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RESUMO 

A implantação de uma rádio no ambiente escolar amplia a possibilidade na melhoria da 

qualidade de comunicação e auxilia o processo de transmissão de conhecimentos.  O 

presente artigo tem como objetivo promover uma análise inicial com relação ao processo de 

produção que ocorre na rádio-escola existente na instituição de ensino CAIC- Maria Alves 

Carioca localizada no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Através de entrevistas, 

descobrimos que apenas a presença de uma rádio na escola não é suficiente para promover a 

participação de estudantes e professores. 
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Introdução 

         Vivemos numa sociedade influenciada pelos meios, pelo dinamismo e pela 

velocidade de informação, sempre atuantes no nosso processo de comunicação. Como 

membros desta sociedade midiatizada, também somos sujeitos a uma nova forma de 

comunicação dentro do nosso cotidiano que não tínhamos antes e evoluímos junto com ela, 

pelo fato do comunicar ser base da nossa relação social. No âmbito escolar, o avanço 

tecnológico abriu oportunidades para trabalhar o diálogo entre alunos e educadores através 

das mídias. A utilização do rádio tem sido um exemplo dessa nova forma de comunicação. 

Além do baixo custo de veiculação e produção deste veículo (em comparação com a TV, 

pelo menos) o uso de linguagem simples, bem cotidiana, a rapidez com que a informação é 

distribuída e seu amplo alcance ajuda no processo de aprendizagem e de transmissão do 

conhecimento. A respeito disso Carlos Helder e Kátia Regina (2009) em seu artigo, 

afirmam:  

 

Com a evolução da comunicação, a educação acaba sofrendo mudanças também. 
Nos dias de hoje não se pode pensar na escola desvinculada do processo de 

comunicação, pois as novas tecnologias fazem parte do cotidiano da escola, do 
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educando e do educador. (O rádio na escola como instrumento educativo: estudo de 
caso do programa “antenados”). 

 

        Existem no Brasil 6.218 rádios, o que faz do nosso país o segundo no número de 

emissoras no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos que têm cerca de 12.000. 

 Em pesquisa realizada em Fortaleza, o Ibope constatou que a audiência do rádio é superior 

a da TV na faixa horária compreendida entre 5 horas e 18 horas.  Existem em média 11.114 

ouvintes por minuto e no pico chega a 18.123 ouvintes por minuto.
4 

        Dados como esses representam o poder deste meio no alcance público e “as escolas 

perceberam a potencialidade do rádio, e tem utilizado o veículo como uma opção para 

trabalhar a educação” (Idem) 

        Ao falar sobre comunicação e educação, torna-se necessário buscar esta temática 

desde os primeiros fins do uso da rádio no Brasil, que foi o educativo, o que nos remete à 

época de Edgard Roquete Pinto, mais especificamente em 20 de abril de 1923, quando ele, 

junto com Enrique Morize, estabeleceram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pioneira 

em nosso país. Diferente de muitos idealizadores e empresários que viam a rádio como um 

meio voltado para a elite da sociedade na época, Roquette Pinto sempre teve em mente a 

rádio como um meio com finalidades estritamente culturais e educativas, sem distinção de 

classe social no público ouvinte. Sobre isso, os autores acima citados continuam: 

 

Na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a emissora de Roquette Pinto e Henry 

 Morize, a programação era eminentemente cultural, e, demonstrando que cultura 

 também “educa”, “ensinou” poesia, literatura e ciência, “educou” ouvidos para a 
 música de concerto e “deu as primeiras aulas” de pronúncia padrão brasileira da 

 língua portuguesa. 

 
            Além do fato da Rádio sociedade ter dado início à ideia do rádio educativo, percebe-

se também a preocupação que se deu à comunicação como um direito de todos e não 

somente às classes mais beneficiadas da sociedade. É dentro dessa temática que podemos 

falar sobre o direito que todos tem à comunicação que serve como base para a educação e 

formação de cidadão.        

 
Comunicação, um direito de todos 

        Em 1948, com a declaração Universal, a comunicação começa a ser tratada dentro 

do campo dos direitos humanos. Com o tempo, esta temática passa por uma evolução,  

_____ 

4. Informação extraída do informativo da Acert – Associação Cearense de Rádio e TV. Dados encontrados no artigo O 
rádio na escola como instrumento educativo: estudo de caso do programa “Antenados” (ver referências). 
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na qual tem seu significado modificado, acrescido e repensado para, em 1980 através da  

Unesco, ser considerado,  enfim, como um direito humano. Ao falar sobre direito humano à 

comunicação, devemos atentar para o fato de que não se trata apenas da população ter 

acesso e liberdade para receber uma informação, mas também, uma garantia ao direito de 

expressar-se, de produzir, incluindo o acesso à tecnologia e educação para o seu uso. 

        Na prática, porém, o processo de democratização dos meios de comunicação 

acontece de uma maneira diferente. Grande parte da informação depende de quem produz e 

distribui. Há uma grande concentração dos meios em sistemas privados, além do que, o 

conteúdo da informação muitas vezes fica preso a interesses de poucos, criando-se um 

cenário de dominação da produção dos conteúdos e de veiculação de informações. Frente a 

isso, a sociedade civil passa a atuar no sentido de exigir os seus direitos à comunicação, 

resistindo ao monopólio e oligopólio que a concentração dos meios privados causa. 

Formam associações ligadas à rádio comunitária, pelo fato de a rádio ser o meio de 

comunicação de massa mais popular, e que tem um maior alcance público. 

        Entende-se por rádio comunitária um tipo especial de emissora que está focada no 

interesse e nas necessidades coletivas de uma determinada comunidade, além de divulgar 

suas informações, culturas, ideias, reivindicações, entretenimento e opções de lazer. 

Aparece também como elementos dessa o dinamismo, proximidade entre a população e o 

engajamento social, pelo fato de que: 

 

[…] a pessoa inserida nesse processo tende a mudar o seu modo de ver o mundo e 

de relacionar-se com ele. Tende a agregar novos elementos à sua cultura. […] Os 

meios de comunicação comunitários/popular […] contribuem, portanto, duplamente 

para a construção da cidadania. Oferecem um potencial educativo enquanto 
processo e também pelo conteúdo das mensagens que transmitem. (PERUZZO apud 

 MOURÃO, 2010,  p. 96) 

 
        Sem fins lucrativos, a rádio comunitária exerce um papel de tentar uma melhoria das 

condições de vida da população. Além disso, elas contribuem para a “formação e a 

consolidação de identidades locais e abrem espaços para o exercício da cidadania” 

(MOURÃO, 2010, p.102). 

 
Rádio-escola na comunidade estudantil 

        Podemos aproximar os conceitos citados acima às associações formadas por alunos 

nos seus institutos de ensino. Estas associações formam a rádio escola, podendo ser 
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considerada uma rádio comunitária pelo fato de a escola ser considerada uma comunidade 

de alunos que dividem as mesmas experiências, interesses e objetivos dentro de um mesmo 

espaço de aprendizagem. 

        Consiste na ideia de produzir um programa de rádio com informações a serem 

distribuídas dentro do ambiente escolar como um instrumento de apoio pedagógico, o que 

não deixa de ser uma alternativa ao conteúdo passado dentro da sala de aula. Além do poder 

argumentativo da mídia, a rapidez com que as informações são produzidas e distribuídas 

superam o da sala de aula, e os alunos passam a não só receber conteúdo, mas têm a 

possibilidade de interagir com a informação e até mesmo produzi-la. A esse respeito, 

Elizabeth Moraes; Adriana Barroso (2004) afirmam: 

 

A rádio-escola configura-se, então, em um projeto que propõe à comunidade escolar 

(professores, alunos, pais, direção, funcionários da escola, amigos da escola etc.) o 

uso do meio de comunicação – rádio, enquanto um acrescentador de sabor às 
relações pedagógicas tradicionais, um estimulador de pesquisas e trocas de 

experiências acadêmicas escolares e extra-escolares, um veículo facilitador do 

movimento de ensino-aprendizagem ampliando as formas de atuação do educador e 
do educando na relação pedagógica […] que valoriza e personifica seres e ideias, 

diminuindo distâncias físicas e aproximando os atores da comunidade escolar […] 

promove a participação dos cidadãos e defende seus interesses à medida que 

denuncia e busca soluções para os problemas enfrentados pela sua comunidade. 

 
        Sabendo da importância da rádio na educação, sentiu-se a necessidade de estudar 

como acontece o processo da comunicação como um meio que influencia no processo de 

aprendizagem e formação de um cidadão a partir da escola. O presente artigo se propõe a 

analisar o funcionamento da rádio-escola no instituto de ensino CAIC, no bairro Bom 

Jardim. 

         

Bairro Bom Jardim 

         Bom Jardim é um bairro da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Situado no sul do 

município. Estima-se que possui uma população de 230 mil habitantes, sendo considerado 

um dos bairros mais populoso de Fortaleza. Grande em extensão, o Bom Jardim ainda 

carece de políticas públicas o que resulta em uma estrutura bastante afetada, pois é possível 

notar que a maior parte das suas ruas e avenidas encontram-se em estado de abandono total. 

A violência é o maior inimigo da população, visto que o bairro é considerado um dos 

bairros mais perigosos de Fortaleza. Contudo, seu crescimento dar-se principalmente pelo 

setor do comércio, como foi visto pelas autoras desde artigo, e ele tem se destacado no 

âmbito cultural, sobretudo com a implantação do Centro Cultural Bom Jardim, o qual tem 
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como objetivo estimular a participação e o protagonismo direto da comunidade do próprio 

bairro e dos vizinhos nas atividades de capacitação. Há nessa localidade, uma grande 

atuação das organizações civis como ONGs voltadas para educação e saúde e associações 

de moradores. Porém, apesar de muitas mudanças e esforços para melhorar o bairro, a 

violência ainda está muito ligada à imagem do Bom Jardim. 

 

Escola CAIC – Maria Alves Carioca 

        A princípio, faz-se necessária uma justificativa que este artigo pretende promover 

uma análise inicial com relação ao processo de produção que ocorre na rádio-escola 

existente na instituição de ensino CAIC- Maria Alves Carioca localizada no bairro Bom 

Jardim, em Fortaleza. Foram realizadas entrevistas na própria escola, no dia 07 de junho de 

2011, com a professora e coordenadora pedagógica formada em Pedagogia com habilitação 

em Matemática, Maria Júlia Vasconcelos, e o aluno do terceiro ano e monitor do projeto 

“Mais Educação”, Márcio Oliveira de França, além de conversas informais com outros 

alunos. 

        A escola de ensino fundamental e médio CAIC- Maria Alves Carioca foi fundada 

em 1995 e, ao longo de sua história, encontrou vários entraves para se estabelecer como 

uma instituição que contribuísse de fato para o crescimento de futuros cidadãos. 

Primeiramente, a escola era mantida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, ou seja, 

disponibilizava o Ensino Infantil e os Ensinos Fundamentais I e II. Após um acordo 

estabelecido entre o Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura, a instituição passou a 

dispor de Ensino Médio. Contudo, ela manteve apenas o fundamental II(6º ao 9º ano), por 

conta de uma necessidade do bairro, e o infantil que teve o espaço cedido pelo Estado e 

continuou sob a administração do Município. 

        Em uma entrevista com a professora de Matemática e coordenadora pedagógica, 

Maria Júlia Vasconcelos, obtivemos informações a respeito da atual gestão da escola. Júlia 

lembrou que antes da administração do diretor Otacílio de Sá Pereira Bessa, a escola não 

atingia os mesmos resultados tanto com relação às disciplinas da grade curricular quanto 

aos projetos desenvolvidos extra-classe. Além disso, essa direção tem sido de fundamental 

importância para organização do ambiente, pois anteriormente não havia um cuidado, uma 

conservação do ambiente escolar. A professora exemplificou que não havia um espaço 

arborizado e não existiam os laboratórios de ciência nem matemática e que a atual 
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administração conseguiu melhorar o lugar, mesmo com as dificuldades financeiras 

comumente enfrentadas por muitas escolas públicas. 

        Outro diferencial apontado pela professora é o de que a escola evita que os alunos 

retornem para suas casas quando os professores, por algum motivo, não podem ir dar aula. 

Essa prática é frequente nas escolas públicas, mas abominada pela direção da CAIC. Para 

manter o estudante no ambiente escolar quando o professor falta, são pensadas atividades 

como exibições de filmes referentes às disciplinas e, também, um banco de tarefas já foi 

preparado para quando acontece essa situação. 

        A escola também se destaca pela quantidade de projetos extracurriculares presentes. 

O aluno do terceiro ano e monitor de um dos projetos, Márcio Oliveira de França, citou 

alguns dos 16 projetos que fazem parte das atividades da escola, entre eles estão o “E-

Jovem”(projeto de informática), o LACE (Laboratório de Comunicação Escolar), 

Linguagens e Códigos (projeto do CNPq), Ciências Humanas(CNPq), Ciências da 

Natureza, Inclusão de Música Clássica, o “Mais Educação” etc. Um dos projetos que 

auxilia na produção na rádio, o programa “Mais Educação” é um compilado de várias 

oficinas que são oferecidas para os alunos do ensino fundamental II. Essas atividades 

ocorrem no contraturno, durante toda a semana e são destinadas a alunos que não obtiveram 

um rendimento satisfatório em sala de aula. Esse programa tem como objetivo: 

 
Aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas 

que foram agrupadas em macrocampos como acompanhamento pedagógico, meio 
ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, 

prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e educação 

econômica. (Site do Ministério da Educação) 

 
        Em Fortaleza, o Programa Mais Educação atende 100 unidades de ensino da rede 

municipal com a ampliação, no turno em que as crianças não estão em sala de aula, de três 

horas diárias do tempo educativo. De acordo com dados da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) a proposta desta política pública é reduzir a evasão escolar, a repetência e 

as distorções de idade-série dos estudantes do Ensino Fundamental. As atividades do 

Programa são desenvolvidas por monitores estudantes de graduação das áreas de atuação do 

programa ou por pessoas da própria comunidade onde a escola está inserida, indicados pelo 

comitê gestor local. As atividades são desenvolvidas por professor-monitor disponibilizado 

pela Secretaria Municipal de Educação, com 240h para coordenar as atividades em cada 

uma das escolas participantes. 

        Como frutos dos projetos realizados, alunos da CAIC já se destacam em feiras e 

congressos realizados foram da escola. A professora Júlia expôs o exemplo de uma aluna do 
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Ensino Médio que apresentou um trabalho de Biologia em uma feira e foi convidada a 

participar de outra na cidade de Breslávia, na Polônia. Para isso, a estudante e o professor 

orientador da atividade ganharam bolsas de estudo para aprenderem a língua inglesa, a qual 

deverá ser apresentada o trabalho. 

        Por razão de todas as mudanças ocorridas na escola CAIC- Maria Alves Carioca, a 

procura por vagas nessa instituição tem sido grande, fazendo até com que as salas estejam 

com uma capacidade além da adequada. Júlia afirmou que há salas de aula com quarenta e 

dois alunos, o que é uma quantidade superior à normal que fica entre trinta e trinta e cinco. 

A professora declarou que essa alta demanda ocorre também porque há um reconhecimento 

do trabalho feito na escola, além de não existirem muitas escolas na região com o mesmo 

compromisso que o CAIC. 

 

A rádio na escola 

        Primeiramente, as fontes não tinham a informação de quando a rádio foi implantada 

na escola. Além disso, a primeira pessoa a se engajar de fato nesse meio foi o estudante 

Márcio Oliveira. Monitor da oficina de rádio do Programa “Mais Educação”, ele tem como 

responsabilidade ensinar aos alunos do ensino fundamental a manusear os equipamentos da 

rádio.  

        Localizada no segundo andar da escola, junto com as salas de aula, a rádio, para 

Márcio, é considerada acessível. Contudo, ele relata que a rádio é mantida trancada e a 

chave para a utilização do espaço só é liberada para quem ele dá “permissão”. Por ser um 

aluno presente em muitas atividades da escola, a direção garantiu a Márcio toda 

responsabilidade sobre a rádio. Contudo, percebemos que ao invés de fazer com que isso 

atraia a participação de outros alunos, essa ideia de autoridade por parte de um deles acaba 

gerando um afastamento. Isso foi percebido através de alguns alunos que diziam não 

participar das atividades da rádio, pois, para eles, o monitor seria mais um professor, o qual 

eles seriam subordinados. Ele acredita que falta interesse por parte dos outros estudantes 

para produzir conteúdos para esse veículo. Afirmou que muitos deles almejam participar, 

mas como uma brincadeira, sem regras, planejamento para se seguir. 

        Uma pequena sala com computador, amplificador, microfone, ventilador, um 

armário e uma mesa é o espaço da rádio-escola CAIC. Precária e sem funcionar desde 

fevereiro deste ano, por virtude da quebra do computador, esse ambiente acaba sendo 

desamparado pela gestão por não ser utilizado como um meio de complementar as 
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disciplinas. Assim, por não ser uma prioridade, a rádio acaba não recebendo verba nenhuma 

para manutenção. 

 
A escola recebe uma verba para manutenção. Mas essa verba é de toda a escola. 

Você vai dando prioridade. Então se a manutenção deu para chegar até a rádio 
escola, vai ser lá. Mas se a manutenção só deu para manter os equipamentos da sala 

de vídeo só é lá. A sala de vídeo tem prioridade porque realmente ela é muito 

utilizada. (Professora Maria Júlia Vasconcelos em entrevista no dia 07 de junho de 
2011) 

 

 
        Sendo assim, conclui-se que para ser mantido, aquele meio precisa ser utilizado. 

Porém, como ele será usado se não houve uma manutenção dos equipamentos e esses já não 

funcionam? Seria adequada uma solução que viabilizasse o conserto dos equipamentos e, 

após isso, uma estratégia de incentivo ao uso desses nas atividades pedagógicas. 

        Com relação à programação já veiculada na rádio, o monitor relatou as produções, 

 basicamente foram: momentos de recados entre os alunos,  um debate sobre o meio-

ambiente, o qual era uma atividade da oficina sobre sustentabilidade do Laboratório de 

Comunicação Escolar (que não chegou a ser transmitido), anúncios de eventos realizados na 

escola e chegada de livros novos na biblioteca. Além disso, apenas músicas foram 

veiculadas na rádio. A diferença consiste que há uma inclusão de música clássica no 

ambiente escolar, proposta pelos professores, no momento em que os alunos estão em sala; 

já no intervalo, a seleção musical era elaborada pelos próprios estudantes. Essa escolha era 

feita via pedidos no próprio espaço da rádio. Mesmo com poucas atividades desenvolvidas, 

não foram feitos planos ou roteiros, pois as ações eram improvisadas.   

        Percebeu-se nesse estudo que, para uma rádio-escola funcionar de fato, ela precisa 

que um planejamento de atividades seja elaborado junto com o corpo docente da escola, 

pois estabelecer essa responsabilidade para um aluno é tornar o processo inviável por conta 

das outras obrigações escolares desse. Sabe-se que os professores da rede pública também 

não dispõem de tempo para pôr a frente projetos grandiosos e que necessitam de tamanha 

atenção. Porém, caso seja realmente de interesse da escola em manter a rádio, seria 

imprescindível pensar em um trabalho que integrasse direção, professor e aluno. Assim, as 

ações propostas não sobrecarregariam nenhuma das partes. A escola CAIC- Maria Alves 

Carioca possui toda a estrutura para o funcionamento da rádio. Basta se organizar e 

valorizar esse espaço para que esse sirva como um meio de expressão dos que fazem parte 

do ambiente escolar. 
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O rádio é um veículo de grande atuação social. Através desta mídia, pessoas das 
mais diferentes classes sociais, níveis intelectuais, religiões e outras diferenças 

sociais, têm acesso à informação e entretenimento. É sem dúvida um veículo 

democrático e tem um papel importante na transmissão de conhecimentos. A escola 
também tem esse papel social, no entanto, enquanto a linguagem do rádio é mais 

acessível ao seu publico, em muitas ocasiões não acontece na escola. A deficiência 

no processo de comunicação entre escola e aluno é tida como um dos entraves na 
concretização do processo ensino-aprendizagem. Utilizar estratégias de 

comunicação de rádio neste processo e ampliar as possibilidades de sua 

concretização. (Guia de Implementação de Projeto Rádio Escolar) 

 

Conclusão 

        Com o avanço tecnológico, muitas instituições de ensino buscam integrar a 

tecnologia ao seu ambiente. Como vimos, a escola CAIC possui a estrutura, mesmo que 

precária, para desenvolver atividades pedagógicas através da rádio-escola, além do espaço e 

dos equipamentos já existentes, toda a comunidade escolar tem conhecimento da presença 

da rádio no seu cotidiano e interagem com a rádio, mesmo que de maneira superficial. 

Apesar dessas vantagens, percebeu-se que não há realmente elementos que caracterizem a 

rádio-escola em estudo como uma rádio comunitária, pois não é somente o fato de essa está 

presente numa comunidade que a torna um veículo de mobilização social. A rádio-

comunitária é mais que um meio de comunicação localizado em um determinado espaço, 

originalmente ela traz a ideia de uma rádio feita em conjunto, onde o público participa das 

produções, compartilha os mesmos interesses e objetivos, além de propor e discutir 

melhorias das necessidades coletivas, o que não é uma realidade da rádio CAIC. Essa, não 

aborda temas que fazem parte do cotidiano escolar e social, assim como não há uma grade 

fixa para programas, nem uma divisão de tarefas para o funcionamento da rádio tornando 

suas atividades improvisadas. Há uma idealização de ações que associem educação e 

comunicação por parte do responsável atual, porém por não existir um planejamento 

conjunto e um incentivo à utilização deste veículo, isso está longe de ser atingido. Além 

disso, apenas os alunos que participam das oficinas realizadas pelo projeto “Mais 

Educação” tem a oportunidade de aprender a manipular os equipamentos que compõem a 

rádio e a utilizar a linguagem radiofônica, o que ocasiona a ausência da participação dos 

professores, que junto à falta de tempo, torna-se um obstáculo para a integração desses à 

rádio-escola. 

        Como já abordado, as rádios comerciais obtém o monopólio e oligopólio do veículo, 

trabalhando muitas vezes apenas com conteúdo de seus interesses. As rádios comunitárias 

surgem, então, como uma alternativa a esse tipo de concentração dos meios privados. 
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Metaforicamente, associamos o que foi dito à concentração das atividades da rádio-escola 

em um único monitor, causando a ausência de inclusão dos alunos da instituição CAIC com 

o veículo. Chegamos a essa conclusão a partir do que foi dito por um grupo de alunos que 

afirmaram não participar da rádio por se sentirem “subordinados” ao monitor. Juntamente à 

falta de divulgação objetivando chamar os alunos a se integrarem aos projetos da rádio, essa 

“dominação” fica mais aparente ainda. 

        Segundo informações já citadas sobre a verba destinada ao CAIC, essa é voltada a 

todos os setores da instituição, e a rádio, por não ser muito utilizada no contexto escolar, 

não é vista como uma prioridade que possa se beneficiar deste recurso para a manutenção 

necessária dos equipamentos. Percebe-se nessa lógica um ciclo, onde dificilmente a rádio 

avançará como uma nova proposta pedagógica, pois sem conservação do material, essa não 

será capaz de atingir os objetivos almejados para se tornar um meio utilizado pelos alunos. 

        Apesar de todos os entraves existentes para manter a rádio ativa, observou-se uma 

admirável vontade por parte do monitor, o aluno Márcio, em continuar com as atividades 

que permitam a utilização desse veículo, como oficinas que ensinam os alunos do 

fundamental a manusear os equipamentos e a utilizar a linguagem radiofônica. Se por um 

lado, o improviso na programação da rádio pode ser considerado uma falta de 

planejamento, por outro, mostra a vontade de se trabalhar com o veículo em meio a uma 

estrutura arcaica, como o fato de ser utilizado um celular como gravador dos programas. 

Mesmo participando de outros projetos e sendo bolsista de dois deles, o aluno Márcio teve a 

iniciativa, se responsabilizou em manter a rádio funcionando e tem planos pra reconfigurar 

a participação que a rádio tem na vida dos alunos e educadores. 

        Mudanças podem ser pensadas para o melhor funcionamento da rádio na escola 

CAIC. Uma programação já definida que abordasse temáticas vistas na sala de aula poderia 

instigar os alunos a interagir e compartilhar os conhecimentos aprendidos uns com os 

outros. Além de assuntos no contexto sala de aula, trabalhar temas relativos ao cotidiano 

dos estudantes, a fim de torná-los mais críticos no que se refere aos seus direitos e deveres 

como cidadãos. 
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