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RESUMO 

 

 

 

O USO DO PODCAST NO AMBIENTE ESCOLAR:  

AÇÕES DE EDUCOMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

 

 

AUTORA: RORATO, Luiza 

ORIENTADORA: ZUCOLO, Rosana Cabral 

 

 

Este trabalho monográfico analisa a produção do podcast como ferramenta de construção de 

cidadania em ambiente escolar a partir de processos interacionais desenvolvidos na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição. Verifica-se a relação entre 

educação e os meios de comunicação em sala de aula; analisa o uso do podcast como 

ferramenta na prática pedagógica; investiga os modos em que a cidadania é reconhecida 

dentro de sala de aula. A metodologia utilizada se apoia na pesquisa-ação com a observação 

participante, observando, do ponto de vista teórico, os conceitos de cidadania conforme 

Cornélios Castoriadis (1987), Hanna Arendt (1989) e Thomas Marshall (1967), entre outros; 

cidadania comunicativa com Maria Cristina Mata (2005), Comunicação e Educação de acordo 

com José Luiz Braga e Regina Calazans (2001), e a Educomunicação na perspectiva de Ismar 

Soares (2011). Constatou-se que o podcast é uma ferramenta midiática capaz de propiciar aos 

alunos da escola novas perspectivas e vivências produtoras de cidadania. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia consiste em uma pesquisa empírica de abordagem qualitativa que 

visa analisar a produção do podcast como ferramenta de construção de cidadania em um 

ambiente escolar. Para isso verifica a relação entre educação e meios de comunicação, analisa 

o uso do podcast como ferramenta midiática na prática pedagógica, e investiga os modos 

como a cidadania é reconhecida dentro de sala de aula. 

Considera-se que uma das linhas educacionais ligadas à comunicação é a possibilidade 

do aluno tornar pública suas expressões, opiniões, desejos, anseios, através das novas mídias, 

de modo a extrair ideias, naturalizar a linguagem, definir novos comportamentos e 

relacionamentos, além de facilitar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Diante disso, o 

podcast, ferramenta recente, vem conquistando espaço no mundo virtual e tecnológico pela 

facilidade e potência ao ser aplicado em diversos âmbitos, como na divulgação de notícias, 

debate de temas, propagandas e, também, no processo de ensino-aprendizagem dentro de 

escolas e faculdades. 

A mídia, em sala de aula, além de possibilitar diferentes atividades e abordagens, 

permite a fusão de variados materiais didáticos como suporte para o conteúdo explorado, por 

exemplo, textos, hiperlinks, filmes, documentários e entrevistas em formato de áudio, que 

auxiliam e criam uma esfera de liberdade para o estudante escutar, pesquisar, parar, ouvir e 

repetir, em qualquer lugar, em qualquer momento, sem perder o conteúdo. 

Desta maneira, faz parte do papel escolar realizar um acompanhamento das 

transformações culturais, sociais e comunicacionais advindas dos avanços tecnológicos. Pois 

qualquer mídia pode e afeta diretamente nos critérios culturais e sociais, ou seja, é preciso que 

a escola acolha o espaço da mídia como também produtora de cultura, conhecimento e 

seguindo novos olhares e interpretações sobre educação e comunicação. Mas, como, de fato, 

podemos desenvolver noções de cidadania através do uso de ferramentas midiáticas como o 

podcast dentro de uma escola? 

Assim, buscando responder a tal questão, tomou-se objeto de estudo a utilização do 

podcast nos processos interacionais desenvolvidos na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Nossa Senhora da Conceição, localizada no sopé do Morro das Antenas, na Vila 

Caturrita, zona periférica de Santa Maria. 

Tal escolha se deu a partir da afinidade pessoal, já que por um ano, através do Rotaract 

Club de Santa Maria, clube parceiro do Rotary International, participei de trabalhos 

voluntários e projetos sociais mensais na escola. A Conceição, como é carinhosamente 
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chamada pelos moradores, está sob comando da professora e diretora Valéria Haag e atende 

crianças da comunidade em turmas multisseriadas, de 1°a 5° ano, maternal, pré A e pré B. Na 

escola, além dos projetos sociais de entidades filantrópicas da cidade, são realizadas 

atividades recreativas e educativas com as crianças, como projetos de leitura, rodas de 

conversa, percussão, entre outros, além do recebimento de doações que desempenham papel 

fundamental na vida escolar dos alunos, como livros, materiais escolares, atenção e afeto.  

Nessa escola nota-se a presença ativa da comunidade, como avós, pais, irmãos, 

primos, alunos e ex-alunos que conservam um vínculo familiar com a instituição. A ideia de 

pertencimento e identificação dos moradores com a comunidade é absolutamente visível na 

participação dos mesmos no dia a dia e nas atividades comunitárias, enfatizando e sustentando 

a ideia de garantia da cidadania. Em razão da escola, enquanto organização social, ter como 

uma de suas funções auxiliar na formação cidadã do indivíduo para a sociedade, considera-se 

essencial a inserção das mídias na educação. Dentro da EMEF Nossa Senhora da Conceição 

encontram-se educandos com a necessidade de domínio das diferentes ferramentas 

tecnológicas, que participem de suas subjetividades, como atores sociais, autores de suas 

próprias histórias e decisões.  

Deste modo, no capítulo I deste trabalho apresenta-se a metodologia, como Palavras 

necessárias sobre o percurso desta pesquisa, escolhida para guiar esta pesquisa. Ela está 

inserida no capítulo inicial por ser peça fundamental para cada processo realizado dentro da 

pesquisa. A partir da pesquisa-ação, fundamentada por Michel Thiollent (1986), procura-se 

novas alternativas de expressão dos sujeitos e de renovação das práticas sociais através da 

midiatização para que possamos compreender como a de cidadania ambientada no campo 

escolar, principalmente no âmbito comunicacional e educacional. Dentro dela, usa-se a 

observação participante para compartilhar e analisar o processo de modo a atrelar a teoria e 

prática, sem desconsiderar as vivências e percepções do pesquisador. 

Na sequência, no capítulo II, como quadro teórico, encontra-se: o tópico Sobre 

cidadania, com o conceito de cidadania e cidadania comunicativa, representados por 

Castoriadis (1987), Hannah Arendt (1989), Adela Cortina (1997), Marshall (1967), Orozco 

(2014), Evelina Dagnino (2007), Adrián Lavalle (2003) e Maria Cristina Mata (2005, 2006), 

como base de referência para a análise e resolução do problema norteador da pesquisa; A 

educomunicação como interface fundamentada com Ismar de Oliveira Soares (2000, 2002, 

2011) e José Luiz Braga e Regina Calazans (2001); As mídias na educação com José Moran 

(2003, 2007, 2012) e o  Podcast: ferramenta midiática em ambiente escolar com Cidália Neto 

(2006) para embasar as características encontradas na internet e os autores Moura e Carvalho 
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(2006a, 2006b) e Vanassi (2007) para trazer a teorização do podcast e os conceitos alinhados 

à educação. No capítulo IV, Projeto Conceição, traz uma descrição das processualidades 

vivenciadas no desenvolvimento do trabalho na EMEF Nossa Senhora da Conceição, junto 

com O espaço da cidadania, que traz as análises realizadas através das aulas ministradas na 

escola. O último capítulo contém os resultados analisados e obtidos com a pesquisa. 
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2 PALAVRAS NECESSÁRIAS SOBRE O PERCURSO DESTA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, tem como método a pesquisa-ação, 

caracterizada como um tipo de pesquisa social com base empírica, concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os 

pesquisadores estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Segundo Thiollent (1986) é um tipo de prática social e pode ser classificada como tal 

quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema 

que está sob observação. Ainda de acordo com o autor, tal tipo de pesquisa envolve um caráter 

prático dentro de uma atividade coletiva, onde os pesquisadores desempenham um papel ativo 

e participativo, e consiste em organizar a investigação em torno da concepção, do desenrolar e 

da avaliação de uma ação planejada. Dentro dela, o objeto de investigação não é constituído 

pelas pessoas e, sim, pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas 

encontrados na mesma situação. Entre os objetivos destacados por Thiollent (id) estão: a) a 

coleta de informações originais acerca das situações investigadas; b) a concretização de 

conhecimentos teóricos, obtida de modo dialogado na relação entre pesquisador e 

participantes; c) a comparação das representações próprias aos vários interlocutores; d) a 

produção de guias ou de regras práticas para resolver os problemas e planejar as 

correspondentes ações. 

Ela permite, durante o processo, um acompanhamento e uma construção coletiva de 

conhecimento, por meio das decisões das ações e de toda a atividade dos atores sociais da 

problemática investigada. 

Dentro da comunicação e suas interfaces, a pesquisa-ação insere-se como um processo 

coletivo, no qual o sujeito e objeto não estão separados, ou seja, ela é cooperativa e, 

geralmente, está relacionada a transformações sociais que são planejadas, aplicadas, avaliadas 

e analisadas para que, no final, haja um maior aprendizado, a partir da experiência, tanto a 

respeito da prática quanto da teoria. Desta maneira, dentro da educação, todos os indivíduos 

participantes são atores sociais, autônomos, aptos para decidirem o que, como, onde e quando 

fazer. A transformação é feita por eles. Para tal, neste aspecto, o processo educativo aplicado à 

metodologia visa apenas fazer com que eles reconheçam e realizem sua autonomia, a partir 

das atividades planejadas e desenvolvidas pelo pesquisador. 

Com o podcast como objeto e a EMEF Nossa Senhora da Conceição como o campo de 

pesquisa, iniciou-se uma busca em sites acadêmicos e científicos sobre o uso do podcast na 

educação, em atividades com crianças e adultos, para que se estabelecesse um parâmetro de 
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trabalhos já realizados e concluídos sobre a utilização da ferramenta dentro do ambiente 

escolar. Na busca pelo estado da arte, encontrou-se poucos artigos ou monografias que 

abordassem diretamente o podcast como a principal ferramenta pedagógica de ensino-

aprendizagem, entre eles, destacaram-se: o artigo “Podcasts: A Contribuição das Novas 

Mídias para o Processo de Ensino e Aprendizagem em Sala de Aula”, escrito por Daniele 

Cristina Canfli, Diana Rocha e Camila Candeia Paz, apresentado no X Congresso de Ciências 

da Comunicação na Região Sul (Intercom) em 2009; o artigo “Podcast em educação: um 

contributo para o estado da arte”, de João Batista Bottentuit Junior e Clara Pereira Coutinho e 

o artigo “Podcast: potencialidades na Educação”, por Adelina Moura e Ana Amélia A. 

Carvalho. 

Para centralizar e traçar um caminho alinhando o podcast em sala de aula fez-se 

necessário examinar documentos que tratassem da interface comunicação e educação. O 

principal e peça chave para o desenvolvimento da pesquisa foi o livro “Comunicação e 

Educação: questões delicadas da interface”, de José Luiz Braga e Maria Regina Calazans 

(2001). 

Em relação ao campo teórico-prático da educomunicação, a fim de delinear as 

atividades a nível de educação para a mídia, produção de conteúdos educativos alinhados a 

recursos pedagógicos, encontrou-se três principais materiais: o e-book organizado por Ismar 

de Oliveira Soares, Claudemir Edson Viana e Jurema Brasil Xavier (2017) intitulado 

“Educomunicação e suas áreas de intervenção: novos paradigmas para o diálogo 

intercultural”; a dissertação “Educomunicação e expressão comunicativa: a produção 

radiofônica de crianças e jovens no projeto educomrádio”, de Renato Tavares Junior (2007) e, 

por fim, o artigo “Educomunicação e Meio Ambiente: proposta de utilização do podcast na 

escola”, apresentado no XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste 

2017 (Intercom), desenvolvido por Thaiane Firmino da Silva e Maria Thais Firmino da Silva. 

No processo de coleta de dados e informações teóricas para a pesquisa, fez-se 

imprescindível aprofundar o conhecimento nos conceitos de cidadania, principalmente na 

teoria de Hannah Arendt (1989) e de Thomas Marshall (1967), e de cidadania comunicativa, 

conceito elaborado por Maria Cristina Mata. Para tal, buscou-se estudar o artigo 

“Comunicación y ciudadanía: Problemas teórico-políticos de su articulación”, escrito por 

Mata em 2006 e o texto “Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la 

ciudadania comunicativa”, também escrito por ela em 2005. 

Quanto às pesquisas relacionadas ao desdobramento do estudo na EMEF Nossa 

Senhora da Conceição, achou-se necessário entender e mergulhar em trabalhos semelhantes 
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relacionados à metodologia para que, em síntese, o podcast pudesse ser bem estruturado em 

relação às atividades e resultados. Para isso, a leitura do e-book “Pesquisa-ação comunitária”, 

da Coleção Tecnologias do Bairro Escola, da Cidade Escola Aprendiz, foi essencial. Nele, 

ficou visível as direções a serem tomadas para o desenrolar do projeto na escola. 

A partir desta leitura, fez-se a estrutura do projeto relacionada ao desenvolvimento das 

atividades e das aulas na escola, o mapeamento do local observando as necessidades e 

curiosidades dos alunos diante das novas mídias, o diagnóstico da comunidade de acordo com 

o histórico de outros processos vivenciados dentro do ecossistema escolar e, por fim, o 

cronograma relacionado ao calendário escolar dos alunos.  

A opção por esta abordagem metodológica decorreu de uma avaliação de todos os 

processos até então vividos dentro da EMEF Nossa Senhora da Conceição, em outros projetos 

desenvolvidos no meio acadêmico e fora dele, já mencionados anteriormente, uma vez que a 

pesquisa-ação possibilita instigar habilidades necessárias para que exista a troca entre o 

pesquisador e o pesquisado.  

Assim, pelos aspectos vivenciados e analisados, encontrou-se a necessidade de uma 

pesquisa cujas ferramentas permitissem  acompanhar as ações e dinâmicas correspondentes à 

interação com os alunos dentro de sala de aula, estimulando problemas a serem estudados, 

alinhados ao pesquisador e aos participantes. Com base nesta perspectiva surgiu a 

possibilidade de trabalhar o podcast na EMEF Nossa Senhora da Conceição, após uma 

experiência na disciplina de Projeto Experimental em Jornalismo, realizada na escola no 

segundo semestre de 2018, e que resultou na construção colaborativa de uma radionovela 

denominada “O tempo voa”. A partir do experimento notou-se o interesse imediato dos alunos 

com as novas plataformas midiáticas, como redes sociais, rádio, blogs, sites e a possibilidade 

de usar os meios comunicacionais em conjunto com outras atividades dinâmicas em 

grupo,  incentivando a cooperação e sociabilidade entre os discentes. 

No início do primeiro semestre de 2019 planejou-se, então, o PODCAST 

CONCEIÇÃO, parte do projeto Conceição, que engloba todos os programas gravados e a 

radionovela. Desde o princípio,  procurou-se dar continuidade ao conhecimento adquirido 

sobre pelos alunos na elaboração da radionovela, adaptando-se assim as plataformas digitais à 

rádio. 
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3. SOBRE CIDADANIA 

 

3.1 O CONCEITO DE CIDADANIA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

As primeiras teorias sobre cidadania, sobre o que é ser cidadão e seus direitos, 

surgiram na Grécia, nos meados do século V e IV antes de cristo, ao tempo da criação da 

democracia. Os gregos conheceram na prática as primeiras formas de democracia, na qual 

uma parte de cidadãos interferia ativamente na esfera pública. Ou seja, ser cidadão estava 

diretamente ligado ao exercício da igualdade política. Mas, à priori, o que os gregos 

chamavam de cidadania não tem relação com a dimensão universal que ela representa agora. 

No cotidiano, mesmo nas situações mais democráticas, os escravos, mulheres e estrangeiros, 

os quais eram correspondentes a mais de um terço da população da época, estavam excluídos 

dos direitos relacionados à cidadania. Além disso, o ter cidadania nos tempos antigos era 

condicionado apenas aos direitos de participação política no governo. 

Para Aristóteles, na época, a definição de ser cidadão era todo aquele que tinha direito 

e dever de contribuir para a formação do governo, participando ativamente das assembleias 

onde se tomavam as decisões importantes que envolviam a coletividade. 

Agora, a fim de explicar a concepção grega de cidadania de uma forma mais clara, 

traz-se o filósofo contemporâneo grego Cornelius Castoriadis: 

 

A igualdade dos cidadãos é naturalmente igualdade em relação à lei (isonomia), 

porém, no fundo, é bem mais que isso. Ela não se resume na outorga de “direitos” 

iguais passivos – mas consiste na participação geral ativa nos negócios públicos. 

Essa participação não é deixada ao acaso, mas é, ao contrário, ativamente encorajada 

pelas regras formais, bem como pelo éthos da pólis. Pelo direito ateniense, um 

cidadão que se recusasse a tomar parte nas lutas civis que agitavam a cidade 

tornava-se atimos – ou seja, perdia seus direitos políticos (CASTORIADIS, 1987, p. 

295). 

 

Em tese, se fizermos um comparativo da lógica da cidadania na Grécia antiga com a 

concepção dela na contemporaneidade, temos uma grande diferença: antes de Cristo a 

preocupação era direcionada e sustentada aos direitos à participação ativa dos cidadãos no 

exercício do poder, que tinha como bagagem todos os setores da ação humana: justiça, 

igualdade, segurança e proteção da pátria. Agora, para o Estado moderno, busca-se por meio 

da cidadania reconhecer os direitos dos cidadãos, formalmente, em lei, dando possibilidade a 

extensão do status de cidadão a todos. 
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Ao digitar nas plataformas de pesquisa o termo “cidadania” encontram-se diversas 

definições gerais como: prática dos direitos e deveres de um indivíduo, estatuto de 

pertencimento de um indivíduo a uma comunidade, em um Estado, ou exercício dos direitos e 

deveres civis, políticos e sociais. E, teoricamente, todas estão certas dentro das inúmeras 

perspectivas existentes. Deste modo, faz-se necessário pensar em cidadania quando 

constatamos a sua ausência. 

Para Hannah Arendt, filósofa política alemã, o conceito foi estruturado na base do 

“direito a ter direitos” (1989, p. 336). A concepção de cidadania desenvolvida por Hannah, há 

mais de 50 anos continua a ser peça chave para análise e discussão das democracias 

contemporâneas, como a do Brasil e de outros países. Nela, a filósofa procura salientar 

valores básicos consagrados no pacto social celebrado entre Estados democráticos e seus 

cidadãos. No caso, aqui, a cidadania está diretamente ligada e estende-se ao poder legítimo do 

Estado perante seus cidadãos, suas ações e vontades, principalmente quando associados à 

liberdade de expressão, ao direito de ir vir e da comunidade ser atuante nas questões 

pertinentes das decisões do governo. Ou seja, manter a ideia de pertencimento diante questões 

sociais, políticas e civis é o coração das outras medidas e teorias conectadas ao 

posicionamento de Hannah. 

Para a também filósofa espanhola, Adela Cortina (1997), a cidadania integra o 

conjunto de direitos adquiridos pelos cidadãos, como status legal, as responsabilidades 

equivalentes ao status moral da pessoa e, por fim, a identidade que faça estreita ligação com o 

local de pertencimento. 

 

El ciudadano es, desde esta perspectiva, el que se ocupa de las cuestiones públicas y 

no se contenta con dedicarse a sus asuntos privados, pero además es quien sabe que 

la deliberación es el procedimiento más adecuado para tratarlas, mas que la 

violência, más que la imposición; más incluso que la votación que no es sino el 

recurso último, cuando ya se há empleado convenientemente la fuerza de la palavra 

(CORTINA, 1997, p. 39). 
 

De fato, o conceito de cidadania torna-se mais concreto a partir da reflexão do 

sociólogo britânico Thomas Humephrey Marshall (1967), que sugeriu a cidadania como a 

igualdade humana básica de participação. A partir disso, ele desenvolveu o status de cidadania 

através de uma análise histórica e sociológica por via de três dimensões da natureza 

normativa: civil, política e social. 

O elemento civil é composto por direitos necessários à liberdade individual, como a 

liberdade de ir e vir, de expressão, pensamento e fé e o direito à justiça. O elemento político é 
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o direito de participar no exercício do poder político, como um eleitor ou membro de uma 

organização política. E, por fim, o elemento social que abrange tudo que se refere ao bem-

estar econômico e de segurança do viver como um ser civilizado, de acordo com os padrões 

que predominam a sociedade. Cada um desses elementos foram afirmados em diferentes 

tempos históricos: os direitos civis teriam se formado no século XVIII; os direitos políticos, 

no século XIX, e os direitos sociais, no século XX. 

Compete, deste modo, ao conceito de cidadania tudo que diz respeito à perspectiva de 

direitos e obrigações dos cidadãos como indivíduos e como partes de coletivos. Para Orozco 

(2014, p. 96), “a origem da cidadania como categoria aglutinante e diferenciadora, mais do 

que um conceito abstrato, como conjunto de critérios e responsabilidades para conviver em 

sociedade, teve uma evolução em reconhecer seus vários componentes”. O autor ainda 

acrescenta que se, originalmente, a cidadania serviu para reconhecer direitos e obrigações, e 

construir um acordo entre o poder e os cidadãos, com o tempo deixou de ser uma peça 

monolítica de referência quase homogênea para difratar-se em várias categorias, como: 

cidadania política, cidadania econômica, cidadania social e cidadania cultural. 

Orozco(id) recorre a Padilla (2009b) para explicar que na cidadania política temos a 

contextualização da democracia em duas perspectiva, a primeira de maneira liberal, inspirada 

nos direitos humanos individuais, que trata-se de colocar no centro da interação sociopolítica 

o sujeito social como indivíduo. A segunda é a cidadania política republicana, que ressalta a 

pertença dos indivíduos a coletividades e sociabilidades, donde surgem seus direitos e 

obrigações. 

Na cidadania econômica apresenta-se a busca dos direitos e obrigações que dizem 

respeito aos indivíduos e às coletividades, assim como as dos Estados que afetam 

cotidianamente o lado trabalhador e mercantil. 

Na cidadania social foca-se em avaliar as condições no contexto em que se dão e se 

atribuem todas as interações sociais, desde o que está relacionado ao desfrute do bem-estar 

mínimo, espacial, em saúde e serviços correspondentes, assim como na educação e no acesso 

escolar, em segurança pública, em transporte e oportunidades de entretenimento, esporte, 

habitação. As definições com relação às idades, ser criança, jovem, adulto ou da terceira 

idade, ficaram dentro desta categoria, assim como liberdade sexual e suas conotações. 

Orozco(id) ainda pontua a cidadania cultural em duas direções: de um lado, a 

cidadania como modo de interação entre cidadão e Estado e, enfatiza também a interação do 

cidadão com outros cidadãos. De outro lado faz-se necessário assumir as desigualdades dos 

grupos e suas diferenças, como cidadão pleno. Desta maneira, a noção de cidadania cultural 



17 
 

problematiza a neutralidade do conceito de cidadania como tal, com questionamentos de 

pertencimento, significado e suas práticas. 

Portanto, a noção de cidadania passa a ser interpretada de diversas maneiras, 

principalmente levando em consideração suas reformulações e adequações à modernidade, no 

âmbito cultural e simbólico da vida em sociedade. Assim, a cidadania pode ser apontada como 

histórica: ela é construída ao longo da história, a partir de marcos políticos, sociais e culturais 

de uma sociedade. 

Além desta definição, a cidadania também é pontuada na visão latino-americana que, a 

partir da nova estruturação de Estado, baseada em políticas culturais, permitiu um avanço na 

questão dos direitos humanos, tendo como principal foco a cidadania, apresentando novas 

transformações para as demandas sociais, como a valorização dos cidadãos como sujeitos, 

abordando novas formas de sociabilidade e buscando o fortalecimento de grupos minoritários. 

Para Enzo Bello, a partir da reforma de Estado, 

 

Demandas de grupos vulneráveis e de segmentos étnicos (historicamente 

segregados) têm sido reconhecidas como direitos de cidadania, proporcionando não 

só a inclusão desses sujeitos entre o prol de beneficiários de prestações estatais, 

como também o reconhecimento de novos tipos de direitos multiculturais. (BELLO, 

2012, p. 128) 
 

E o reconhecimento de novos tipos de direitos multiculturais, leva a um crescimento 

significativo na existência de movimentos sociais e uma associação contundente entre cultura, 

como ligação de mundos políticos diversificados e as interações sociais. Para Evelina 

Dagnino (2007), o processo de redefinição da cidadania teve ênfase em questões de 

subjetividade, identidade e diferença. Neste contexto, a autora explica que a cidadania passa a 

interferir na dimensão da sociabilidade, envolvendo relações sociais mais igualitárias e 

estabelecendo novas regras de vida em sociedade. 

Deste modo, a cidadania recebe, a partir de novos direitos e novos setores da 

população, uma concepção moderna adequada. Segundo Adrián Lavalle (2003), a definição 

de cidadania moderna apresenta quatro fundamentos principais: a) é universalizada, pois o 

status de cidadão é atribuído apenas para categorias sociais formalmente definidas; b) é 

relacionada a um território que delimita os alcances políticos da cidadania; c) é individual, os 

vínculos entre cidadão e Estado são diretos, como forma legítima de reconhecimento e 

subordinação política; d) a cidadania é fruto do desenvolvimento dos Estados-nacionais, a 

partir da construção histórica entre território e um poder centralizado único. 
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Assim, em tal cenário, concorda-se que a proliferação dos diversos conceitos reflete 

em âmbitos diversos e variados aos desafios enfrentados na ação cidadã contemporânea, 

Lavalle (2003), por exemplo, aponta, como um dos fundamentos essenciais para repensar a 

cidadania, a diferença social e as mudanças socioculturais como dificultadoras na elaboração 

de questões universais, do mesmo modo, a questão da igualdade que cria, ao mesmo tempo, a 

inclusão e a exclusão. 

Desta forma, percebe-se que a cidadania deixa de ser apenas um status e passa a ser 

definida como um processo de identidade. 

 

3.1.1 A cidadania comunicativa e suas delimitações 

 

Dentro dos múltiplos conceitos de cidadania abrangentes, Maria Cristina Mata (2005) 

apresenta a concepção de cidadania comunicativa como uma ferramenta direta de 

reconhecimento e  exercício dos direitos à informação e comunicação, a fim de compreender 

como a dinâmica social é abordada e trabalhada nos níveis dos meios de comunicação, e quais 

são os direitos dos cidadãos perante o campo comunicacional, cultural e social, para entender 

as diferentes práticas cidadãs dentro do ambiente midiático. 

Para Mata (2006), “a noção de cidadania comunicativa se refere necessariamente aos 

direitos civis – a liberdade de expressão, o direito à informação, a possibilidade de exigir a 

publicização de assuntos públicos”. E, de acordo com o filósofo Martín Hopenhayn (2005), 

envolve múltiplas dimensões, como as sociais e culturais, vinculadas a valores como 

equidade, igualdade de oportunidades, qualidade de vida, solidariedade e recusa à 

discriminação. 

Portanto, faz-se necessário reconhecer os diferentes tipos de cidadania interpretadas no 

campo da comunicação, tendo em vista as desigualdades sociais, a dificuldade de acesso à 

internet, a falta de atuação do poder público e a complexidade dos diferentes formatos e 

processos midiáticos. Ainda para Mata (2006), é importante que os sujeitos, como atores 

sociais, tenham autonomia e capacidade de identificar e criar as próprias demandas para 

debater e discutir seus direitos. De acordo com a autora (id) a mídia assume lugar de 

coletivização dos conhecimentos e dos mecanismos para a atuação política e, também, social, 

como um espaço privilegiado de vigilância da sociedade. 

A cidadania, como afirma Mata (2005, p. 2), apresenta quatro principais níveis: (a) 

cidadania comunicativa formal ligada à condição dos indivíduos que reconhecem seus direitos 

à informação e à comunicação pela dimensão jurídica e política, ou seja, é preciso estar atento 
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ao cumprimento dos direitos previamente conquistados; (b) cidadania comunicativa 

reconhecida que refere-se aos indivíduos que conhecem e experimentam seus direitos e 

exercem o pensamento coletivo; (c) cidadania comunicativa exercida na qual é identificada 

nas práticas sociais reivindicatórias para exigir a vigência ou ampliação de direitos. Na 

cidadania exercida encontram-se, por sua vez, processos comunicacionais de resistência, 

apropriação, enfrentamento e de produção cultural. Mata (2006) considera que “a 

comunicação transformou-se em dimensão estratégica para o entendimento da produção, 

circulação e recepção dos bens simbólicos, dos conjuntos representativos, dos impactos 

materiais”. Deste modo, reconhecemos os movimentos e projetos sociais como construção e 

reconhecimento da cidadania comunicativa exercida; (d) cidadania comunicativa ideal que diz 

respeito ao que engloba a informação e comunicação pública na construção de uma meta a ser 

alcançada a partir de uma expectativa de transformação social. Ela também se relaciona com 

ações comunicacionais que geram estruturação de práticas críticas, desenvolvida juntamente 

aos processos de democratização da sociedade, com expectativas de transformação social a 

tudo aquilo que gera desigualmente de participação, também no ambiente escolar. 

Entre as quatro delimitações de cidadania definidas por Maria Cristina (2005), estão 

instauradas condições objetivas e subjetivas para o exercício da cidadania. As condições 

objetivas levam em consideração os fatores políticos, econômicos e culturais que intervêm de 

maneira direta em um regime de direitos: os regulamentos e políticas comunicativas vigentes 

em nossa sociedade, expressadas e interligadas ao direito de comunicação, as lógicas 

informativas e comunicacionais que impedem ou diminuem a validade dos direitos de 

informação e comunicação, seu reconhecimento e exercício e, por fim, as práticas e 

movimentos sociais, políticos e culturais com intuito de fortalecer tais direitos. 

Já as condições subjetivas para o exercício da cidadania são entendidas pelos 

significados compartilhados pelos membros da sociedade sobre os direitos à informação e 

comunicação, como uma cultura operante nas práticas que os desenvolvem. Em outras 

palavras, é a condição a partir da qual os indivíduos e grupos podem se “auto representar” 

como cidadãos no campo da comunicação e tornar essa condição efetiva. Elas compreendem 

as representações hegemônicas e contra hegemônicas acerca do direito de comunicação, as 

motivações e fundamentos presentes nas experiências e práticas próprias dos indivíduos e 

coletivos, desde os quais assumem vinculações com os atores sociais legalizados e 

legitimados como responsáveis e mediadores comunicativos perante as vigências dos direitos 

em cada sociedade e, por último, as expectativas que cidadãos e coletivos sociais expressam 

em torno das potencialidades transformadoras do exercício ao direito de comunicação. 
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Deste modo, utiliza-se neste trabalho, de modo heurístico, a noção de cidadania 

comunicativa, objetiva e subjetiva, reconhecida nas práticas sociais reivindicatórias de 

direitos consagrados judicialmente visando à ampliação dos mesmos, pois é nela que se 

encontram as identidades e as práticas individuais. A escolha do conceito de Mata (2005) traz 

ao trabalho uma perspectiva abrangente, pois, além de reforçar o conceito geral de cidadania, 

permite desenvolver o estudo com base em diferentes categorias de análise que englobam o 

reconhecimento e exercício dos direitos atrelados à comunicação e informação. É necessário 

identificar por meio destes conceitos, como os alunos entendem as demandas representadas 

nos campos sociais, organizacionais e públicos, com estreita relação ao ambiente midiático e a 

inserção de inovações midiáticas, como plataformas e dispositivos tecnológicos. 

Mata (2005) ainda considera que as expectativas que indivíduos e coletivos sociais 

expressam em torno das diversas potencialidades transformadoras do exercício do direito a 

comunicação tanto no sentido de perspectivas de ações como de utopias orientadas pelas 

mesmas.  
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4 A EDUCOMUNICAÇÃO COMO INTERFACE 

 

Sabe-se que o universo escolar acompanha os avanços contemporâneos de uma 

maneira múltipla, oriundos de um eixo central que compõe a transformação dentro e fora da 

escola, a informação e o conhecimento. Em conjunto, nesse contexto, constata-se a existência 

da interface entre educação e comunicação, que coloca, por sua vez, questões 

comunicacionais dentro do campo educacional, de modo a trabalhar a sociedade com a 

comunicação ligada às diversas interações ocasionadas pela mídia e pelas inovações 

tecnológicas (BRAGA;CALAZANS, 2001). 

De acordo com Braga e Calazans (id), a comunicação ligada à educação funciona em 

duas perspectivas: a primeira quando se refere ao desenvolvimento de processos midiáticos 

que foram sendo alcançados pela diversificação dos meios: jornais, cinema, rádio, televisão; e 

a segunda pelo âmbito comunicacional que passou a ser relevante no espaço de todas as 

instituições e atividades da sociedade: na política, na saúde, nos negócios, na literatura, na 

econômica, nas artes, nas ciências sociais e na educação.  

Para Jesús Martín-Barbero (2000, p. 3), “falar de comunicação significa, em primeiro 

lugar, reconhecer que estamos numa sociedade em que o conhecimento e a informação têm 

tido um papel fundamental, tanto nos processos de desenvolvimento econômico quanto nos 

processos de democratização política e social.” Deste modo, podemos inserir a comunicação 

ligada à educação com uma nova forma de pensar e atuar dentro de sala de aula. 

Segundo Ismar de Oliveira Soares (2011, p. 15), a educomunicação pode ser 

caracterizada como “um campo de ação emergente na interface entre os tradicionais campos 

da educação e da comunicação”. 

Em sala de sala de aula e fora dela, a linha tênue entre a educação e a comunicação 

sempre envolve a troca entre o educador e seu educando, de maneira a atrelar que uma, 

definitivamente, não vive sem a outra. O educador, como gestor de aprendizagem, estabelece 

uma fluência comunicativa para orientar e facilitar o processo de estudo e compreensão de seu 

aluno. Portanto, faz-se os diversos processos de aprendizagem, a partir de articulações 

comunicacionais e ações que ressaltem o professor como mediador do conhecimento, 

alinhando as interações com os alunos. 

Deste modo, torna-se necessário tentar mudar a perspectiva de que o aluno é um 

indivíduo passivo, indiferente ao modo de como o conhecimento chega até ele, que não tem 

vontade própria e nem liberdade para contextualizar a forma de abordagem instaurada. Ou 

seja, fomentar a aquisição de conhecimentos mediados de diversas formas, fora do padrão 
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pedagógico arcaico e velho que, definitivamente, não tem encaixe nos tempos atuais. E é por 

meio da educomunicação que há uma busca para facilitar a mediação de conhecimentos 

dentro e fora do ecossistema escolar, a fim de que se construa uma forma cooperativa, 

participativa e dinâmica nos modos de aprendizagem interligado às mídias e tecnologias, a 

partir de um conjunto de ações planejadas que unem os interesses dos estudantes com as 

práticas pedagógicas, intencionadas a estimular o educando a pensar “fora da caixa”, de 

maneira a deslocar o docente do seu eixo central de estudo para pensar como agente midiático 

transformador de uma sociedade. 

Sendo assim, pensar comunicação atrelada à educação é uma forma de teorizar o que 

na prática é a criação e fortalecimento dos vários ecossistemas comunicativos presentes em 

instituições de ensino: a ligação entre direção e professores, aluno e professor e comunidade 

com a escola, para que existam ambientes abertos, democráticos e disponíveis a novas 

adaptações. 

De acordo com Soares (2000), o conjunto de ações atribuídas ao ecossistema 

comunicativo permite que educadores, comunicadores e outros agentes promovam e ampliem 

as relações de comunicação entre as pessoas que compõem a comunidade educativa. Logo, 

entender e associar o conceito às novas práticas educativas é estabelecer a comunicação da 

forma primordial, de modo em que não exista uma hierarquia instaurada na visão professor 

perante aluno, mas, sim, um conjunto comunicativo socializador, aberto às discussões 

necessárias para mudanças e que, além de instaurar um novo método de ensino, possa auxiliar 

na construção do senso crítico dos alunos. 

Segundo Paulo Freire (1987, p. 39): 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 

assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

“argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 

autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. 
 

Para além de fortalecer as relações educacionais, busca-se analisar o aluno como um 

sujeito de seu próprio aprendizado, onde todos são considerados agentes ativos e construtores 

da cidadania e suas delimitações em ambiente educativo, a partir da união da educação com a 

comunicação. Em conjunto, significa trabalhar a expressão do aluno e das pessoas como 

indivíduos e, também, como um grupo.  

Criar experiências e reflexões é adentrar na existência dos alunos como sujeitos 

comunicadores, capazes de formular e problematizar questões sociais, a partir de atitudes 
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críticas, responsáveis e reflexivas. Uma vez que ter em sala de aula alunos conscientes de seus 

direitos e atuantes mediante a necessidade de ampliar o mesmo, é implantar a 

educomunicação como base do diálogo entre os campos da comunicação e educação. 

Considera-se a educomunicação como uma prática informal de aprendizado que 

possibilita a formação de opiniões críticas dentro e fora do ambiente escolar. Os estudos 

publicados sobre a interface Comunicação/Educação, ressaltam a práxis do ensino como 

característica essencial do campo, definindo como uma área concreta de intervenção social 

através de processos interacionais que estimulam o coeficiente expressivo do aprendiz com 

ações educomunicativas. 

 

[...] ligar a teoria à prática, isto é, não apresentar apenas propostas prescritivas não 

testadas em estudos empíricos, mas sim criar, implementar e analisar situações de 

aprendizagem reais, em contextos concretos, e disseminar resultados que possam ser 

ajustados a outros ambientes educativos (BARCA, 2012, p. 37). 
 

Pensar a educomunicação como um meio comunicacional que se utiliza para melhorar 

o diálogo com a comunidade escolar é justo, pois, desta maneira, a comunicação se aproxima 

da relação professor e aluno dentro de sala de aula e da relação da escola com a comunidade 

onde ali habita. Soares (2000) define o conceito de educomunicação como um conjunto de 

ações, como planejamento, implementação e avaliação de processos, programas, produtos e 

campos sociais, para criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos 

presenciais ou virtuais. 

Neste aspecto, destacam-se dois ramos da educomunicação: o primeiro como 

mediação tecnológica na educação e o outro como a educação para a comunicação (SOARES, 

2002). O primeiro diz respeito às mudanças ocorridas na vida das pessoas e de grupos sociais 

devido às novas tecnologias e ao uso delas no processo de desenvolvimento da educação. O 

segundo analisa a recepção e cria, por meio de análises, reflexões em torno do processo 

comunicacional e seus sujeitos. Ela é produzida e entendida pelos seus receptores. 

Concorda-se, então, que a educomunicação permite a inserção de práticas 

comunicacionais entrelaçadas na relação do aluno com os campos sociais, o que permite a 

abrangência de processos de aprendizagem e formação direcionados a acontecimentos 

corriqueiros dentro e fora da comunidade escolar, fortalecendo o seu protagonismo como um 

ator social e um sujeito de sua própria aprendizagem. 
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4.1 AS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

 

Um novo e grande desafio para a comunidade escolar no tempo presente é a integração 

das mídias dentro de sala de aula, onde a premissa da educação é formar e construir a 

consciência crítica do ser humano. Para isso, faz-se necessário desenvolver a transmissão de 

informações atrelando as novidades tecnológicas em sala de aula para que os sujeitos sejam 

cientes de seus direitos e deveres por meio das diversas demandas que emergem seus 

contextos, como apropriações tecnológicas e redes sociais. 

Para além de ensinar conteúdos pragmáticos, uma das principais funções sociais da 

escola é transmitir cultura e valores para os seus educandos, de modo que haja ação de caráter 

prático e responsável dos alunos. Diante desta responsabilidade, educandos e educadores se 

encontra mergulhados em um processo educomunicativo em que as propostas pedagógicas 

são moldadas e aperfeiçoadas para contornar a realidade contemporânea das escolas. 

Uma das linhas educacionais ligadas à comunicação é a possibilidade do aluno tornar 

públicas suas expressões, desejos, anseios, através das novas mídias, de modo a extrair ideias, 

naturalizar a linguagem, definir novos comportamentos e relacionamentos, além de facilitar o 

ensino e a aprendizagem em sala de aula. 

 

[...] refletir sobre a problemática da comunicação enquanto mediação educacional na 

era digital implica em estudar as profundas razões que unem, e muitas vezes 

colocam em oposição, sistemas que trabalham a representação simbólica, como é o 

caso do sistema dos meios de comunicação e do sistema de educação escolar 

(SOARES, 2002, p. 20). 
 

É correto dizer, então, que a interface educação e comunicação precisa ser de caráter 

emancipador, aonde a criança tenha a liberdade de produzir, propagar e desenvolver suas 

ideias de maneira crítica-reflexiva e que o entendimento seja abrangente, conforme suas 

narrativas, estruturas e processos. 

Para Moran (2007), a educação para a comunicação precisa da articulação de vários 

espaços educativos, mais ou menos formais: educação ao nível familiar, trabalhando a relação 

pais e filhos com a comunicação, seja de forma esporádica ou em momentos privilegiados, 

pois, compreende-se que, antes da criança chegar até à escola, a mesma já passou por vários 

processos educacionais. Este fato permite que a criança crie conexões cerebrais, atrelando 

suas linguagens e emoções à novas formas de aprender. Outro fator importante para o autor 

(2007) é a educação a nível relação comunicação-escola considerada difícil e problemática, 
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mas absolutamente necessária para o enriquecimento de ambas, numa nova perspectiva 

pedagógica, mais rica e dinâmica, onde o aluno faz parte do conjunto educacional presente. 

Deste modo, é preciso considerar que existe comunicação na comunidade escolar e 

que ela não passa e nem precisa passar, necessariamente, pelos meios tradicionais: classe, 

quadro negro, prova e trabalhos teóricos. A partir da situação de uma determinada 

comunidade e da percepção de seu cotidiano, interpretando os processos de comunicação que 

ocorrem nela, é possível por meio da educação para a comunicação a busca de novos 

conteúdos, de novas relações que transformem novas formas de expressão e comportamento 

em práticas cotidianas de ensino. 

 

A criança também é educada pela mídia, principalmente pela televisão. Aprende a 

informar-se, a conhecer - os outros, o mundo, a si mesmo - a sentir, a fantasiar, a 

relaxar, vendo, ouvindo, "tocando" as pessoas na tela, que lhe mostram como viver, 

ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação com a mídia eletrônica é prazerosa - 

ninguém obriga - é feita por meio da sedução, da emoção, da exploração sensorial, 

da narrativa – aprendemos vendo as estórias dos outros e as estórias que os outros 

nos contam (MORAN, 2012. p. 32). 

 

Assim, o sistema escolar tem por responsabilidade abordar e situar as mídias no dia a 

dia dos alunos, retirando a visão estagnada de que o celular serve apenas para entretenimento 

nas horas vagas,  para que, além de exercitar novas linguagens e novas maneiras de fazer 

comunicação, motive e estenda a relação do aluno com o universo das novas mídias, 

formando conceitos que podem ser adaptados para a sala de aula, sem deixar de lado as 

circunstâncias da comunidade. 

 

[...] as mídias apresentam-se, pedagogicamente, sob três formas: como conteúdo 

escolar integrante das várias disciplinas do currículo, portanto, portadoras de 

informação, idéias, emoções, valores; como competências e atitudes profissionais; e 

como meios tecnológicos de comunicação humana (visuais, cênicos, verbais, 

sonoros, audiovisuais) dirigida para ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender, 

implicando, portanto, efeitos didáticos como: desenvolvimento de pensamento 

autônomo, estratégias cognitivas, autonomia para organizar e dirigir seu próprio 

processo de aprendizagem, facilidade de análise e resolução de problemas, etc. 

(LIBÂNEO, 2003, p. 70). 
 

Portanto, o uso das mídias é um processo facilitador e dinâmico nas ações didático-

pedagógicas, com a finalidade de aprimorar os estudos e a rotina de aprendizagem escolar, 

pois as mídias possibilitam diferentes formas de aproximações, entre a práxis do ensino e as 

dinâmicas pelos meios midiáticos, o que resulta no conceito da tecnologia educacional, que 

nada mais é que as tecnologias aplicadas nos processos de ensino e aprendizagem, dentro ou 

fora da escola. 
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A chegada de novos artefatos tecnológicos na escola, como Internet , TV digital, 

jornal e rádio podem assustar, mesmo porque esses não têm chegado em caixas com 

seus respectivos manuais inteiramente pedagógicos. [...] As várias mídias integradas 

na sala de aula, como meios de comunicar e fazer aprender, são mais um desafio que 

quando enfrentado pode ou não potencializar os bons resultados no trabalho 

pedagógico (BARROS; MENTA, 2007, p. 01). 
 

Para trabalhar e contextualizar estas ações, é preciso entender como a interação da 

mídia acontece. Braga e Calazans (2001), no livro Comunicação e Educação, trazem três 

razões básicas para uma ênfase das mídias ao interligá-las com questões de comunicação. A 

primeira é que os meios de comunicação audiovisual são o fenômeno sócio-histórico que 

ajudou a perceber, objetivar e problematizar os processos comunicacionais em perspectiva de 

destaque, como objetivos sociais e de conhecimento. A segunda razão é condicionada pela 

centralidade da mídia dentro da “interação social” é a importante presença dos meios de 

comunicação de massa como processo comunicacional e de produção de sentidos 

compartilháveis na sociedade contemporânea. A terceira razão da importância da mídia é o 

fato de que se trata de um fenômeno que coloca em causa modos habituais de “conversação 

social” (BRAGA;CALAZANS:2001, p. 18) que se fazia e se faz dentro de outros espaços 

organizados de funcionamento social. Desta maneira, é possível identificar o contexto e a 

maneira em que a sociedade interage e como é a compreensão dela em relação aos seus 

usuários, emissores e receptores. 

Há, portanto, uma grande mudança de percepção das tecnologias e mídias dentro de 

uma sociedade e de uma comunidade escolar. Para além da facilidade de abordagem das 

novas mídias nos métodos didáticos e pedagógicos, uma maior interação entre professores e 

alunos, e dos próprios alunos, entre eles, em sala de aula, através de trabalhos integrados, é 

criada e possibilitam o uso dos meios comunicacionais em conjunto, incentivando a 

cooperação e sociabilidade entre os discentes. Para Morán (2003), em texto online, “ a 

educação pressupõe aprender a gerenciar tecnologias, tanto da informação quanto da 

comunicação e pressupõe [ainda] ajudar a perceber onde está o essencial, estabelecendo 

processos de comunicação cada vez mais ricos e mais participativos”. 

A inserção das mídias na educação permite a criação de um espaço dinâmico e 

diversificado dentro do ecossistema escolar, além de auxiliar os alunos na construção do 

conhecimento. Acredita-se que a educação não pode ser abordada dentro de sala de aula de 

uma forma única e exclusiva, sem a inserção de novos processos educativos e tecnológicos, 
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pois, é importante criar uma nova concepção a partir dos avanços educacionais, onde o 

mesmo possibilita um ensino mais prazeroso e significativo, principalmente para as crianças. 

 

4.2 PODCAST: FERRAMENTA MIDIÁTICA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Ao falarmos propriamente sobre mídia, englobamos aprendizagem, interação entre 

atores sociais, saberes e práticas que possibilitam novos recursos para a produção de 

conteúdos educativos dentro e fora de sala de aula. Para isso, faz-se necessário explorar e 

reconstruir maneiras em que haja o fortalecimento e a efetivação das mídias dentro das 

práticas pedagógicas. É a partir disto que as ferramentas digitais, como a internet, auxiliam na 

estruturação de aulas mais diversas, divertidas e interativas para os educandos, de forma em 

que favoreça a construção do conhecimento e instigue a curiosidade para a descoberta de 

outros artefatos midiáticos. 

De acordo com Cidália Neto (2006), a internet apresenta características que 

possibilitam a concretização das pedagogias direcionada aos alunos, como: a flexibilidade do 

tempo, independência geográfica, baixos custos, perenidade da informação, partilha do saber, 

motivação, abertura de mundo e educação global, visando e relacionando o uso da internet 

como facilitadora de uma visão de mundo independente, permitindo a partilha de problemas e 

procura de soluções. 

Além de permitir a realização de atividades interativas, a inserção das mídias e dos 

processos midiáticos dentro de sala de aula, possibilita que o aluno possa também construir 

seus saberes de forma cooperativa, desenvolvendo o pensamento crítico e a autonomia do 

exercer trabalhos diferentes. 

Em sala de aula, o podcast tem sido um aliado dos professores e alunos para um 

ensino mais diverso e interativo. Segundo Moura e Carvalho (2006a), o podcast parece 

funcionar com êxito com alunos motivados, que detenham e dominem competências a nível 

tecnológico e ainda quando o propósito que determinou a sua concepção vai de encontro às 

necessidades dos alunos. 

Originado da junção do prefixo pod, vindo da palavra iPod, equipamento da Apple que 

reproduz mp3, com o sufixo casting, de broadcasting, transmissão pública e massiva de 

informações que, quando feita através de ondas eletromagnéticas de rádio, também pode ser 

chamado de radiodifusão. O podcast é definido como um programa de rádio que tem sua 

difusão na internet, flexibilizando a possibilidade de atrair ouvintes e fãs para o conteúdo 

disseminado. De acordo com Primo (2005), “podcasting é um processo midiático que emerge 
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a partir da publicação de arquivos de áudio na internet”. Esse processo se dá a partir da 

relação entre o arquivo de áudio que compõe o podcast e um arquivo de texto que ajuda a 

divulgá-lo sempre que ele é lançado na internet. 

O termo foi pela primeira vez utilizado pelo jornalista Bem Hammersley, em 2004, 

que utilizou a palavra Podcast em um artigo para o jornal britânico The Guardian, fazendo 

referência aos programas gravados em áudio e disponibilizados na internet, possibilitando a 

assinatura dos mesmos através de diversas tecnologias. 

Para Vanassi (2007, p. 55), “o sistema podcasting apresenta determinadas 

características. Uma delas é a produção”. Para se produzir um podcast não é necessário 

conhecimento técnico avançado ou investimentos muito altos. Na teoria, para se produzir um 

podcast é necessário somente um computador equipado com um microfone ou um celular, 

fones de ouvido, um tema principal para iniciar o programa e uma placa de áudio com 

capacidade de gravação e reprodução de sons. 

Outra característica definida por Vanassi (2007) é a disponibilidade. Os podcasts 

devem estar disponíveis publicamente na internet para estarem facilmente acessíveis, pois 

uma das principais características do podcasting é a liberdade oferecida para o ouvinte poder 

baixar e escutar os programas quando quiser. Para isso, cada programa produzido deve ser 

hospedado em um servidor ligado à internet, onde ficará disponível para download. Portanto, 

é a partir do podcast e da facilidade de integração do mesmo em sala de aula, que o professor 

atrela informação, interatividade, entretenimento e autonomia no meio do ensino-

aprendizagem. Para Jobbings (2005) existem três áreas em que o potencial do podcast se pode 

revelar essencial: atividades curriculares e extracurriculares, processo de ensino-

aprendizagem e aprendizagem personalizada. 

Dentro das inúmeras propostas em trabalhar o podcast em sala de aula, destaca-se a 

possibilidade de alinhar texto, som e novas tecnologias, com intuito de instigar os educandos 

a planejarem, criarem e executarem um novo projeto. Ademais, o podcast rompe as barreiras 

da comunidade escolar, pois, de acordo com Moura e Carvalho (2006a), ele surge como uma 

tecnologia alternativa para o auxílio do ensino presencial e à distância (2006b), pois permite 

disponibilizar online e em diversas plataformas materiais didáticos, como aulas, resumos, 

documentários e resenhas, em formato de áudio que podem ser ouvidos em diferentes 

momentos, a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Portanto, ampliar as possibilidades de acesso à educação, faz-se fator determinante 

para explorar novas maneiras de ensinar dentro e fora de sala de aula para que a ação criativa 
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dos atores sociais, os alunos, seja motivadora, imersa em reflexão, inovação e novas 

experiências. 

Segundo Souza (2014, p.61), no papel do professor, procura-se desafiar e motivar 

novas descobertas para seus alunos com a finalidade de que eles se vejam e entendam seus 

papéis como indivíduos sociais, com responsabilidades ligadas à cidadania e suas respectivas 

abrangências. Uma boa e prática alternativa é inserir o podcast dentro das atividades diárias 

em sala de aula, pois, além de ajudar na compreensão de conteúdos alternativos, a ferramenta 

permite ao aluno criar, explorar e diversificar os modos de fazer e aprender conteúdos 

escolares, culturais e sociais. 

 

um cidadão não se torna interativo da noite para o dia. Deverá passar por um 

processo de tentativa e erro, e de transformação cultural importante. O que está em 

jogo, é preciso ressaltar, não é somente o domínio prático de um novo instrumento, 

mas o situar-se ativa e criticamente em uma epistemologia distinta e em uma 

estratégia cognitiva do intercâmbio, da ação criativa e não somente da memorização 

e repetição, em que o experimentar e o arriscar vão permitindo o conhecer e o 

produzir, e finalmente aprender (OROZCO, 2014, p. 100). 
 

Na inserção do podcast no ambiente escolar, cria-se uma esfera com inúmeras 

possibilidades a serem exploradas nas mais variadas diretrizes educativas e informativas. 

Como opção, pode-se associar podcasts prontos na web com conteúdos expostos em aula, 

como plataforma de auxílio na aprendizagem, ou, numa tentativa mais audaz, estimular, 

dentro da classe, a produção, como uma atividade de auxílio pedagógico. Por meio da 

perspectiva de criação, busca-se que os educandos possam sair da zona de conforto e produzir 

materiais de interesse próprio, aliados à intenção de que possam exercitar, além do consumo, 

a pesquisa e escrita, questões de planejamento, seleção de pauta, estruturação de texto, roteiro 

e, mais ainda, que possibilite ao estudante trabalhar em equipe, corroborando pontos de 

sociabilidade entre os próprios alunos. 
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5. O PROJETO CONCEIÇÃO 

 

Figura 1 – Logotipo do Projeto Conceição 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

O projeto Conceição, criado e desenvolvido com a turma multisseriada de 3°, 4° e 5° 

ano da EMEF Nossa Senhora da Conceição, nasceu dentro da disciplina de Projeto 

Experimental em Jornalismo, no segundo semestre de 2018 quando, a partir da construção 

colaborativa da radionovela intitulada “O Tempo Voa”, os alunos puderam entrar em contato 

com o mundo do rádio e do radiojornalismo. O desenvolvimento dos estudos e dinâmicas para 

a radionovela teve como base os conceitos de educomunicação e da observação participante a 

fim de contextualizar e delinear a vivência em processos interacionais junto à turma. Através 

da construção de dinâmicas que exploraram a interação e participação dos alunos, deu-se a 

criação da radionovela, conforme as vivências dos mesmos na comunidade. 

As processualidades que constituíram a abordagem e a definição dos meios para a 

criação da radionovela foram traçados a partir do interesse objetivo em conhecer melhor os 

processos de comunicação ligados às mídias, no caso, a rádio, e na curiosidade de aproximar a 

comunicação midiática do cotidiano das crianças de modo lúdico. 

Durante o processo de produção da radionovela, observou-se as diferentes formas de 

interação das crianças com o meio comunicacional escolhido, a interface da comunicação com 

a educação no cotidiano dos alunos e, fundamentalmente, o modo de inserção de suas próprias 

histórias nas narrativas construídas.  

Desta maneira, visando aprofundar e investigar os processos de ensino-aprendizagem 

transmídia em ambientes formais e não-formais e, assim, também dar continuidade ao 

trabalho com os alunos da EMEF Nossa Senhora da Conceição, desenvolveu-se o projeto de 

pesquisa “Estratégias de aprendizagem midiática em ambientes formais e não-formais de 

educação e ensino: um estudo acerca das práticas e mediações pedagógicas na sociedade em 
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processo de midiatização”, coordenado pela professora Rosana Zucolo. O projeto, ainda em 

execução, tem por objetivo observar os processos interacionais que ocorrem na interface da 

comunicação e da educação, além de compreender como os jovens aprendem com os meios e 

produzem suas narrativas transmidiáticas. Nesse processo, reuniram-se a radionovela “O 

Tempo Voa” e os podcasts desenvolvidos pelos alunos, constituindo o Projeto Conceição que 

tem estreita associação às ações dos alunos em sala de aula. O objetivo é fim de trabalhar 

questões básicas, críticas e cidadãs, de modo colaborativo e participativo entre professores e 

estudantes, entre os próprios estudantes, e cuja participação desta pesquisadora resulta nesta 

monografia de final de curso com foco no uso do podcast como ferramenta midiática e 

pedagógica. 

O projeto está dentro da plataforma SoundCloud e pode ser acessada pelo link: 

https://soundcloud.com/projetoconceicao. Gratuita, a plataforma permite a publicação de 

áudios online em diferentes formatos e com bastante facilidade. Assim, os alunos, familiares e 

interessados pelo projeto, podem ter acesso facilmente aos produtos.  

Além disso, durante a execução do projeto, foi criado um perfil no Facebook 

(https://www.facebook.com/podcastconceicao/) e no Instagram 

(https://www.instagram.com/podcastconceicao/) para compartilhar o desenvolvimento das 

atividades e os resultados do podcast, a fim de divulgar e registrar as processualidades do 

trabalho na escola. 

 

5.1 CONSTRUINDO O PODCAST 

 

O podcast, como ferramenta midiática, é um fator útil quando se trata dos processos de 

ensino e aprendizagem. Com base nessa perspectiva, foi organizado o cronograma de aulas, 

atividades e gravações, que tivessem abertura para os alunos explorarem sua autonomia e 

poder decisão dentro e fora de sala de aula.  

Os encontros foram definidos para que ocorresse uma vez por semana, com a intenção 

de que os alunos pudessem absorver e realizar as atividades propostas da melhor maneira. Os 

processos, construídos de acordo com o andamento da práxis, foram divididos em: a) aula: 

explicações teóricas, delimitação de temas e dinâmicas; b) tarefas: trabalhos e atividades para 

serem feitos em casa; c) oratória e leitura: trabalho em sala de aula e fora para aprimorar a 

leitura; d) gravações: ida até a Universidade Franciscana para realização da gravação dos 

podcasts. 

https://soundcloud.com/projetoconceicao
https://www.facebook.com/podcastconceicao/
https://www.instagram.com/podcastconceicao/
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Desde o princípio o PROJETO CONCEIÇÃO, nomeado pelos alunos, buscou 

trabalhar o podcast como mídia facilitadora do processo de aprendizagem. Pelo podcast ser 

uma ferramenta fácil de estruturar, planejar, executar e divulgar em plataformas de uso 

gratuito, ele permite que o aluno tenha liberdade de criar, ouvir, parar, voltar a escutar, 

divulgar e desenvolver um conteúdo particular e de livre escolha. Pode-se repetir quantas 

vezes achar necessário, além de viabilizar o uso de inúmeros recursos, como imagens para 

construção de roteiro, textos como suporte para a criatividade, vídeos para embasar o modo de 

divulgação, entre outros. 

Na inserção da ferramenta em sala de aula, optou-se por deixar as temáticas livres, 

para que os estudantes pudessem sugerir, discutir e selecionar assuntos interessantes e 

significativos para eles. Em relação à teoria, adaptou-se o podcast para a rotina escolar, 

relacionando os conteúdos com o processo midiático, de forma a atrelar os conteúdos 

didáticos da professora titular da turma. 

O projeto foi dividido em quatro podcasts com temáticas distintas: no primeiro trata-se 

o filme Detona Ralph, o segundo é sobre bullying, o terceiro sobre a escola dos alunos e o 

último, sobre adolescência. A divisão realizada conforme o andamento do projeto, foi feita por 

meio do acompanhamento das aulas e o desenvolvimento dos alunos diante da proposta, visto 

que a delimitação dos temas e a preparação do roteiro era efetuada pelos estudantes. 

 

5.2 AS AULAS 

 

Para a organização e estruturação da pesquisa, dividiu-se o projeto por etapas e, 

consequentemente, em aulas. Na primeira etapa realizou-se um encontro com a diretora da 

escola, Valéria Haag, para uma conversa e organização do cronograma de atividades do 

podcast. Sistematizamos as datas, o dia da semana que a aula ficaria (quinta-feira) e o foco do 

projeto: construir um podcast voltado para os alunos, com a ajuda dos mesmos. Ainda no 

mesmo dia, deu-se também a apresentação da ideia para os alunos e, apesar de a escola ter 

duas turmas multisseriadas, uma de 1° e 2° ano e outra de 3° a 5°, optou-se por manter o 

desenvolvimento do trabalho com os alunos mais velhos, de 9 a 13 anos, visando a 

maturidade exigida na demanda do projeto. O projeto se deu num total de vinte e dois 

encontros, quatro roteiros e três idas a Universidade Franciscana para as gravações. 

Na primeira aula, procurou-se trabalhar questões teóricas ligadas à rádio e à internet, 

com a intenção de que os objetivos práticos de natureza, como propor ideias e soluções para 

os roteiros, fossem bastante trabalhados dentro da escola, a fim de que os alunos pudessem 
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acompanhar as ações correspondentes, além de criarem a consciência crítica para 

solucionarem problemas. As atividades começaram na explicação de três perguntas 

norteadoras: O que é radioweb? O que é podcast? E como fazer? Juntos a turma procurou 

responder às questões. A maioria, ainda desconfiados do termo inglês podcast, sugeriu que 

seria um programa de rádio com uma nomenclatura diferente. A explicação, portanto, deu-se 

através de um exemplo simples e aplicável para a turma: filmes. Questionados sobre qual 

gênero de filme eles gostavam, os alunos responderam: terror, comédia e animação. E, para 

alinhar ao objetivo da pergunta, os estudantes detalharam três filmes que mais gostavam 

destes três nichos. Depois do exercício, deu-se a explicação que um podcast poderia ser 

simplesmente um bate-papo de, no máximo, uma hora, gravado entre amigos ou com uma só 

pessoa acerca de qualquer assunto, inclusive sobre filmes, com um celular, um microfone (ou 

fone de ouvido) e um roteiro. Surpresos e entusiasmados, os alunos optaram por fazer o 

primeiro episódio sobre séries ou filmes. 

Deste modo, foi deixado de tarefa, com o apoio da professora da sala, a Maria Helena, 

uma atividade para que os alunos escolhessem três filmes e contassem a história de um. 

 

Figura 2 – Atividade sobre filmes 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Na segunda aula realizou-se uma dinâmica interativa entre os alunos, para que eles 

pudessem começar a inserir na rotina escolar alguns detalhes de uma produção de um podcast. 

Aqui, o professor-pesquisador insere-se na dinâmica com uma atitude de “escuta” dos vários 

aspectos da situação, sem imposição e sem suas próprias concepções. Na atividade proposta, 

eles ganharam revistas iguais (para não haver nenhum desentendimento e para que o foco da 

atividade fosse exclusivamente no desenvolvimento da proposta) e foram desafiados a 

recortarem TRÊS palavras que elucidassem o que é  podcast, como, com que equipamentos 

podemos fazer e sobre o que podemos abordar em um. 
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Figura 3 – Atividade com recortes de revistas e palavras debatidas em aula 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Durante a atividade, os estudantes discutiram entre si sobre quais palavras fariam parte 

ou não de uma produção e desenvolvimento de um podcast. Conforme todos foram 

terminando, em círculos, para que a visão, tanto do professor quanto do aluno, ficasse na 

mesma altura e direção, um por um foi lendo suas palavras. No exercício não havia certo ou 

errado, apenas uma instrução e direcionamento das palavras escolhidas para a proposta da 

atividade. No quadro, conforme a leitura dos trabalhos, iam sendo adicionados os termos 

recortados, para que houvesse um bate-papo interativo. Algumas palavras como: câmera, luz, 

audiovisual e cinema, deixaram os alunos em dúvida. Perguntas realizadas na sala: “podemos 

usar uma câmera, professora?”, “Nós filmamos o podcast também?”, “Além de falarmos 

sobre cinema, podemos falar sobre qualquer outro assunto?”. “O podcast grava só a voz ou 

nossos rostos também?”. À medida que as dúvidas surgiam, um novo tópico era debatido. 

Na terceira aula, conclui-se a atividade dos recortes com mais um bate-papo sobre as 

palavras escolhidas e seus significados. Depois, realizou-se uma conversa sobre o assunto a 

ser abordado no primeiro podcast a ser gravado. Seria o primeiro podcast sobre séries? Sobre 

filmes? Os dois? Ou escolheriam apenas um? Essas dúvidas foram debatidas em aula e 

resolvidas em aula através de uma votação. Os alunos organizaram-se e votaram em gravar 

um podcast apenas sobre filmes, já que nem todos eram fãs ou tinham interesse em séries. No 

primeiro momento, foi organizada uma seleção de filmes que os estudantes teriam interesse 

em pesquisar e construir o roteiro. Filmes como: IT, a Coisa; Annabelle; Invocação do Mal; 
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As Branquelas; Velozes e Furiosos; Os Vingadores; Crepúsculo e A Freira foram citados pelos 

alunos, permitindo inferir que o acesso à produção cinematográfica fora do ambiente escolar 

não observa as classificações indicativas e outros cuidados com o gênero dos filmes. 

Procurou-se trabalhar o que seria viável assistir e desenvolver em sala de aula. Diante disso, a 

seleção foi feita através dos seguintes critérios para que não houvesse maiores problemas: (a) 

Classificação indicativa (faixa etária); (b) Tema; (c) Se a maioria havia assistido. Portanto, 

uma segunda atividade de votação foi realizada com diferentes sugestões: Malévola, Scooby 

Doo, Bob Esponja, Hotel Transilvânia, Meu Malvado Favorito e Detona Ralph. Ainda em 

sala, uma consulta foi feita para confirmarmos a classificação indicativa dos filmes e, por 

votação, ficou definido o filme Detona Ralph, como o primeiro assunto do podcast. 

Na quarta aula, para acompanhamento e estruturação dos passos do projeto, de 

acordo com o prosseguimento das aulas, um diário de campo digital foi criado através do 

Instagram (@podcastconceicao) e do Facebook (Podcast Conceição) para que nenhuma 

informação significativa fosse deixada de lado e para que os familiares pudessem também 

acompanhar os trabalhos realizados pelas crianças. 

Além disso, havia sido planejado exibir o filme Detona Ralph, com pipoca e suco, 

para as crianças discutirem e anotarem informações relevantes para serem adicionadas ao 

roteiro, porém, por problemas técnicos no aparelho de TV da escola, um plano B teve de ser 

estipulado: um lanche coletivo com bate-papo sobre lead jornalístico e roteiro. 

 

Figura 4 – Atividade do dia 04 de abril de 2019 

 

Fonte: Caroline Comassetto (2019) 

 

Conforme o decorrer da aula, pode-se perceber ainda diversas dúvidas frequentes 

sobre roteiro: “Ele precisa ser necessariamente sobre uma história? Podemos falar sobre 



36 
 

outros assuntos? O que é um roteiro?”, “Construímos ele como uma história?” Deste modo, 

uma análise da situação com a identificação das dúvidas e dificuldades dos alunos foi feita e 

uma conversa em conjunto foi realizada para esclarecemos todos os problemas ainda 

existentes. Para ratificar o conteúdo dado em aula, uma tarefa para casa foi deixada. 

 

Figura 5 – Atividade sobre o lead do podcast 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Na quinta aula, como programado, os alunos assistiram ao filme Detona Ralph, 

escolhido para ser o primeiro tema do podcast. Enquanto assistiam, a turma fez anotações 

sobre os acontecimentos do filme e sobre as temáticas abordadas para serem discutidas e 

incluídas no roteiro.  

Na sexta aula foi corrigida a atividade sobre o lead. Os alunos responderam em voz 

alta as perguntas da tarefa: O que é um podcast? Como faremos? Onde podemos fazer? Por 

que faremos? E sugeriram nomes para o nome do projeto. As respostas foram variadas: 

1. “O que é um podcast? É um programa que podemos fazer em qualquer lugar.” 

2. “Como faremos? Com um roteiro e um celular.” 

3. “Onde faremos? Na escola e na faculdade, na rádio.” 

4. “Por que faremos? Para um trabalho e para informarmos as pessoas.” 

Como no dia havia chovido, os alunos eram poucos e não houve votação e nem 

decisão para o nome do projeto, mas, além das correções, os estudantes apresentaram novas 

propostas de temas para os podcasts. Foram eles: animais, estudos, meio ambiente, denúncias 

de problemas, Feira do Livro, escolas, comunidade, contar histórias, novelas, lixo, água 

músicas, história das radionovelas, entre outros. 
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Figura 6 – Sugestões para temáticas do podcast 

 

Fonte: Caroline Comassetto (2019) 

 

Na sétima aula, foi entregue aos alunos o primeiro roteiro para a gravação do podcast 

sobre o filme Detona Ralph. Em círculo, cada um fez a leitura silenciosa do roteiro e pontuou 

suas dúvidas e possíveis alterações. Depois, três alunos, Samuel, Ismael e Andrius se 

voluntariaram para fazer a leitura para os colegas. Todos ouviram com atenção e puderam 

debater sobre algumas modificações e também sobre leitura, dicção e oratória. Dentro de sala 

de aula, ressalta-se o fato da leitura ser um dos principais pontos para a participação no 

projeto, além de haver a certificação de que todos estão mantendo suas tarefas em dia com a 

professora responsável pela turma. 

 

Figura 7 – Leitura de roteiro em sala de aula e atividade 
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Fonte: Autor (2019) 
 

Na oitava aula, continuou-se a experiência de leitura, porém com um método 

diferente: em trios cada um fez a leitura em partes do roteiro e discutiu considerações 

importantes para a gravação, como atenção com as palavras, respiração e pontuação. No final 

da aula, realizou-se a escolha dos três primeiros participantes da gravação. Junto com a 

professora Maria Helena, observou-se quais alunos estavam mantendo as atividades em dia, 

tanto em sala de aula quanto nas tarefas deixadas para casa, e fez-se a escolha. Os primeiros 

três alunos selecionados foram: Ashley, Vitória e Ismael. 

Pela turma ser multisseriada, existem alunos que estão no terceiro ano e ainda 

possuem dificuldade quando o assunto é leitura. De acordo com o andamento dos roteiros, 

algumas frases e palavras são dadas aos mesmos para que, juntos, todos participem e possam 

ter a oportunidade de leitura na frente da turma. 

Na nona aula discutiu-se sobre o assunto do segundo podcast. Como alguns 

problemas, tais como apelidos e brigas no intervalo, estavam acontecendo diretamente dentro 

da escola, os alunos, em conjunto, optaram por falar sobre bullying. Então, cada um ganhou 

um papel com a seguinte atividade: “Escreva com suas palavras o que é bullying.”
1
 O 

exercício serviu como investigação para descobrir qual significado e concepção os estudantes 

atribuíam ao termo, a fim de dar seguimento à construção do roteiro.  

Na mesma aula, os alunos realizaram uma brincadeira sobre qualidades. Cada 

estudante retirou um papel com um nome de um colega e escreveu duas qualidades sobre o 

mesmo. Após todos escreverem, os papéis foram lidos para todos terem conhecimento das 

inúmeras qualidades de cada um.  

Na décima aula deu-se continuidade às atividades direcionadas ao tema escolhido 

para o podcast. Os alunos tiveram uma aula teórica sobre bullying, os tipos existentes e 

também sobre bullying virtual (cyberbullying). No final da aula realizou-se a dinâmica do 

“Dado das Emoções Negativas”
 2

 voltado para os sentimentos ruins que sentimos quando 

somos vítimas de ofensas, piadinhas e chacotas. O dado era composto de seis palavras: medo, 

bravo, tristeza, decepção, vergonha e choro. Em círculo, cada aluno teve oportunidade de 

jogar o dado e falar qual situação o deixava com o sentimento indicado na brincadeira. Deste 

modo, encerrou-se a aula com um debate sobre como combater o bullying em sala de aula. 

 

                                            
1 Grifo da autora. 

2 Grifo da autora. 
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Figura 8 – Atividade sobre bullying e dinâmica com o dado 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Na décima primeira aula, o roteiro do podcast sobre bullying foi entregue para que 

os alunos pudessem realizar a leitura, discutir e sanar possíveis dúvidas. Como tarefa de casa 

eles ficaram de responder duas questões: “O que eu quero saber sobre bullying? Qual minha 

dúvida?”.
3
 As respostas foram analisadas e adicionadas ao roteiro. 

Na décima segunda aula, os alunos fizeram novamente a leitura do roteiro, com os 

ajustes sugeridos por eles, e discutiram possíveis temas para o terceiro podcast. 

Na décima terceira aula, após as férias escolares, os estudantes participaram de uma 

leitura em rodízio. Nesta mesma aula, três alunos foram escolhidos para irem até a 

Universidade Franciscana gravar o segundo podcast: Clara, Clarissa e Ismael. 

 

Figura 9 – Atividade de leitura em grupos 

                                            
3 Grifo da autora. 
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Fonte: Autor (2019) 

 

A décima quarta aula foi dedicada à organização das datas do projeto e a escolha do 

novo tema para o terceiro podcast.  Os alunos decidiram trabalhar a EMEF Nossa Senhora da 

Conceição. Desenvolveu-se então uma maneira mais dinâmica e, de certo modo, jornalística 

para a construção do roteiro, misturando relatos e entrevistas. Como tarefa, os alunos ficaram 

de responder algumas questões para dar suporte ao roteiro. 

1. O que mais gosto na escola?  

2. Pesquisar sobre a história da escola. 

3. O que seus familiares pensam sobre a escola? 

Na décima quinta aula, os alunos tiveram a visita do agente de saúde da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria, junto com duas acadêmicas de enfermagem da Faculdade 

Integrada de Santa Maria (FISMA), para debaterem, por meio de brincadeiras, sobre 

sexualidade, puberdade, menstruação e adolescência. Após, os educandos entregaram um 

trabalho feito com a professora Maria Helena sobre a história da escola para dar auxílio a 

construção do roteiro do terceiro podcast. 

Na décima sexta aula, os alunos foram jornalistas por uma manhã. Em grupos, 

divididos e escolhidos por eles, realizaram uma reunião de pauta para a definição de um 

repórter, um produtor e de quais perguntas fariam aos entrevistados. Cada grupo reuniu suas 

perguntas, curiosidades e entrevistou um funcionário da escola. A atividade, em ritmo de 

brincadeira, rendeu bons resultados para a gravação do terceiro podcast. 

 

Figura 10 – Atividade de reunião de pauta e seleção de perguntas 
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Fonte: Autor (2019) 

 

Na décima sétima aula, os estudantes receberam e fizeram a leitura, em grupos, do 

roteiro sobre a EMEF Nossa Senhora da Conceição. Cada grupo ficou responsável pela leitura 

de uma parte do roteiro, assim, todos poderiam ter a oportunidade de ler para turma. 

 

Figura 11 – Atividade de leitura de roteiro em grupo 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Na décima oitava aula, os educandos selecionaram perguntas e encerraram a etapa das 

entrevistas com a diretora Valéria Haag. Para a gravação do terceiro episódio do podcast, 

foram selecionados os alunos Samuel, Ana Cassiane, Milena e Stela. 

Na décima nona aula, os alunos decidiram o tema do quarto podcast: adolescência. 

Em uma discussão em conjunto, cada aluno sugeriu um tema do seu agrado e, no final, 

realizou-se uma votação para a seleção de uma temática. Ainda em aula, organizou-se o 

calendário do projeto atualizando os alunos participantes das gravações e os faltantes. 
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Na vigésima aula, os estudantes realizaram em grupos e individualmente uma 

atividade para auxiliar na criação do roteiro para o último podcast do projeto. Cada aluno, 

sem precisar se identificar, escreveu de duas a oito perguntas sobre o tema adolescência: 

(a) O que é adolescência? (b) A partir de quando viramos adolescentes? (c) Porque nós 

adolescentes corremos perigo? (d) Eles podem beber álcool? (e) Os adolescentes usam 

drogas? (f) Porque os adolescentes roubam? (g) Como os adolescentes podem evitar comprar 

drogas? (h) Como os adolescentes podem evitar ficar longe das drogas e pensar nos estudos e 

no futuro? (i) Os adolescentes podem evitar fumar e beber? (j) O que o adolescente sente 

quando usa drogas?, entre outras. 

Na vigésima primeira aula, os alunos puderam ouvir os podcasts até então gravados. 

A reação dos mesmos foi de surpresa e muita empolgação ao notarem o resultado final, com 

os episódios já editados, do trabalho. Atentos e concentrados na escuta, os alunos expressaram 

contentamento ao ouvirem o resultado final do trabalho. Ainda em aula, foi organizado o 

roteiro para o episódio final sobre adolescência e conversado sobre a festa de lançamento do 

Podcast Conceição na escola.  

Na vigésima segunda aula, os alunos foram divididos em três grupos, 

correspondentes aos elementos textuais de uma narrativa: introdução, meio e fim, para 

trabalharem o roteiro do podcast sobre adolescência. Cada grupo criou uma parte do roteiro, 

com suas dúvidas e pesquisas sobre o tema, além de usarem como base os anteriores já 

desenvolvidos. Ainda em aula, organizou-se o cronograma do projeto para a leitura do roteiro 

em conjunto e gravação. 

 

Figura 12 – Foto em conjunto com a turma 



43 
 

  

Fonte: Autor (2019) 

 

 

5.3 OS TEMAS 

 

Quando a base teórica do podcast foi introduzida, optou-se por facilitar e iniciar com 

uma temática mais próxima dos educandos, no caso, filmes. Aqui, encontrou-se a primeira 

dificuldade: crianças que têm acesso a filmes fora da classificação etária. Foram várias 

sugestões fora dos padrões de especificação de idade, além dos gêneros, como suspense, 

terror e guerra. Para dinamizar o processo de escolha, realizou-se uma seleção e votação. O 

primeiro tema a ser escolhido foi o filme Detona Ralph, uma animação que conta a história 

de Ralph, um vilão de um jogo chamado Conserta Félix, que está cansado de não ter 

reconhecimento e atenção suficiente. Para tentar ganhar o devido valor, ele se compromete a 

vencer o jogo e retornar como herói, com a finalidade de mostrar o seu valor aos demais 

competidores e habitantes do jogo. A narrativa coloca em questão os desafios da vida, as 

amizades, o mundo dos jogos, exclusão social, solidão e, também, o lado bom e ruim das 

pessoas. 

Nas aulas em que foram dedicadas a criação do roteiro do podcast, os alunos anotaram 

pontos importantes sobre o filme, como a ligação de Ralph com outra personagem e o fato 

dele ser bom, mas, ser considerado vilão. Os estudantes se mostraram empáticos e cientes das 

diferentes atitudes que as pessoas têm em relação às outras, da importância de cultivar boas 

amizades e de valorizar o esforço do outro. 
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A segunda escolha foi o tema bullying. Os alunos, durante duas aulas seguidas, 

entravam em desavença no intervalo: apelidos, empurrões, ofensas, puxões de cabelo, entre 

outros ocorridos que fizeram a temática ser selecionada e abordada dentro de sala de aula e, 

também, no podcast. Apesar de ser um tema amplo e de muita discussão, a partir de um bate-

papo com os alunos foi estipulado que seria debatido apenas sobre os cinco principais tipos de 

bullying: o físico, verbal, material, moral e virtual (cyberbullying). A partir desta temática, os 

alunos construíram um roteiro a partir de atividades. Os estudantes entendem o significado do 

termo e suas dimensões, porém, na realidade que estão inseridos no dia a dia, é habitual 

determinados tratamentos que se enquadram dentro da expressão. Ou seja, para eles é visto 

como normalidade. A partir do trabalho em sala de aula, com dinâmicas e atividades, foi 

notável a melhora da turma em relação ao cuidado e respeito com o próximo. 

O terceiro tema foi a EMEF Nossa Senhora da Conceição. A ideia para a seleção do 

assunto surgiu de uma conversa em sala de aula sobre valorizar a comunidade local, a escola, 

os professores e funcionários. Os educandos questionaram-se sobre o que seria interessante 

contar para alguém, no caso, os ouvintes, sobre o local onde eles vivem. A resposta foi a 

escola. A ideia de pertencimento vem enraizada na comunidade desde o primeiro contato, a 

partir do nascimento, até o momento de entrar no maternal. Na escola, nota-se a presença 

ativa da comunidade, como avós, pais, irmãos, primos, alunos e ex-alunos que conservam um 

vínculo familiar com a instituição, o que faz do ecossistema escolar ainda mais especial. 

O quarto tema escolhido por votação pelos alunos foi adolescência, considerado um 

tema tabu na comunidade, assim como sexualidade, puberdade, violência contra mulher e uso 

de drogas. Em um dos encontros realizado na escola, a equipe de saúde da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria estava lá e fez uma dinâmica para a inserção destes assuntos tabus 

na turma. A partir disto, conversas paralelas em sala de aula sobre o que era menstruação, 

adolescência, puberdade, sexualidade, foram surgindo. Os alunos optaram, então, por 

estruturar e desenvolver um podcast com este tema, já que dentro e fora de sala de aula há um 

certo pudor relacionado a temas “impactantes”, do mesmo modo em que há também um certo 

cuidado ao introduzir tais assuntos, pois, nem sempre, eles são aceitáveis para os pais ou 

responsáveis das crianças.  

Priorizou-se sempre na hora da seleção dos temas, a liberdade e autonomia dos alunos 

para que eles pudessem sugerir e escolher o que fosse do gosto e vontade da turma, deste 

modo, justifica-se a maioria dos assuntos terem sido eleitos por votação. A vontade da maioria 

sempre prevalecia. 

 



45 
 

5.4 AS DINÂMICAS 

 

Para a realização das atividades em sala de aula, fez-se uma pesquisa de quais 

exercícios e dinâmicas seriam utilizáveis para o contexto dos temas selecionados para as 

gravações do podcast.  

Com o decorrer das aulas e vista as devidas necessidades da turma, algumas atividades 

foram encaixadas para dar suporte à teoria. A primeira dinâmica trabalhada em sala de aula foi 

a atividade com recorte de revistas. Cada aluno ganhou uma revista (todas eram iguais para 

evitar qualquer tipo de desentendimento) e foi desafiado a recortar TRÊS palavras que 

definissem o que é um podcast, como, com quais equipamentos podemos fazer e sobre o que. 

Na atividade foi analisado o que os alunos entendiam por podcast, como eles tinham captado 

o método de criar um podcast e como eles haviam compreendido o projeto. A partir dela os 

alunos puderam aprender recortando e dividir a experiência e suas opiniões, já que todas as 

palavras foram entregues e debatidas em conjunto com a turma. 

A segunda dinâmica feita em sala de aula foi a brincadeira das qualidades para o 

roteiro sobre bullying. Cada aluno tirou um papel contendo um nome de algum colega, 

selecionado e escrito aleatoriamente. A fim de explorar a qualidade de cada um, os alunos 

escreveram duas qualidades sobre o mesmo e logo entregaram, sem identificação, para serem 

lidos em frente a turma. O exercício foi inspirado no texto do site Mundo Carreira 

(http://www.mundocarreira.com.br/motivacao/dinamicas-para-integrar-equipes-de-trabalho/) 

e adaptado para ser trabalhado no ecossistema escolar com as crianças. 

A terceira brincadeira também foi relacionada ao segundo tema trabalhado no podcast, 

o bullying. Em círculo, os alunos receberam um dado, chamado de “Dado das Emoções 

Negativas”
4
, que em cada um dos seis lados tinha uma emoção escrita: medo, bravo, tristeza, 

decepção, vergonha e choro. O dado era voltado para os sentimentos ruins que sentimos 

quando somos vítimas de ofensas, piadinhas e chacotas. O aluno jogava o dado para o alto e 

respondia, conforme a emoção, o que o fazia sentir aquilo. Os dados foram inspirados em 

duas imagens pesquisadas na plataforma do Google Imagens. 

 

Figura 13 – Dinâmica dos dados das emoções negativas 

                                            
4 Grifo da autora 

http://www.mundocarreira.com.br/motivacao/dinamicas-para-integrar-equipes-de-trabalho/
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Fonte: Google Imagens (2019) 

 

Figura 14 – Dado pronto para dinâmica 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

5.5 OS ROTEIROS 

 

Para desenvolver os roteiros, optou-se por trabalhar atividades interativas dentro de 

sala de aula, como dinâmicas e brincadeiras, e outras mais teóricas, como, por exemplo, 

trabalhos escritos e tarefas de casa, para que os alunos pudessem aguçar a criatividade e o 

debate para a construção da narrativa. 

Os roteiros foram construídos pontualmente, com pequenas referências às questões 

teóricas, como introdução da história do filme Detona Ralph, explicação sobre o que é 

bullying e sua contextualização, a história inicial da EMEF Nossa Senhora da Conceição e a 

teorização do termo adolescência e suas respectivas dimensões, e muito bate-papo. Os alunos 

optaram por ter mais espaço de conversa no podcast, do que para explicações de termos e 

assuntos relacionados às temáticas. De acordo com a decupagem das atividades entregues, o 

roteiro era construído com fragmentos de respostas dos exercícios, informações adicionais, 

dúvidas relacionadas aos assuntos escolhidos e, também, com curiosidades ligadas ao 

interesse dos alunos. 
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O texto, construído com linguagem de fácil compreensão, foi estruturado 

numericamente, a fim de que os alunos pudessem acompanhar e melhor entender o 

funcionamento da leitura. Cada número correspondia a uma criança selecionada para a 

gravação. Deste modo, a visualização da leitura se tornava fácil e fluida. 

Em relação ao bate-papo, os tópicos eram organizados conforme as conversas, 

discussões em classe e de acordo também com o andamento do diálogo na mesa de gravações. 

Para que os alunos exercessem sua autonomia, deu-se preferência à criação de um espaço 

dinâmico e cooperativo, com o intuito de que os estudantes desenvolvessem durante todo o 

processo de criação, estruturação, finalização e gravação, o pensamento crítico a respeito dos 

temas selecionados. A opinião de cada um era respeitada e escutada. 

 

5.6 GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E ESCUTA 

 

Nas gravações, o trabalho, construído de modo coletivo, visando a compartilhar e 

estreitar a relação contínua entre a experiência e reflexão, era comprovado. Conversas, 

perguntas, dúvidas, troca de experiências e de conhecimento eram postas na mesa de gravação 

do Laboratório de Produção Radiofônica da Universidade Franciscana, de modo genuíno e 

não programado. O momento da gravação era um dos mais esperados pelos alunos do projeto, 

pois, além de terem toda experiência de construção dos textos, treinamento de leitura, 

preparação, havia o deslocamento para o “outro mundo”. 

A estruturação das gravações foi realizada da seguinte maneira: duas a três aulas para a 

construção do roteiro, leitura de roteiro, escolha dos alunos e data para gravação. Quando 

estipulada a data, três a quatro alunos eram selecionados para gravarem o podcast no 

Laboratório de Produção Radiofônica da Universidade Franciscana. 

Na semana posterior, os estudantes escolhidos recebiam um bilhete com as 

informações necessárias e um guia de autorização de uso de imagem e voz, Em relação ao 

transporte, optou-se por buscar e levar os alunos com carro particular, para que todos 

pudessem ir juntos e se sentirem à vontade. A escolha dos alunos era conforme o 

desenvolvimento dos mesmos nas leituras individuais e em grupo do roteiro em de sala de 

aula e, também, à medida que realizavam suas tarefas propostas pela escola, como tarefas de 

casa e trabalhos. Na hora da escolha, a professora responsável da turma, Maria Helena Nunes, 

prestava auxílio indicando o aluno que melhor evoluiu durante o projeto. 

O deslocamento era feito da EMEF Nossa Senhora da Conceição, ponto de encontro, 

até a Universidade Franciscana e vice-versa. Todas as gravações foram marcadas para as 14h 
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para que, com calma, os alunos pudessem revisar o roteiro e sanar possíveis dúvidas. A 

chegada até a UFN era sempre uma grande expectativa. Os educandos têm consciência da 

existência de universidades, mas pouco domínio sobre o que acontece dentro das mesmas. A 

descoberta dos cursos, dos laboratórios, dos andares e lugares na instituição elucidam a ideia 

de “não pertencimento”, de diferença, de contraste entre uma Santa Maria central e a outra 

periférica. Na hora das gravações, os alunos usavam o roteiro como guia norteador, mas eram 

eles quem definiam o andamento da conversa. Assim, cada potencialidade dos atores sociais 

era reconhecida dentro e fora de sala de aula, para que, além de um novo produto midiático, 

eles pudessem aprender e transformar. 

Assim, a primeira gravação do podcast aconteceu no dia 23 de julho. Os alunos foram 

até o laboratório e bateram um papo divertido sobre o filme Detona Ralph. Para a conversa, o 

roteiro foi organizado com algumas informações e curiosidades sobre o filme e seguida de 

uma conversa descontraída sobre as impressões e opiniões dos mesmos sobre o tema. Na 

mesa de gravações o aluno era livre para interagir, interromper e adicionar informações ao 

bate-papo de modo genuíno e sem impedimentos. 

A segunda gravação teve alguns imprevistos em relação à data. O andamento e a 

realização da mesma foi feita conforme o calendário escolar e o seguimento das atividades em 

sala de aula, relativas a construção do roteiro, também. Portanto, o tempo dos alunos e da 

escola foi respeitado. No dia 15 de agosto realizou-se a segunda gravação. Os estudantes 

falaram sobre o bullying, os tipos de bullying e suas consequências, e ainda bateram um papo 

sobre como se pode evitar essa prática dentro da escola e em casa. Após a gravação, os alunos 

passearam pelos laboratórios do curso de Jornalismo e tiveram um treinamento de 

expressividade vocal com a professora Carla Torres. 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Momento da segunda gravação e passeio pelo estúdio da UFN TV 
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Fonte: Autor (2019) 

 

A terceira gravação ocorreu no dia 17 de outubro. Estavam programados quatro alunos 

para irem até o Laboratório de Produção Radiofônica da UFN: Cassiane, Samuel, Stela e 

Milena, porém, por motivos de saúde, o aluno Samuel precisou faltar. Na gravação, os alunos 

puderam contar um pouco mais sobre a história do local onde estudam e também algumas 

curiosidades. Após a gravação, os estudantes puderam conhecer os laboratórios. 

A quarta e última gravação do projeto ainda será realizada. O projeto desde o início 

respeitou e considerou as atividades da grade escolar e o tempo dos alunos em relação à 

aprendizagem, por este motivo optou-se por estender o tempo de construção do roteiro ligado 

ao tema adolescência para que os alunos pudessem vivenciar melhor a experiência.  

Nas edições, separadas por episódios, priorizou-se deixar as falas das crianças em 

evidência, com uma vinheta de abertura e uma trilha sonora baixa, para que o podcast fosse 

bem característico dos educandos. Apenas alguns ajustes como volume, repetição de palavras, 

ruídos, foram feitos. 

Na hora da escuta dos episódios em sala de aula, os alunos permaneceram atentos ao 

resultado final e se mostraram satisfeitos. Uma festa de lançamento para comunidade será 

realizada no dia 06 de dezembro para apresentar o projeto aos pais, responsáveis, corpo 

docente da escola e funcionários da escola. A ideia é que a comunidade esteja ciente do 

desenvolvimento e progresso dos alunos dentro do trabalho desenvolvido. 
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6 O ESPAÇO DA CIDADANIA 

 

Dentro da noção de cidadania apresentada por Maria Cristina Mata (2005) e analisadas 

neste trabalho, trabalhou-se o conceito de cidadania comunicativa que nada mais é que o 

reconhecimento e exercício dos direitos à informação e comunicação divididos em quatro 

níveis, como apresentado no referencial deste trabalho. 

Retomamos aqui o já mencionado conceito de Mata (2005) com a finalidade de refletir 

sobre o lugar da cidadania no processo desenvolvido. Segundo ela, há quatro tipos de 

cidadania comunicativa:  

(a) a formal que diz respeito aos direitos assegurados por lei pelo estado, referentes a 

direito de acesso a informação e comunicação pública, os quais os alunos e tampouco a 

comunidade tem consciência dos mesmos, pois, para além de ser um assunto distante, não há 

acesso às constituições, pactos, estatutos que direcionam e esclarecem tais direitos;  

(b) a reconhecida identificada na conscientização dos direitos, como parte integrante 

da sociedade, ou seja, ela é existente a partir do instante em que há consciência de tais 

direitos, fato que não acontece na comunidade escolar e nem local, pois a maioria dos 

habitantes da comunidade estão excluídos da sociedade devido à situação de vulnerabilidade e 

marginalização em que vivem;  

(c) a exercida ligada às práticas sociais reivindicatórias desses direitos, ou seja, está 

direcionada aos cidadãos que têm consciência e entendem as atribuições garantidas por lei 

que, neste caso, também não se aplica em ambiente escolar e na comunidade. 

(d) a ideal que é identificada nas ações comunicacionais que geram participação dos 

cidadãos em práticas críticas diante de situações de desigualdade e de situações encontradas 

em ambiente escolar, que também não se encaixa na comunidade da Conceição. 

Das quatro concepções existentes e definidas pela autora (2005), nenhuma é 

diretamente aplicável em ambiente escolar e na comunidade, pois, para os alunos, o direito à 

comunicação, à informação, à cultura, educação e conhecimento, estabelecidos por lei, são 

vinculados única e exclusivamente ao acesso à escola.  

Além dos conceitos de cidadania comunicativa, Mata (2005) define também quatro 

aspectos de análise para o trabalho de campo. São eles: (a) os conhecimentos necessários para 

o exercício da cidadania comunicativa; (b) as práticas cidadãs em relação à comunicação; (c) 

o reconhecimento e satisfação dos direitos; (d) expectativas cidadãs em matéria de 

comunicação. 
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Para análise dos acontecimentos vividos na experiência do projeto, utiliza-se o terceiro 

aspecto: reconhecimento e satisfação dos direitos. Dentro dele, existem também três 

condições: (a) a consciência acerca dos direitos cidadãos em geral e direitos à informação e 

comunicação no geral; (b) níveis de informação e/ou desinformação em relação aos meios 

massivos de comunicação e outras fontes públicas; (c) consciência acerca de desigualdades 

expressivas. 

Em relação à consciência acerca dos direitos à informação e comunicação, para os 

alunos, estendem-se apenas ao direito de ter um equipamento eletrônico em casa, como 

televisão, smartphone e internet, ou de interpretações equivocadas como o acesso a 

comunicação, para os educandos, ser relacionada a poderem conversar com quem quiserem, 

quando quiserem, onde quiserem. 

Para o acesso à informação ou desinformação por meios massivos de comunicação e 

fontes públicas é notória a existência de apenas uma perspectiva: informação através de um 

canal televisivo. É por meio deles que os alunos se informam e repassam informações. Dentro 

de sala de aula, os diálogos sobre notícias e acontecimentos diários eram relacionados apenas 

a um veículo de comunicação. Aqui, vale ressaltar que poucos têm o privilégio de ter TV por 

assinatura e apenas quatro alunos dos vinte e cinco matriculados na turma possuem aparelho 

celular com acesso à internet. Quanto às fontes públicas, elas não existem. São desconhecidas 

pelos educandos. 

Quanto à consciência acerca de desigualdades expressivas: os alunos vivem em uma 

comunidade em situação de vulnerabilidade e marginalização, a desigualdade é nítida aos 

olhos dos outros. Para eles, o conceito de desigualdade é notável apenas quando se deslocam 

para o centro da cidade e encontram um outro mundo. O outro mundo pode ser uma rua com 

asfalto, um elevador dentro de um prédio com mais de três andares, uma faculdade equipada 

com bons materiais, uma cantina dentro de uma escola, uma sala de aula com séries 

separadas, um estabelecimento de xerox, um laboratório de informática ou mais de um 

professor dentro de sala de aula. 

Das diversas vezes que assuntos inteiramente ligados à cidadania foram abordados 

dentro de sala de aula, optou-se por desenvolver o diálogo de forma leve e simples. Nas 

conversas, à primeira vista, o conceito de cidadania expressado em sala de aula era de 

conscientização de somente alguns direitos garantidos por lei e que fazem parte do conceito 

geral de cidadania. Tais direitos são diretamente relacionados ao contexto da EMEF Nossa 

Senhora da Conceição que, para além da grade curricular com matérias como matemática, 
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português, ciências, história e geografia, tem um papel fundamental quando se trata da 

construção e inserção de valores atribuídos à cidadania, cultura e produção de conhecimento. 

Entende-se a escola como um espaço de reinvenção, de luta, de novos projetos, novos 

olhares, ambições e sonhos, portanto, torna-se dever da escola preparar cidadãos capazes de 

se adaptar ao mundo moderno e suas novas realidades, como a era da inovação, criatividade e 

tecnologia. A EMEF Nossa Senhora da Conceição, além de contribuir para a educação e o 

crescimento de bons cidadãos, permite a imersão dos alunos em novas situações, como o 

trabalho aqui relatado, garantindo e sustentando a noção de que, apesar das dificuldades 

encontradas, há maneiras de incluir as ferramentas midiáticas, tecnologia, em sala de aula. 

Em nível de estrutura escolar, faz-se fundamental analisar o impacto e diferença que 

uma escola equipada com computadores, internet e equipamentos de suporte, dão para o 

ensino-aprendizagem. Na Conceição existe uma sala com seis computadores que não tem 

acesso à internet. Ou seja, além de serem poucos para a quantidade de alunos nas turmas, em 

média, são vinte a vinte e cinco por turma, eles não dão acesso aos conteúdos disponibilizados 

em ambientes virtuais. Nas aulas dedicadas a construção do roteiro, sentiu-se falta de um 

apoio das ferramentas midiáticas, como plataformas de pesquisa, para auxiliar os estudantes 

nas dúvidas e curiosidades para a construção da narrativa. 

Desta maneira, se considerarmos o ano em que estamos e a quantidade de avanços 

tecnológicos que já obtivemos, uma escola sem acesso à internet bloqueia e dificulta qualquer 

ideia de compartilhamento e interação com novas as mídias. Porém, ainda assim, dentro do 

ambiente escolar, entende-se o uso das mídias como um processo facilitador, emancipador e 

dinâmico nas ações didático-pedagógicas. 

Há, portanto, por meio de projetos desenvolvidos na escola, como este, uma maior 

percepção das tecnologias e das mídias dentro da comunidade e da escola. Por mais que o 

ecossistema escolar não disponibilize ferramentas e equipamentos para a inserção midiática 

dentro de sala de aula, o corpo docente está sempre abrindo as portas da escola para projetos 

que possam dar uma nova visão de realidade aos alunos, seja por meio de projetos que 

inserem novas plataformas no cotidiano escolar, como o podcasts, ou projetos mais pontuais, 

como feira de profissões, rodas de conversa, dinâmicas em grupo, entre outros. 

Relacionando ao podcast, a noção de que é possível usar a ferramenta para ir além, 

como demonstrar possíveis necessidades da comunidade, falar sobre temas relevantes para 

escola e, também, para a sociedade, debater ideias, mostrar situações boas e ruins enfrentadas 

pela comunidade local, foi sendo criada e trabalhada, aos poucos dentro da escola. Nos 

primeiros encontros, a ideia de trabalhar uma mídia desconhecida foi digerida e melhor 
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estruturada. Em sala de aula, encontram-se alunos conscientes da existência de redes sociais, 

como Instagram, Facebook e YouTube, mas desinformados sobre seus direitos perante as 

mesmas. Uma característica foi a falta de conhecimento relacionada ao direito de expressar 

opinião nas plataformas midiáticas. Para os alunos, as redes sociais são para entretenimento e 

publicação de fotos. 

Durante todo o processo de execução, atividades foram estudadas e planejadas para 

darem suporte ao trabalho teórico do projeto. Dinâmicas com recorte de revistas, brincadeiras, 

votação, entrevistas, atividades lúdicas para debate de temas importantes para a produção dos 

roteiros, foram aludidos, a fim de que os alunos, por meio de didáticas pedagógicas distintas, 

pudessem exprimir e assimilar as informações trazidas para sala de aula. Cada aula era um 

aprendizado diferente para ambos: pesquisador e estudantes. 

Nas atividades, percebeu-se a inserção das vivências sociais de cada aluno participante 

do projeto, com sugestões relacionadas ao dia a dia na comunidade e questões frequentes 

entre os próprios alunos, como no caso do episódio dois do podcast sobre bullying. Sabe-se 

que as crianças da comunidade estão expostas à vulnerabilidade e sociabilidade muito densas 

e extensas, e que essa configuração modifica e reflete no comportamento dos alunos em sala 

de aula. Diante disso, para adentrar no contexto educacional, os professores têm dificuldade 

em inserir valores básicos que deveriam ser aprendidos em casa e também trabalhar 

concretamente as noções básicas de cidadania. 

No seguimento do trabalho, dentro da sala de aula, percebeu-se uma grande interação 

das crianças ligadas ao que é ético em sociedade, dos valores comuns do ser humano, como 

não roubar, não matar e ser educado com o próximo. Pode-se, portanto, dizer que essa é a 

noção de cidadania existente para os meninos e meninas da turma. 

É quando eles estão em contato com outras pessoas, outras situações, outros 

ambientes, que se dão conta da diferença de estrutura social que os cercam. Para os 

estudantes, o mundo é a comunidade da Conceição. 

Para trabalhar esses diferentes mundos em uma sala de aula, foi preciso propor 

atividades e dinâmicas para instigar o diálogo, porém, apesar da escola conseguir cumprir 

com êxito seu papel, a turma multisseriada sofre de um desnivelamento perante o 

desenvolvimento da leitura. Alunos do terceiro ano, com oito ou nove anos, ainda estão em 

processo lento de alfabetização, o que dificultava a fluência da conversa e dos exercícios. 

Desta maneira, através das aulas, dinâmicas, atividades e trabalhos, instigou-se a 

leitura e a procura por informações sobre diversos assuntos: podcast, cidadania, amizade, 

rivalidade, jogos, internet, comunidade, filmes, drogas e família. Cada tema abordado em 
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aula, trouxe um novo olhar, uma nova direção para a turma em relação à amplitude dos 

conteúdos escolhidos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa trouxe um objeto de investigação constituído pela situação social e pelos 

problemas de diferentes naturezas encontrados na mesma, no caso, na EMEF Nossa Senhora 

da Conceição. Nela encontram-se diferentes interpretações para o conceito de cidadania, 

devido à situação vulnerável em que os estudantes estão expostos. Para responder como os 

alunos da EMEF Nossa Senhora da Conceição desenvolvem a noção de cidadania a partir do 

uso de ferramentas midiáticas como o podcast, foi preciso analisar a produção do podcast 

Conceição como ferramenta de construção de cidadania em ambiente escolar, verificar a 

relação entre educação e meios de comunicação, analisar o uso do podcast como ferramenta 

na prática pedagógica e investigar os modos em que a cidadania é reconhecida dentro de sala 

de aula. 

O podcast quanto ferramenta midiática, além de permitir a realização de diversas 

atividades e dinâmicas interativas dentro de sala de aula, possibilitou que os alunos pudessem 

explorar, construir e produzir conhecimento juntos, desenvolvendo a autonomia e a 

sociabilidade. Por apresentar características fáceis, como a produção, disponibilidade e o 

acesso aos conteúdos produzidos, o podcast fez-se essencial para dar aos estudantes novas 

alternativas e perspectivas para expressão e renovação de suas ideias, vontades e opiniões. 

Afinal, ele é uma ferramenta viável, barata, pois pode ser feito apenas com um celular e fone 

de ouvido, e eficaz quando se trata de difusão de diferentes conteúdos na internet. 

Por meio dele, realizou-se um conjunto de ações educomunicativas, como o 

planejamento das atividades para a construção do roteiro, implementando e avaliando sempre 

as processualidades dentro do campo social em que a escola está inserida, para assim, criar e 

fortalecer o ecossistema comunicativo dentro da escola. 

Desta maneira, concluir os estudos sobre cidadania relacionada na EMEF Nossa 

Senhora da Conceição e compreender noções básicas de como a cidadania é compreendida no 

campo educacional e comunicacional traz uma enorme sensação de gratidão e satisfação. A 

escola está na minha vida há dois anos e é muito importante olhar para trás e perceber que 

construí uma história sólida e de muito afeto com todo o corpo docente, funcionários e alunos, 

a partir da curiosidade e anseio de explorar as práticas comunicacionais e relacioná-las com a 

vivência escolar no Morro das Antenas. 

A pesquisa, além do estudo de campo, permitiu confrontar a conexão do meu eu 

pesquisadora com os alunos, permeando situações reais e vividas pela comunidade escolar, a 
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fim de ampliar meus horizontes por meio dos processos de interação para perceber o campo 

de ensino-aprendizagem dos educandos em relação ao campo comunicacional e educacional. 

Para isso, fez-se necessário explorar as formas que em a cidadania é abordada dentro 

de sala de aula, assimilar as maneiras de como o conceito é interpretado, suas formas de 

manifestação, como as novas mídias podem ser utilizadas e adaptadas às vivências escolares e 

como podemos criar atores sociais, cientes do mundo lá fora, a partir do uso de ferramentas 

simples, como o podcast. 

Durante o percurso percorrido para a realização desta pesquisa, tornou-se notória a 

dificuldade de inserir dentro de uma escola periférica uma nova ferramenta midiática 

totalmente desconhecida, tanto pelo corpo docente quanto pelos alunos. Porém, notou-se 

também como é possível transformar e aplicar conceitos, até então, novos para os alunos. Eles 

têm vontade, energia, curiosidade, criatividade e anseio por novas descobertas. A turma, 

apesar dos contratempos, conseguiu acompanhar, planejar e estruturar cada processo essencial 

para o desenvolver do projeto, além de se destacaram nos objetivos estipulados para a 

realização da pesquisa. 

Por conta dos resultados obtidos neste trabalho, observou-se que há várias maneiras 

diferentes de abordar a cidadania dentro de sala de aula, seja ela através de plataformas 

digitais, ferramentas midiáticas, bate-papo, brincadeiras, filmes, entre outras. Os atores 

sociais, no caso, os alunos, estão preparados e prontos para novas descobertas. Inserir 

diferentes conceitos, novas dinâmicas e alternativas, aguça a curiosidade e o olhar atento às 

questões do mundo e faz com que o aluno se movimente, raciocine, pense e repense pontos 

essenciais para o seu desenvolver como ser humano e como estudante. 

O crescimento dos vinte e seis alunos presentes na turma de 3°, 4° e 5° ano da EMEF 

Nossa Senhora da Conceição ficou visível, principalmente, na decisão do último tema para o 

podcast, onde não mais temáticas como filmes, séries e músicas foram sugeridas, mas, sim, 

temáticas ligadas à educação, comportamento, sociabilidade, mercado profissional e 

CIDADANIA. 

Embora as crianças estejam mergulhadas em um mundo desigual, injusto e, muitas 

vezes, cruel, dentro da escola, elas conseguem viver e extrair o melhor do que é ser cidadão. 

O olhar atento ao colega, o carinho e sentimento de gratidão aos professores e funcionários, o 

cuidado com o ambiente escolar, desde a flor plantada no pátio até a classe da sala de aula, faz 

com que meus meninos e meninas sejam cidadãos exemplares. 

Apesar da correria do mundo, da energia e expectativa de ser criança ou dos 

compromissos de cuidar dos irmãos ou da casa, antes de fechar a porta da sala de aula, situada 
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à esquerda de quem entra no corredor minúsculo da escola, os alunos ajeitam as classes, 

arrumam o quadro, guardam os materiais usados, os livros e lápis, e varrem a sala. Depois, 

vem à hora de se despedir de cada professor e funcionário presente no dia. Só assim, os alunos 

saem pelo portão para aproveitar o dia. 

Os caminhos que percorri durante este trabalho proporcionaram um novo olhar, uma 

nova perspectiva e um novo sentimento do que quero e espero ser como futura jornalista. O 

impacto social, educacional e comunicacional que vivi durante um ano de execução do 

projeto Conceição é inexplicável. Saio da faculdade transformada e acreditando ainda mais 

que a educação é a única chave para transformar o mundo.  
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APÊNDICE A - Roteiro 1: Detona Ralph 

 

1: Olá, bem-vindos ao podcast CONCEIÇÃO. Eu sou a Luiza Rorato. 

2: Meu nome é Caroline Comassetto e no primeiro podcast desenvolvido com a turma de 3º, 

4º e 5º da EMEF Nossa Senhora da Conceição, vamos falar sobre filmes. 

1: O filme-tema do podcast de hoje é a animação Detona Ralph.   

2: Atenção, este podcast contém spoilers sobre o filme! 

1: Conosco estarão apresentando este programa, os alunos Ashley, Henrique e Vitória.  

3: Apresentação - Meu nome é Henrique, estou no 3° ano e tenho 11 anos. 

4: Apresentação - Meu nome é Ashley, estou no 4° ano e tenho 9 anos. 

5: Apresentação - Meu nome é Vitória, estou no 4° ano e tenho 9 anos. 

2: Conosco também colaboram para fazer o PODCAST CONCEIÇÃO (...) apresentação 

equipe.  

1: Apresentada a nossa equipe deste podcast, vamos ao assunto.  

2: Na animação americana de 2013, do diretor Rich Moore, Ralph é um vilão que não quer 

mais ser vilão.  

1: Na versão dublada do filme, os responsáveis pelas vozes dos personagens são Tiago 

Abravanel, como Ralph, MariMoon, como Vanellope e Rafael Cortez como Félix.  

3: Ralph, é um personagem do jogo Conserta Félix Júnior em um fliperama. O vilão é o cara 

que quebra tudo o que toca e Félix é quem conserta. Assim, Ralph só causa confusão por onde 

passa e por isso é desprezado pelos outros personagens do jogo. Ao final do jogo, quando 

Félix conserta tudo e o jogador vence a partida, o personagem recebe uma medalha e o 

carinho dos moradores da vila.  

4: Cansado de ser maltratado e da falta de atenção que recebe, Ralph abandona seu próprio 

jogo para ganhar uma medalha em outro e mostrar aos personagens do Conserta Félix Júnior 

que, apesar de ser vilão, ele também pode ser reconhecido pelo seu valor.   

5: Ralph começa um passeio pelos outros jogos do fliperama em busca da medalha e assim 

chega ao jogo Corrida Doce. Lá, ele conhece uma personagem que vive uma situação 

semelhante a sua, Vanellope. A menina também também sofre com a indiferença dos outros 

personagens do jogo.  

3: Vanellope também precisa de uma medalha, mas para conseguir entrar na Corrida Doce e 

realizar o seu sonho de vencê-la.     

4: Acontece que a personagem é um bug. Bug é um defeito, falha ou erro no código de um 

programa que causa seu mau funcionamento. Por isso, ela sofre preconceito dos outros 

corredores. Eles acreditam que nenhum jogador vai escolher Vanellope por causa do erro.  

5: Apesar dos desentendimentos desde a primeira vez que se viram, Ralph e Vanellope 

decidem se ajudar para que os dois alcancem seus objetivos.  
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Tópicos para a discussão:  

- 30 anos do jogo e os moradores da vila não convidam Ralph para a festa de 

aniversário. 

- Tristeza, solidão. 

- A importância de buscar ajuda, grupo de apoio aos vilões.  

- Ralph é desprezado e os outro lhe tratam mal, mas sem ele o jogo não funciona. 

- Ralph é o vilão do jogo, mas não é mal, ele não se adapta a esse estereótipo.   

- Bem x Mal. Vilão x Herói.  

- Metáfora da medalha/objetivos.  

- Valor da amizade/empatia/ajudar as pessoas.  

1: Para encerrar este podcast, eu queria lembrar que neste ano de dois mil e dezenove foi 

lançada a sequência do filme, Wifi-Ralph: quebrando a internet. Agora, Ralph e Vanellope, 

saem do video-game e vão aprontar na internet.   

2: Segundo a sinopse do site Adoro Cinema, “após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a 

dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa 

vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. 

Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do 

"Buzzztube", um famoso website que dita tendências”.  

1: Com isso, queridos ouvintes, encerramos o primeiro podcast do projeto Conceição. Eu sou 

a Luiza Rorato, acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana. 

3: Este foi o primeiro podcast produzido pela turma de 3° a 5° ano da Escola Nossa Senhora 

da Conceição. 

4: A Escola é localizada no Morro das Antenas, na Vila Caturrita.  

5: Fique de olho nas nossas redes sociais, instagram @podcastconceicao e facebook Podcast 

Conceição para mais novidades. 

2: Muito obrigada pela atenção. Eu sou Caroline Comassetto, também estudante de 

Jornalismo da Universidade Franciscana. 

TODOS JUNTOS - O Podcast Conceição fica por aqui. Até a próxima!  
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APÊNDICE B – Roteiro 2: Bullying 

 

Luiza: Olá, bem-vindos ao podcast Conceição. Eu sou a Luiza Rorato. 

Carol: Olá ouvintes, meu nome é Caroline Comassetto e neste episódio do podcast Conceição 

vamos falar sobre bullying. 

Luiza: Para falar sobre este tema estão conosco três alunos da EMEF Nossa Senhora da 

Conceição.  

Clara: Oi, meu nome é Clara, tenho ___ anos e sou do ___ ano.  

Ismael: Meu nome é Ismael, tenho ___ anos e sou do ___ ano.  

Clarissa: Oi, eu sou a Clarissa, tenho ___ anos e sou do ___ ano.  

Luiza: Eu queria começar esclarecendo o termo bullying. Bullying é um tipo de agressão ou 

ofensa a alguém. Essa foi a definição que nós chegamos juntos em sala de aula.  

Carol: Agora, pessoal, do ponto de vista de vocês, o que é bullying? 

RESPOSTAS SOBRE O QUE É BULLYING 

Luiza: Para trabalhar com a turma de 3º, 4º e 5º ano da EMEF Nossa Senhora da Conceição, a 

gente levou para a sala de aula alguns dos tipos de bullying. 

Clara: O bullying físico é relacionado a agressão física, quando alguém bate, puxa os cabelos, 

morde, belisca, empurra ou age com violência com outra pessoa. 

Ismael: O bullying verbal acontece com palavras. Piadas, apelidos, ameaças e fofocas.. É 

diferente de brincadeira porque o bullying ofende, nem todos se divertem.  

Clarissa: O material é quando alguém esconde, suja, rasga, estraga, risca ou danifica pertences 

de outra pessoa por motivo pequeno ou sem motivo. 

Clara: O bullying moral ou sentimental é parecido com o verbal, mas esse tem a principal 

intenção de magoar a vítima, podendo prejudicar até a saúde mental da vítima.  

Ismael: O bullying psicológico é uma junção do verbal e moral, para fazer com que a vítima 

se sinta culpada e mal consigo mesma.  

Clarissa: O bullying virtual também ser chamado de cyberbullying e pode ser qualquer um 

dos outros tipos, só que praticado na internet. Pode ser uma ameaça, deboche, fofoca entre um 

grupo de pessoas excluindo outra ou planejar ataques a vítima. 

Carol: Uma pesquisa da ONU realizada em 2016, “com 100 mil crianças e jovens de 18 países 

mostrou que, em média, metade deles sofreu algum tipo de bullying por razões como 

aparência física, gênero, orientação sexual, etnia ou país de origem”.  

Carol: Entre os meninos, as agressões mais comuns são físicas. Os agressores costumam 

ameaçar e causar medo em suas vítimas. Já entre as meninas é mais comum que elas espalhem 

boatos mentirosos, fofocas, ou ameaçarem e espalharem segredos entre os amigos e colegas. 

Luiza: Agora, se imaginem no lugar da vítima, e se fosse contigo?  
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O que vocês acham que o bullying pode causar nas vítimas, principalmente se elas forem 

crianças/adolescentes?  

Como essa situação faz vocês se sentirem?  

RESPOSTA/COMENTÁRIOS.  

Carol: Sabemos, então, como o bullying faz mal, mas faço um questionamento: qual a 

solução? O que fazer para combater o bullying?  

RESPOSTAS/COMENTÁRIOS  

Luiza: Agradece a presença dos convidados. 

Clara: Agradecimento e encerramento. 

Ismael: Agradecimento e encerramento. 

Clarissa: Agradecimento e encerramento. 

Carol: Na central técnica, Alan Carrion, muito obrigada por hoje.  

Luiza: Com isso encerramos podcast Conceição sobre bullying. Eu sou a Luiza Rorato, 

acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana.  

Carol: Muito obrigada pela atenção. Eu sou Caroline Comassetto, também estudante de 

Jornalismo da Universidade Franciscana. 

Clara: Fique de olho nas nossas redes sociais, Instagram @podcastconceicao e Facebook 

Podcast Conceição para mais novidades. 

TODOS JUNTOS - O Podcast Conceição fica por aqui. Até a próxima!  
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APÊNDICE C – Roteiro 3: A EMEF Nossa Senhora Da Conceição 

 

1: Olá, bem-vindos ao podcast Conceição. Eu sou a Luiza Rorato. 

2: Olá ouvintes, meu nome é Caroline Comassetto e neste episódio do podcast Conceição o 

tema é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição, que dá nome 

a este projeto, o projeto Conceição. 

1: Conosco estão quatro alunos da turma multisseriada. 

3. Oi, meu nome é _________, tenho ___ anos e estou no ___ ano. 

4. Oi, meu nome é ________, estou no ____ ano e tenho ___ anos. 

5. Olá, me chamo _______, tenho ____ e estou no __ ano. 

2. Para falar sobre a Escola, as turmas de 3º, 4º e 5º ano trabalharam em grupos mistos para 

contar um pouco mais sobre o lugar que estudam.   

3: A EMEF Nossa Senhora da Conceição existe desde 1985 e fica localizada no sopé do 

Morro das Antenas, aqui em Santa Maria. A escola iniciou o período de aulas em julho do 

mesmo ano de sua fundação, com 25 alunos de 1º ao 4º ano. Nesta época a escola ainda era 

anexa à Escola Municipal Ledorino Fantom.  

4: No início as crianças tinham aula em uma única sala com a professora e também diretora 

Eva Nelcir Borba. Uma moradora da comunidade ajudava Eva a dar aulas, enquanto outra 

moradora, chamada Diamantina de Amaral Nunes, ajudava como servente, fazendo merenda 

para os alunos.  

5: Hoje, a Nossa Senhora da Conceição atende duas turmas de pré-escola, 1º e 2º ano e 3º, 4º e 

5º ano em classes multisseriadas, somando um total de 78 alunos, para isso conta com 6 

professores, mais 2 funcionários e a diretora Valéria Haag.  

1: Como atividade em sala de aula, os alunos da turma de 3º, 4º e 5º ano elaboraram perguntas 

e entrevistaram a comunidade escolar, na reportagem que você vai ouvir a seguir.  

3: A professora Maria Helena Nunes trabalha há 40 anos no magistério, e há 10 na Nossa 

Senhora da Conceição. Ela conta um pouco mais sobre sua experiência. 

 

RODA ENTREVISTA PROF MARIA HELENA 

 

4: Professor do maternal, Airton Costa, ensina seus alunos com muito carinho.  

 

RODA ENTREVISTA PROF AIRTON. 

 

5: Mesmo há pouco tempo na escola, Thifany, acredita na importância da sua função.  

 

RODA ENTREVISTA THIFANY. 

 

3: Eliete ajuda a fazer e servir a merenda dos alunos na Conceição, na entrevista ela resume 

seu trabalho na escola. 

 

RODA ENTREVISTA ELIETE. 

 

1: Mas, agora, vamos falar um pouco sobre a relação de vocês com a Escola? Do que mais 

gostam? 
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2: E o que vocês gostariam que tivesse? 

COMENTÁRIOS/RESPOSTAS/BATE-PAPO 

4: Vale lembrar que atualmente quem ocupa o cargo de diretora da Escola é a profª Valéria 

Haag, a primeira professora a ser nomeada na EMEF Nossa Senhora da Conceição, há 32 

anos. 

5: Os alunos também fizeram uma entrevista com ela. Vamos ouvir! 

 

RODA ENTREVISTA DIRETORA VALÉRIA 

 

2. Assim, com a fala da diretora encerramos mais um Podcast Conceição. Meu nome é 

Caroline Comassetto, acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana. 

3: Agradecimento e encerramento. 

4: Agradecimento e encerramento. 

5: Agradecimento e encerramento. 

2: Na central técnica, Alan Carrion.  

1: Muito obrigada pela atenção! Eu sou Luiza Rorato, também acadêmica de Jornalismo. 

3: Fiquem de olho nas nossas redes sociais: instagram @podcastconceicao e facebook Podcast 

Conceição para mais novidades. 

4: Até mais! 

TODOS JUNTOS: O Podcast Conceição fica por aqui. Até a próxima!  

 

 


