso de emissora de 
rádio como uma tecnologia de informação 
comunicação para a implementação do ensino. 
2012. 84f. Dissertação (Mestrado em Ensino de 



129 
 

Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2012. Disponível 
em: << 
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=573 >> 
Acesso em 10/05/2015. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradução 
de Bernardo Leitão et. al. 5º edição. Campinas/SP: 
Editora da UNICAMP, 2003. 

MEDITSCH, Eduardo (org). Rádio e Pânico 2: a 
guerra dos mundos 75 anos depois. Florianópolis: 
Insular, 2013. 
 
MOREIRA, Thiers Martinhs (org). Poesia popular: 
aulas radiofônicas. Rio de Janeiro: Edições Casa de 
Rui Barbosa, 2004. 
 
NUNES, Mônica Rebecca Ferrari. A Memória na 
mídia: a evolução dos memes de afeto. São Paulo: 
Annablume/Fapesp, 2001. 
 
NUNES, Mônica Rebecca Ferrari. O mito da rádio: a 
voz e os signos de renovação periódica. São Paulo: 
Annablume, 1993. 
 
OMISTE, A. Saavedra; LÓPEZ, Maria Del C.; 
RAMIREZ, J. Formação de grupos populares: uma 
proposta educativa. In CANDAU, Vera Maria; 
SACAVINO, Susana (Org.) Educar em direitos 
humanos: construir democracia. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2000. 
 
ONGARO, Viviane. Rádio-escola como prática de 
uma educação libertadora: estudo de caso no Centro 
de Socioeducação Curitiba. 161f. Dissertação 



130 
 

(Mestrado em Educação) Universidade Federal do 
Paraná: Curitiba, 2011. Disponível em: << 
http://www.ppge.ufpr.br/teses/M11_Viviane%20Ong
aro.PDF >> Acesso: 11/05/2015. 
 
PASQUALIN, Vera da Cunha. O uso de elementos 
sonoros em produtos de entretenimento. In. Revista 
Sonora n.9 v.5 UNICAMP, 2014. Disponível em: << 
http://www.sonora.iar.unicamp.br/index.php/sonora1
/article/view/89 >> Acesso: 10/05/2015. 
 
PEREIRA, Nilton Mullet; SEFFNER, Fernando.  O 
que pode o ensino de história? Sobre o uso de fontes 
na sala de aula. Anos 90. Porto Alegre, v. 15, n. 28, 

p.113-128, dez. 2008. 
 
PINSK, Carla Bessanesi (org). Fontes Históricas. 
São Paulo: Contexto, 2011. 
 
PORTELLI, Alessandro. O que faz a história oral 
diferente.  Projeto História. Revista do Programa de 
Estudos Pós-graduados em história e do 
Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: 
EDUC, fev. 1997a, vol. 14. p. 25-40. 
 
PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um 
pouquinho: algumas reflexões sobre ética na História 
oral. Projeto História. Revista do Programa de 
Estudos Pós-graduados em história e do 
Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: 
EDUC, abril, 1997b, vol. 15, p. 13-50. 
 
 
QUEIROZ, Caroline Trapp de. Narrativas e infância 
nas narrativas radiofônicas de Walter Bejamin. In.: 



131 
 

VII Simpósio Nacional de História Cultural: Escritas, 
Circulação, Leituras e Recepções.CIRCULAÇÃO, 
Universidade de São Paulo USP/SP 10 e 14 de 
Novembro de 2014. Disponível em:  
<< 
gthistoriacultural.com.br/VIIsimposio/Anais/Caroline
%20Trapp%20de%20Queiroz.pdf >> Acesso em 
14/09/2015. 
 
RIBEIRO, Adriana. Rádio e Educação: maneiras de 
conjugar. In.: FERRARETTO, Luiz Artur; 
KLÖCKNER, Luciano. (org). E o rádio? Novos 
horizontes midiáticos. Porto Alegre: Edipucrs, 2010. 
 
ROCHA, Amara. Nas ondas da modernização: o 
rádio e a tv no Brasil de 1950 1970. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2007. 
 
RÜSEN, Jörn. Didática da História: passado, 
presente e perspectivas a partir do caso alemão. In: 
Práxis Educativa, n.2, v.1. jul/dez 2006. Ponta 
Grossa. 
 
RÜSEN, Jörn. Razão Histórica. Teoria da História: 
os fundamentos da ciência histórica. Brasília: UnB, 
2001. 
 
RÜSEN, Jörn. ¿Qué es la cultura histórica?: 
Reflexiones sobre una nueva manera de abordar la 
historia. Culturahistórica. [Versión castellana del 
texto original alemán en K. Füssmann, H.T. Grütter y 
J. Rüsen, eds. (1994). Historische Faszination. 
Geschichtskultur heute. Keulen, Weimar y Wenen: 
Böhlau, pp. 3-26]. Disponível em:                                                                             



132 
 

<< 
www.culturahistorica.es/ruesen/cultura_historica.pdf 
>> Acesso em 10/05/2015. 
 
RÜSEN, Jörn. Aprendizado histórico. In: Jörn Rüsen 
e o ensino de História. Curitiba: UFPR; Braga: 
Uminho, 2010. 
 
SAMUEL, Raphael. Documentação, História local e 
História oral. Revista Brasileira de História v.9 n.10 
p.219-243. São Paulo: 1990. Disponível em:  
<< 
http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_RE
VISTA_BRASILEIRA=22 >> Acesso: 10/19/2015. 
 
SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma 
exploração pioneira pela história passada e pelo 
atual estado do mais negligenciado aspecto do 
nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: 
UNESP, 2001. 
 
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São 
Paulo: UNESP, 1991. 

 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Cultura histórica e 
cultura escolar: diálogos a partir da educação 
histórica. História Revista - Revista da Faculdade de 
História e do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal de Goiás. 
Disponível em << 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/historia/article/v
iew/21686 >> Acesso em 26/07/2015 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. O ensino de história 
local e os desafios da formação da consciência 



133 
 

histórica. In: MONTEIRO, Ana Maria (et alli) (org.). 
Ensino de história: sujeitos, saberes e práticas, 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Mauad X; FAPERJ, 2007. 
 
SPRITZER, Mirna. Bem lembrado: histórias do 
rádioteatro em Porto Alegre. Porto Alegre: Age/Nova 
prova, 2002. 
 
WOLTON, Dominique. Informar não é comunicar. 
Porto Alegre: Editora Sulina, 2011. 

VELHO, Ana Paula; BESAGIO, Natália Martins.  
Educação e comunicação: caminhos para o ensino 
da históra. In. REBEJ: Revista Brasileira do Ensino 
de Jornalismo.  Ponta Grossa, v.1, n.9, p. 63-91, 
2012. Disponível em: << 
http://www.fnpj.org.br/rebej/ojs/index.php/rebej/articl
e/view/203/145 >> Acesso em 26/07/2015. 

VIEIRA, Elaine; VOLQUIND, Lea. Oficinas de 
ensino: O quê? Por quê? Como? Porto Alegre: 
Edipucrs, 2002. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. 
Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

APÊNDICES  

 

APÊNDICE A: TABELAS   

Tabela 1 – Demonstrativo geral CEM Morar Bem 

 

Fonte: sistema de dados CEM Morar Bem 

 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total de 

Turmas 

14 11 20 21 32 19 

Turmas 

anos iniciais 

3 1 10 10 10 9 

Turmas 

anos finais 

10 10 10 11 8 10 

Turmas EJA 1 0 0 0 8 0 

Total alunos 417 331 331 528 749 381 

Aprovados 229 197 175 296 245 ------ 

Reprovados 9 39 48 89 28 ------ 

Desistências --- --- 51 46 88 78 

Transferidos --- 1 23 35 201 ------ 
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Tabela 2 – Perfil dos estudantes: 1ª Etapa  

 

Nome Turma Idade Anos no 
CEM Morar 

Bem 

Éric 9º ano 15 anos 4 anos 

Misael 9º ano 14 anos 6 anos 

Maria G. 7º ano 13 anos 2 anos 

Diandra 7º ano 12 anos 4 anos 

Liandra 7º ano 12 anos 1 ano 

Jackson 7º ano 12 anos 2 anos 

José 
Gabriel 

7º ano 12 anos 5 anos 

Vinícius 7º ano 12 anos 5 anos 

Natan 7º ano 13 anos 6 anos 

Valério 7º ano 12 anos 6 anos 

Bianca  6º ano 11 anos 4 anos 

Laura 6º ano 12 anos 5 anos 

Geisiane 6º ano 12 anos 2 anos 

Jéssica 6º ano 12 anos 4 anos 
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Tabela 3 – Perfil dos estudantes: 2ª Etapa  

Nome Turma Idade Anos no 
CEM Morar 

Bem 

André E. 7º ano 12 anos 2 anos 

Matheus 7º ano 12 anos 7 anos 

Márcio 7º ano 13 anos 1 ano 

Laura 7º ano  13 anos 6 anos 

Geisiane 7º ano 13 anos 3 anos 

Jéssica 7º ano 13 anos 5 anos 

Daniela 7º ano 12 anos 4 anos 

Vitória 7º ano 12 anos 7 anos 

Marlize 8º ano 13 anos 3 anos 

José G. 8º ano 13 anos 6 anos 

Diane 9º ano 15 anos 5 anos 

Geovana  9º ano 15 anos 2 anos 

Clarice 9º ano 14 anos 2 anos 
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Tabela 4 – modelo de roteiro 

 

Tabela 6 – Grade de programação – junho 2016 
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APÊNDICE B: IMAGENS 

Imagem 1 – Cartaz de divulgação oficinas 1 

 

 

 

Imagem 2 – Cartaz de divulgação oficinas 2 
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Imagem 3 – Cartaz de divulgação oficinas 3 

 

 

Imagem 4 – Cartaz de divulgação site 

 



141 
 

Imagem 5 – Logo Rádio #TMJ proposta 1 
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Imagem 6 – Logo Rádio #TMJ proposta 2 
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Imagem 7 – Logo Rádio #TMJ definitivo 
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APÊNDICE C: FOTOGRAFIAS  

Fotografia 1 – Porta da antiga sala da rádio 
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Fotografia 2 – Interior da antiga sala da rádio 
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Fotografia 3 – Participantes da primeira oficina 

 

Fotografia 4 – Visita na Rádio UDESC FM 
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Fotografia 5 – Oficina LIS – UDESC 

 

Fotografia 6 – Oficina LIS – UDESC 
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Fotografia 7 – Cenário da sala usada pela Rádio no 
retorno das aulas em março de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Fotografia 8 – Cenário da sala usada pela Rádio no 
retorno das aulas em março de 2016. 
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Fotografia 9 – Local recusado para as reuniões 
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Fotografia 10 – Local utilizado para a segunda etapa 
das reuniões 
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Fotografia 11 – Primeira reunião da segunda etapa 
da implementação da rádio #TMJ 
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Fotografia 12 – Primeira reunião da segunda etapa 
da implementação da rádio #TMJ 
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Fotografia 13 – Entrevista com Daniel Nascimento 
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Fotografia 14 – Caixa de som já instaladas no 
Colégio 
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Fotografia 15 – Porta da sala de transmissões 
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Fotografia 16 – Cobertura da quadra 
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APÊNDICE D: TEXTOS PRODUZIDOS NAS 
OFICINAS DA RÁDIO #TMJ 

Texto 1 – Perguntas elaboradas para entrevista com 
Cláudia S. Raimundo 
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Texto 2 – Modelo para atividade Retrato Falado 
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Texto 3 – Perguntas para entrevista Daniel 
Nascimento 
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Texto 4 – Ficha de inscrição para as oficinas 
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Texto 5 – Grade de programação de junho de 2016 
rádio #TMJ 

 

Texto 6 – Roteiro inicial para o programa Nossa 
História 1 
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Texto 7 – Pesquisa ouvintes rádio #TMJ 
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Texto 8 – Pesquisa Professores 
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Texto 9 – Pesquisa participantes das oficinas 
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APÊNDICE E: ÁUDIOS PRODUZIDOS NAS 
OFICINAS DA RÁDIO #TMJ 

CD-MP3 com registros das gravações produzidas 
nas oficinas da rádio #TMJ. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Gráfico sobre o número de acessos na página 

do facebook da rádio #TMJ. 

 

Disponível em: 
www.facebook.com/radiotmjMorarBem/insights/?section=navP
ageViews                                          Acesso em: 27 jun 2016. 

 

Anexo 2: Mapa de localização CEM Morar Bem 

 

Fonte: google maps.  
Disponível em: https://goo.gl/maps/q54PJ9Kg1wp Acesso em: 11 
dez 2015. 
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Anexos 3: Autorizações concedidas pelas pessoas 
envolvidas na pesquisa
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Anexos 4: Autorizações visita à Rádio UDESC FM e LIS
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Anexos 5: Exercícios de elaboração de roteiros
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