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Resumo 

 

Com este ensaio, propõe-se levantar algumas reflexões sobre a coexistência de elementos 

instrumentais e dialógicos no processo comunicacional do Projeto Rádio pela Educação, a 

partir do qual se desenvolvem práticas educativas com o rádio no município de Santarém, 

Estado do Pará na Amazônia brasileira. Além de pesquisa bibliográfica e documental, este 

trabalho se desenvolveu com a observação do processo comunicacional do projeto. Verificou-

se que a inserção de elementos que promovem a dialogicidade não garante que as ações das 

práticas educativas e comunicacionais com as mídias, neste caso com o rádio, deixam de lado 

o caráter instrumental e unidirecional. Mas, aponta que entender essa coexistência pode levar 

ao aperfeiçoamento dessas práticas que precisam estar sempre em processo de construção.  

 

 

Palavras-chave: Processo Comunicacional, rádio educativo, dialógico e instrumental. 

 

 

Introdução 

  

 Considerando o caráter processual dos trabalhos apresentados no grupo das discussões 

sobre Comunicação e Educação, para este congresso trago uma reflexão desenvolvida a partir 

do trabalho exposto no ano passado. O artigo ‘Comunicação e seu Processo: reflexões sobre 

uma experiência com o rádio em sala de aula’(RODRIGUES, 2013), apresentado neste GP em 

2013, discorreu sobre o processo comunicacional com o uso do rádio em escolas de Santarém 

no Pará, a partir da experiência do Projeto Rádio pela Educação (PRPE), desenvolvido pela 

Rádio Rural de Santarém. Neste ano, a proposta é continuar a reflexão, mas, agora, abordando 

a coexistência de aspectos dialógicos e instrumentais na experiência pesquisada. 

  Para isso, faz-se uma abordagem inicial sobre a dinâmica do rádio e o processo 

comunicacional, com destaque para o rádio educativo. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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O projeto Rádio pela Educação é uma experiência desenvolvida há 15 anos junto a 

alunos de escolas públicas de Santarém. Entre suas principais estratégicas de comunicação 

estão: um Guia Pedagógico, espécie de manual que os professores recebem com orientações 

para o desenvolvimento do projeto, e um programa de rádio, de conteúdo educativo, que é 

ouvido pelos alunos em sala de aula, e que vai ao ar na programação da Rádio Rural de 

Santarém. 

Neste ensaio, busca-se refletir sobre a existência de aspectos instrumentais em uma 

prática dialógica pautada nos indicativos da educação popular de Paulo Freire. 

 

 

O rádio e o processo comunicacional 

 

Considerando o rádio um meio de comunicação que tem como fundamento a 

propagação da voz, verifica-se que ele motiva, principalmente, o despertar do sensório 

humano da audição. Então, desde o início da sua história havia essa prerrogativa de um 

alguém que fala e outro alguém que ouve e recebe as mensagens enviadas por meio da voz.  

Os usos estratégicos dessa mídia foram possíveis pela verificação da sua 

potencialidade como meio de comunicação na sociedade moderna, ocupando “lugar central no 

processo de incorporação da voz” (RODRIGUES 1997, p. 181). É reconhecido como o meio 

que apresenta a excelência da palavra no seu aspecto oral, remetendo-se aos tempos antigos 

nos quais a oralidade era a forma absoluta de comunicação reconhecidamente pelos grandes 

pensadores da época. E essa difusão da técnica radiofônica pode ser vista, de acordo com 

Rodrigues (1997, p. 183),  

 

[...] como uma espécie de processo nostálgico das sociedades contemporâneas, votadas 

doravante a uma vida colectivamente cada vez mais mecanizada. O fascínio que a rádio exerce 

tem certamente muito a ver com a utopia de uma nova era de ouro da sociabilidade em que se 

restituiria de novo a partilha generalizada da palavra. 

 

Ao longo dos tempos, dinâmicas diferentes foram incorporadas para aproximar os 

ouvintes dos locutores e fazê-los participar de forma mais interativa nesse processo 

comunicacional. Entre essas dinâmicas estão as cartas, os telefonemas, as entrevistas gravadas 

ou ao vivo, as mensagens por celular, os e-mails, os recados pelas redes sociais, entre outras 

possibilidades que foram inseridas, tendo como objetivo essa maior interação entre os polos 

da locução e da audiência. 
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Também faz parte desse movimento de adaptação do rádio o uso de sua comunicação 

em ambientes alternativos, considerando que sua capacidade interativa proporciona uma 

aproximação com os ouvintes, um envolvimento com os costumes populares. A partir daí 

surgiram as diversas possibilidades de manifestação do meio de comunicação rádio, como as 

rádios livres que, com o berço na Europa, contribuíram para reescrever novas páginas na 

história da comunicação radiofônica, sendo um espaço de fala de pessoas que não estavam 

entre os tradicionais emissores, mas que podiam ser membros das classes sociais que, 

inicialmente, podiam ser reconhecidas apenas como receptores.  

Inclusive, no Brasil, essa prática começou durante o regime militar, sendo uma 

possibilidade de fala não oficial, de manifestação de sentidos, ideais, anseios, coisas que nem 

sempre estavam ligadas a causas sociais, mas que buscavam uma democratização da 

comunicação. 

E esse anseio de falar também chegou ao que se conhece como rádios-poste, de caráter 

mais popular, originárias dos sistemas de som com alto-falantes, sendo uma realidade até os 

dias atuais como uma prática de comunicação tanto voltada para o comércio quanto para a 

chamada comunicação comunitária. Esta última é uma experiência comum, principalmente, 

em espaços onde não se observa a presença predominante de meios como a internet. É o caso 

de comunidades rurais da realidade amazônica que desenvolvem a comunicação comunitária 

por meio de sistemas de som que propagam música, notícias e falas dos membros da 

comunidade. 

Também se aproximam desta categoria as rádios escolares ou universitárias que se 

materializam com sistemas de som internos, a partir dos quais se tem caixas de som 

espalhadas pelas dependências das instituições educacionais e um estúdio de onde pode ser 

propagada uma determinada programação. 

Tem-se, ainda, como exemplo as rádios comunitárias com espaço no dial, o que não se 

refere, exatamente, às emissoras legalizadas de acordo com a legislação da radiodifusão 

comunitária, mas àquelas que podem ser espaços de expressão das comunidades e dos seus 

diversos segmentos (PERUZZO, 1998; 1999). 

Outro espaço, atualmente bem aproveitado pelo meio rádio é a web. Por meio da 

internet se tem tanto a propagação de rádios regulares que também usam o espaço virtual para 

difundir sua programação, quanto rádios personalizadas, nas quais pessoas ou segmentos da 

sociedade configuram programações musicais, informativas, educativas, entre tantas outras 

possibilidades que só dependem da criatividade, haja vista a falta de regulamentação para esta 

nova categoria. 
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Verifica-se, portanto, que o meio de comunicação rádio, ao longo dos tempos, foi se 

transformando, quer seja pelos novos espaços usados ou pelos novos agentes que começaram 

a fazer uso dessa forma de comunicação. De um meio que se desenvolveu em espaços bélicos, 

de uma forma totalmente instrumental, passou também a ser polifônico, ou seja, a ser 

propagador de vozes diversas, a envolver um vasto número de agentes sociais que, por meio 

da voz, começaram a desenvolver um processo comunicacional diferenciado, considerando a 

produção das mensagens. 

Porém, há de se considerar que não se tem uma transformação total.  Observando as 

manifestações do meio de comunicação rádio, como se faz neste trabalho, verifica-se essa 

presença mútua entre os elementos instrumentais e dialógicos, principalmente nas 

experiências educacionais.  

 

 

O rádio educativo 

 

Quanto à relação do rádio com os processos educacionais na história brasileira, a 

perspectiva instrumental também esteve presente desde o início, em especial nos fundamentos 

que viam nesse meio uma forma de repassar conteúdos, orientações e a cultura para os que 

ouviam. Era uma estratégia para atingir as pessoas nos mais diversos lugares, sendo um 

veículo pelo qual os que não tinham escola podiam vivenciar experiências educacionais em 

grandes escalas, como anunciava o próprio Roquette-Pinto: “Eis uma máquina importante 

para educar o nosso povo” (apud CITELLI, 2010, p. 74).  

A linha instrumental foi a norteadora desses passos iniciais da história do rádio 

educativo no Brasil, até porque a noção do processo comunicacional tinha como base as 

pesquisas funcionalistas que apontavam a existência de um sentido principal na comunicação: 

um alguém que envia uma mensagem a outro alguém com determinado efeito.  

O ensino a distância por meio do rádio, assim como da televisão, começou a ser 

desenvolvido, principalmente, pela necessidade de suprir carência do sistema educacional, e 

não, exatamente, pela convicção de que essa metodologia diferenciada seria mais eficaz no 

processo de ensino/aprendizagem. Outro foco era a formação profissional para o mercado de 

trabalho, numa concepção tecnicista do processo educacional. 

Foram várias as formas de aplicação dos projetos de educação a distância no âmbito da 

educação formal. Segundo Prado Pimentel (2004, p. 14), podem se destacar: 
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- No ensino de primeiro e segundo graus (Educação Fundamental e Média na nomenclatura 

atual) para crianças e jovens de áreas isoladas, ou carente de professores, onde não existem 

escolas nem condições para o sistema oficial de ensino a ser implantado; 

- Nos cursos supletivos ou de compensação para adultos – “madureza” – que visam dar 

oportunidade àqueles que não receberam formação na idade própria, e que não têm acesso a 

outras formas de educação; 

-Na formação profissional, que sempre se destacou através da aplicação desta modalidade de 

ensino, através dos cursos por correspondência, oferecendo uma grande diversidade de áreas 

profissionais; 

 

O mesmo autor também faz referência à educação superior nesses processos de 

educação a distância, o que se começou tendo como base os modelos da Universidade Aberta 

de Londres e de outros centros desenvolvidos, sem que fossem considerados os aspectos 

peculiares da sociedade brasileira nas suas diversidades e adversidades. 

 Na educação informal, outros formatos podem ser identificados, como os cursos de 

extensão rural, propagando técnicas agrícolas sem as devidas contextualizações. 

Nessas propostas há indicativos bem visíveis da perspectiva instrumental do processo 

educativo pelos meios de comunicação presentes na educação brasileira. Os formatos listados 

apontam para essa proposta de “levar” conhecimentos a “pessoas desprovidas de saberes” em 

lugares distantes, ou em situações adversas das realidades sociais. A educação a distância, na 

qual se inserem as experiências do rádio educativo, aponta para uma espécie de difusão de 

conhecimentos, ação já combatida por Paulo Freire (1981; 1985; 1987) nas suas reflexões 

sobre as ações educativas pelos meios de comunicação na América Latina.  

No Brasil, entre as principais ações que apontaram o potencial radiofônico em práticas 

educativas, está o projeto do MEB – Movimento de Educação de Base – desenvolvido por 

setores da Igreja Católica, com apoio do governo federal, pelo menos inicialmente. Foi uma 

proposta que tentou inovar a partir da Educação Popular na perspectiva freiriana, 

reconhecendo valores dos lugares, das pessoas, da cultura na qual o projeto se inseria.  

Mesmo assim, ainda se fez presente de forma marcante a ideia de “difundir 

conhecimentos”, principalmente em áreas rurais. Na experiência de Santarém, por exemplo, 

há os indícios dessa perspectiva, quer seja pela formação da equipe de formadores, todos de 

base urbana, ou pelos materiais didáticos utilizados que eram produzidos em outros centros e, 

nem sempre, valorizavam os conhecimentos locais, os falares típicos, o jeito próprio das 

pessoas das comunidades rurais que eram vistas como o “público alvo” das ações.  

O formato dos programas, ou seja, das aulas radiofônicas, reproduzia os aspectos da 

educação bancária, na qual, segundo Freire, há a intenção de transferir ou depositar 

conhecimentos, o que refletia um olhar instrumental para o processo comunicacional. Os 

locutores eram professores que ministravam aulas pelo rádio, transmitindo conhecimentos. 
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Mas, é importante ressaltar que as aulas radiofônicas constituíam uma das vertentes 

das ações do MEB em Santarém. Também havia o direcionamento para a comunicação 

popular, a organização social e a articulação das comunidades, aspectos que foram marcantes 

no projeto e que possibilitaram novas visões no âmbito social, além de inspirarem muitas 

pesquisas e novas experiências que buscaram novas formas de uso do rádio em processos 

educacionais. 

Nesse sentido, observa-se que o aspecto dialógico teve manifestações significantes nas 

ações do MEB, fez-se presente simultaneamente à perspectiva instrumental que continuava 

acompanhando o desenvolvimento do rádio educativo, mas que abria espaço para novas 

formas de comunicação. 

 

 

A coexistência do instrumental e do dialógico 

 

No processo comunicacional analisado neste trabalho, a partir do Projeto Rádio pela 

Educação, alguns pontos podem ser refletidos no sentido de perceber a existência mútua do 

instrumental e do dialógico que mesmo com sentidos antagônicos, acabam coexistindo nesse 

universo. As pontuações serão apresentadas a partir de dois tópicos: o guia pedagógico e a 

produção do programa de rádio. 

  

- O GUIA PEDAGÓGICO 

O guia pedagógico é uma espécie de manual que os professores recebem para nortear 

o acompanhamento dos programas de rádio e conduzir as atividades na sala de aula com os 

alunos. Na elaboração desse material, a equipe do PRPE busca uma produção em forma 

conjunta com a comunidade acadêmica, comunicadores e com alguns professores do ensino 

básico, visando à promoção de um diálogo entre os diversos agentes convidados a fazer parte 

do processo de produção. 

Quanto aos agentes das escolas (alunos e professores) que acompanham os programas 

na sala de aula, numa tentativa de evidenciar no material a presença deles, a coordenação do 

projeto faz uma seleção de desenhos e cartas que servem para ilustrar o guia pedagógico. Em 

todas as páginas do manual há ilustrações que marcam a presença desses agentes, inclusive 

com assinaturas e com os nomes das comunidades e escolas de origem. 

 São desenhos de casas, árvores, flores, rios, barcos, animais, pessoas, elementos do 

dia-a-dia das comunidades, além de ilustrações de animais lendários da região, como a cobra 
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grande e o boto. Também podem ser identificados desenhos de coisas que não estão no 

cotidiano das pessoas, como o desenho de um avião que foi selecionado para constar no 

material.  

As cartas ilustrativas falam das experiências com o programa de rádio na escola, 

fazem homenagens, oferecem músicas, contam atividades realizadas na comunidade, 

expressam versinhos enviados à equipe do projeto, falam de reflexões ou atividades feitas na 

escola a partir do programa, entre outras coisas, inclusive mandam os famosos “alôs” aos 

colegas, familiares e demais ouvintes – prática comum da comunicação radiofônica na região. 

Também podem ser encontradas fotos ilustrando o guia. Em geral, são fotos de 

crianças, professores, momentos de atividades do projeto, como encontros, capacitações e 

gravações no estúdio. 

Por meio das cartas, dos desenhos e das fotos, verifica-se que há uma tentativa da 

coordenação do PRPE de fazer os agentes se sentirem incluídos no processo de elaboração. É 

como se, a partir desses elementos, eles pudessem estar presentes, serem encontrados e, 

principalmente, se encontrarem nas páginas do guia pedagógico. 

A partir das observações, a iniciativa surte algum efeito, considerando que não é raro 

ver professores e alunos que mostram suas participações no guia, demonstrando orgulho por 

estarem presentes naquela produção. Há uma satisfação por verem suas cartas e desenhos 

registrados em um material que é distribuído em outras escolas, outras comunidades, em 

lugares diversos, levando suas palavras escritas e suas artes além dos limites da sala de aula. 

Porém, essa participação não se configura tão efetiva no processo de produção do guia, 

haja vista que o objetivo do material é apontar sugestões para as atividades nas escolas e, 

nessa parte, não se verifica a presença dos professores e, muito menos, dos alunos das escolas 

envolvidas. Apesar de, na equipe de produção do guia, haver professores que já tenham 

atuado com o programa de rádio na sala de aula, a grande maioria deles não tem participação 

na elaboração das sugestões, o que poderia ser uma iniciativa relevante na proposta dialógica 

da metodologia desenvolvida pelo PRPE. 

Caso o material apresentasse atividades que já tivessem sido realizadas, ou seja, que os 

próprios professores apontassem essas sugestões a partir do que tivessem feito em sala de 

aula, haveria uma presença mais efetiva desses agentes na elaboração desse material. Seria 

uma coparticipação na construção do conhecimento a partir da socialização de experiências já 

realizadas e que deram certo. 

Pressupõe-se que, nesse aspecto, as sugestões que hoje são apontadas no guia, por 

mais que tentem envolver os agentes das escolas por meio das ilustrações e das suposições de 
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como eles poderiam desenvolver as atividades, acabam sendo apresentadas num sentido 

unidirecional. Isso porque é uma equipe que elabora as sugestões e que as registra no material 

como algo que pode dar certo na escola, sendo que ao longo de tantos anos de 

desenvolvimento do PRPE, formas diversas de atividades foram realizadas, considerando os 

diversos ambientes envolvidos e que poderiam também estar registradas no guia, ampliando 

as possibilidades de uso do programa de rádio denominado Para Ouvir e Aprender.    

 

- PRESENÇA DE ALUNOS E PROFESSORES NA PRODUÇÃO DO PROGRAMA 

DE RÁDIO E O TOM PROFESSORAL 

 

Pelas observações feitas, a produção do Rádio pela Educação, a partir a perspectiva 

dialógica freiriana, tenta inserir os agentes envolvidos com as ações no processo produtivo do 

programa de rádio. Isso se dá pela participação de alunos e de professores em gravações, 

entrevistas, com as cartas, ou mesmo com as reportagens oriundas das próprias escolas e/ou 

comunidades. Não se pode negar que há uma tentativa de apresentar na produção as diversas 

vozes dos agentes envolvidos no processo comunicacional. 

Em vários momentos, esses agentes manifestam a satisfação de terem esse espaço para 

propagarem suas vozes e dos seus semelhantes. É como uma espécie de conquista pela 

oportunidade de serem ouvidos por outras pessoas, em outros lugares, ou mesmo pelas 

autoridades que, por meio do rádio, podem tomar conhecimento de seus anseios, suas 

reivindicações, suas necessidades. 

Também se observa a tentativa de desenvolver esse espaço dialógico com as 

divulgações das experiências culturais das comunidades, das escolas, a partir de trabalhos que 

são realizados entre professores e alunos, entre escola e comunidade em geral. Com a 

divulgação das cartas, das músicas ou paródias criadas, dos poemas e versos, verifica-se a 

abertura de um espaço de socialização das realidades de cada lugar. Espaço esse que também 

proporciona um reconhecimento para os que são evidenciados nas produções do programa. 

Mas, apesar de todos esses indícios dialógicos, percebe-se de forma clara a presença 

de um discurso que coloca em evidência a posição de quem fala, de um emissor, de um 

alguém que tem as respostas e que pode indicar os caminhos aos demais, aos ouvintes. O tom 

professoral é o que marca a dinâmica do programa de rádio. Isso se dá na presença de uma 

apresentadora que assume a posição de professora que, ao ser questionada pelo locutor mirim, 

pode responder às dúvidas existentes, indica os caminhos que podem ser seguidos na sala de 
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aula, dá as orientações necessárias para que os demais agentes, professores e alunos, possam 

desenvolver suas atividades.  

Destaca-se que a presença do locutor mirim também se dá como um sinal do discurso 

instrumental. O adolescente apresentador é a representação daquele que precisa aprender. No 

processo comunicativo do programa ele faz as perguntas e a locutora responde, sendo esta a 

emissora da mensagem que aquele deve receber.  Além disso, ele também assume a posição 

não só daquele que deve receber, mas também daquele que deve compreender, considerando 

que após as respostas há a fala do adolescente que manifesta o entendimento sobre o que foi 

explicado, mesmo que a explicação tenha sido feita em breves palavras que nem sempre 

fazem parte do universo vocabular de crianças e adolescentes, como no diálogo de um dos 

programas: 

 

Locutor mirim: O texto que lemos e ouvimos é uma biografia. Você sabe o que é uma 

biografia? Tudo bem, a professora vai explicar pra gente. 

 

Locutora: Explico sim. Muito bem, a biografia é um gênero literário em que o autor narra a 

história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas que podem estar mortas ou vivas. A 

biografia, na maioria das vezes, refere-se à vida de pessoas públicas [...]. 

 

Locutor mirim: Professora, e se eu quiser escrever sobre minha própria história? Fazer uma 

biografia. Posso? 

 

Locutora: Pode sim, Reynan. Só tem um detalhe: quando você faz isso, você cria a sua 

autobiografia, ou seja, você mesmo faz o levantamento e escreve sua própria existência. 

 

Locutor mirim: Ah, legal! E qual é o objetivo da biografia ou da auto-biografia, professora? 

 

Locutora: O objetivo é estimular as pessoas que gostam de leitura e literatura a reabilitar, 

resgatar, documentar por meio da narrativa oral e da escrita o caminho de vida de um parente 

mais velho, um amigo especial, um mestre, um artista, um poeta, sem esquecer que o universo 

íntimo de cada pessoa e sua caminhada de vida são especiais para quem convive ou conviveu 

com ela [...]. 

 

Locutor mirim: Ah, obrigado pelas observações. Já estou aqui pensando e organizando as 

ideias para preparar minha autobiografia. Vou fazer isso como uma brincadeira e, sem dúvida, 

dessa forma vou estar adquirindo outros conhecimentos e narrando a minha história. Até 

convido a turma a fazer o mesmo. Depois cada um leva o que fez para a sala de aula [...]
3
. 

 

Nessa fala entre a locutora e o locutor mirim, observa-se a reprodução de um discurso 

que tenta simular um movimento comunicacional, no qual o aluno tem uma dúvida, a 

professora dá explicações e ele entende sem precisar de outras intervenções. Acontece que 

essa representação não consegue se aproximar da complexidade do processo comunicacional 

que vai além desse emitir-compreender que parece simplificar a dinâmica interativa. 

                                                 
3 Transcrição de um trecho da Sessão Pedagógica do programa de rádio Para Ouvir e Aprender que foi ao ar no dia 21 de 

novembro de 2011. 
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O processo comunicacional envolve uma série de elementos, ou uma série de 

mediações, a partir de Martín-Barbero (2009), que influenciam na sua dinâmica. Numa 

realidade como a envolvida pelo diálogo do programa de rádio, deveria se considerar que na 

sala de aula, lugar do público principal da produção radiofônica, encontram-se vários mundos 

representados pelas várias crianças e adolescentes, e seus professores, que vivenciam 

experiências diversificadas em seu dia-a-dia, tanto na escola quanto nas suas casas e nos 

demais ambientes que frequentem.  

Com essa diversidade de mediações, cada um tem um ritmo próprio para a assimilação 

de conhecimentos novos, quer seja pela faixa etária, pelo nível do ensino em que está, pelo 

nível de leitura ou por outros fatores ligados à formação pessoal de cada criança e 

adolescente.  

O que o diálogo sugere é que a explicação dada (na pessoa da locutora/apresentadora 

que assume o papel do professor) pode fazer o aluno na sala de aula (representado pelo 

locutor mirim) compreender de imediato o que está sendo divulgado no programa de rádio e 

que as palavras ditas pela locutora podem motivar os alunos a produzirem o gênero textual 

explicado na conversa, como o caso do exemplo dado em que o locutor mirim anuncia sua 

pré-disposição em produzir uma autobiografia: “Já estou aqui pensando e organizando as 

ideias para preparar minha autobiografia”. 

Neste aspecto, o discurso parece um tanto quanto ingênuo quando observado a partir 

do que acontece na sala de aula. Considerando a observação feita no período desta pesquisa, 

os professores passam dias desenvolvendo atividades para que seus alunos possam entender o 

que é e como pode ser reconhecido determinado gênero textual apresentado no programa de 

rádio. A produção desse gênero por parte dos alunos acontece em processo contínuo, às vezes, 

bem lento, dependendo do desenvolvimento dos estudantes. E nem isso garante que, ao final 

do processo, todos os alunos estejam aptos ao reconhecimento e à produção do que foi 

trabalhado em sala de aula. 

Ainda discorrendo sobre o tom professoral do programa de rádio, verifica-se que este 

vai de encontro ao que Freire (1985) reconhece como essencial num processo de ensino, 

relacionando-o ao processo comunicacional. O educador critica a “educação bancária”, na 

qual se entende que o conhecimento pode ser depositado na cabeça de alguém. Freire defende 

a coparticipação no processo e, principalmente, a referência no contexto de cada pessoa que 

com seu mundo de experiências pode compartilhar do pensamento proposto no processo de 

comunicação. Essa coparticipação vai além da presença da voz dos agentes no processo. 

Requer a compreensão de seus contextos de experiências, das suas dinâmicas próprias, dos 
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movimentos específicos que envolvem cada um deles, entendendo que não se pode dar a 

impressão de simplificação à dinâmica do processo comunicacional, por ser este um dos 

processos mais complexos na vida das pessoas. 

 

 

Considerações finais 

 

Com base na experiência pesquisada, este ensaio buscou suscitar reflexões a respeito 

dos aspectos dialógicos que propagamos nas ações educacionais com o uso de mídias, que 

neste caso é o rádio. É necessário perceber que a inserção de elementos que promovem a 

dialogicidade não garante que as ações deixam de lado o caráter instrumental e unidirecional 

de nossas práticas educativas e comunicacionais. 

Mas, é importante perceber que apontar essa coexistência dos aspectos instrumentais e 

dialógicos não invalida o papel de agente de socialização que a mídia exerce na sociedade 

atual. Isso é muito evidente na realidade pesquisada com o Projeto Rádio pela Educação. Por 

meio do rádio, vozes diversas são propagadas. Alunos, professores e os demais ouvintes do 

programa de rádio conhecem realidades diferentes das quais estão acostumados, trocam 

informações, expressam suas ideias. 

Por isso, entender essa coexistência pode levar ao aperfeiçoamento das práticas 

educativas e comunicacionais com as mídias que precisam estar sempre em processo de 

construção.  
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