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Resumo: Na última década, o Brasil obteve avanços significativos, progredindo sistematicamente no que diz
respeito à educação, ao trabalho e às desigualdades sociais, no entanto, apesar dessa evolução
socioeconômica, o número de pessoas que vivem abaixo da linha pobreza é ainda alarmante, pois a miséria e
a inópia ainda categorizam a nossa realidade. Em meio às tentativas de amenizar o contexto desigual, as
políticas públicas instituíram alguns mecanismos de ampliação do tempo escolar com a finalidade de instituir a
Educação Integral nas escolas do país. Essa proposição parte do sentido que a educação em tempo integral,
na contemporaneidade, não se resume apenas na ampliação da jornada educacional, as expressa um
mecanismo de proteção e combate às desigualdades sociais. Nesta perspectiva esse trabalho visa destacar o
projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” como proposta de intervenção no Ensino Fundamental II de
uma Unidade Escolar da Rede Pública de Ensino da Cidade de Salvador/ BA, amparado pelas potencialidades
das TIC e da pesquisa à promoção da Educação Integral na Educação Básica.

Palavras-chaves: Projeto da Rádio, Educação Integral, Tecnologias da Informação e Comunicação.

Abstract: In the last decade, Brazil has made significant progress, systematically progressing with regard to
education, work and social inequalities, however, that despite socioeconomic developments, the number of
people living below the poverty line is still alarming, because the misery and the inopia still categorize our
reality. Amid attempts to mitigate the unequal context, public policies instituted some mechanisms to extend
school time in order to establish the Comprehensive Education in schools nationwide. This proposition of the
sense that the full-time education, in contemporary, is not just in expanding educational journey, the express
a mechanism of protection and fight against social inequalities. In this perspective, this work aims to highlight
the project "The Radio School in the School of Radio" as an intervention measure in a Secondary School
School / Unit BA Public Schools in the City of Salvador, supported by the potential of ICT research and the
promotion of Integral Education in Basic Education.
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1.INTRODUÇÃO.

Nos últimos anos observa-se o crescimento exponencial no desenvolvimento do país, no entanto, apesar
dessa evolução econômica e social, o número de pessoas que estão em condição de miserabilidade é ainda
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alarmante, uma vez que 2,55% da população vivem em condições de extrema pobreza, evidenciando o
descompasso social, o qual se caracteriza como um movimento de eliminação gradativa dos indivíduos da
lógica social contemporânea.

As desigualdades sociais são evidentes não apenas na fragilização social, como também nos processos
educativos, uma vez que os índices de rendimento escolar é assustador (FORTUNATI, 2009), pois alunos que
resistem na escola são vítimas de uma sistemática queda de desempenho, no entanto, não podemos explicar
essas desigualdades simplesmente pela visão socioeconômica (CASTEL, 2005; BAUMAN 2005), pois, apesar
de este fator ser um componente importante do problema, não o explica totalmente.

Na tentativa de minimizar os impactos desta educação descontextualizada que é impelida aos nossos jovens,
vislumbrando uma perspectiva de uma mudança apresento uma proposta de engajamento que articula a
formação integral com o potencial criativo e construtivo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Este projeto é denominado “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, criado e desenvolvido pelo Grupo
GEOTEC[iv] da Universidade do Estado da Bahia/UNEB junto a Rede Pública de Ensino.

Neste trabalho, apresento uma reflexão sobre os processos degenerativos educacionais e destaco a Educação
Integral, alicerçada no potencial das TIC (LÉVY, 1999), através do dimensionamento e da articulação do
projeto mencionado, buscando compreender as estratégias utilizadas na construção de saberes e inovações
escolares advindas desta modalidade de trabalho. Entretanto, neste texto apresentaremos algumas
impressões, acerca das intervenções, pelos atores envolvidos neste processo.

Essa mediação tem o caráter empírico, onde se busca compreender os aspectos que envolvem a educação
integral, potencializados pelo projeto, em uma escola pública da cidade de Salvador/BA, entendida como
(re)constituinte do aprender e (re)construtor do conhecimento. Para tanto, contamos com importantes
interlocutores que nos auxiliaram a clarificar o entendimento acerca da educação integral, como Teixeira
(1999), Gadotti (2009), Fortunati (2009) entre outros. Quanto a ênfase sobre TIC na educação dialogamos
com Sancho e Hernandez (2006) Lévy (1999), Hetkowski (2011, 2012,1013) e Lima Jr (2005).

2.DESCOMPASSO ENTRE O DESENVOLVIMENTO E A POBREZA

Na última década, o Brasil obteve avanços significativos nas Políticas Públicas, na geração de emprego e
renda, na visibilidade internacional e na difusão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Essas
mudanças se constituíram a partir do fortalecimento da moeda, da efetivação de parcerias com países como a
França, China e Estados Unidos e da criação de importantes programas sociais: Ação Contra a Fome e a
Pobreza, Bolsa Família, Fundo de Amparo ao Trabalhador Programa do governo Brasil sem Miséria, entre
outros, repercutindo na diminuição do índice oficial de pobreza em consequência da migração de muitos
indivíduos para a classe média. No entanto, apesar dessa evolução econômica e social, o número de pessoas
que vivem abaixo da linha pobreza é ainda alarmante, pois a miséria ainda alcança cerca de 16,2 milhões de
cidadãos brasileiros, o equivalente a 8,5% da população total do país, evidenciando a ambiguidade dos
processos de desenvolvimento social (AGÊNCIA BRASIL, 2011).

O descompasso entre o desenvolvimento e a pobreza caracteriza-se como um movimento de “expulsão”
gradativa dos indivíduos da lógica social contemporânea, na qual a miséria é sinônimo de (dessocialização,
ocasionando a desqualificação social, repercutindo no aumento da violência, desesperança, marginalidade,
crise na ética humana e na degradação da sociedade atual.

A escola, como parte desse contexto, também reproduz esse quadro de desigualdade. De acordo com o Censo
Escolar de 2011 (INEP, 2011), das 43.053.942 crianças brasileiras que ingressam na escola, 73,28%
conseguem concluir o Ensino Fundamental II e apenas 51,31% o Ensino Médio. Ao restringir esses dados,
aproximando tal realidade para o estado da Bahia, identifica-se que, do contingente de 1.311.414 estudantes
baianos oriundos das escolas públicas, apenas 45,63% concluem o Ensino Médio. Contudo, não se pode
afirmar que os alunos concluintes adquiriram as competências e habilidades necessárias para validar a
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qualidade do ensino público brasileiro (BONDIOLI, 2004), como proposto pelo Plano Nacional de Educação, Lei
nº. 10.172/2000 (BRASIL/MEC, 2011).

Com o objetivo de assegurar essa “garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988), o Ministério de
Educação e Cultura (MEC) adotou alguns sistemas de avaliações que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB – Lei nº. 9.394/96), objetivam a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino.
Entre esses programas nacionais de avaliação, destaca-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 2007, cujo objetivo
maior é alcançar a meta da qualidade de ensino correspondente aos países desenvolvidos.

As Políticas Públicas, através dos incentivos do Banco Mundial, Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), financiam programas como Todos pela Educação, Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE), Programa Dinheiro Direto da Escola (PDDE), entre outros, a fim de
minimizar o fracasso educacional brasileiro e ampliar o IDEB.

Apesar dos investimentos, o indicador de desempenho educacional dos alunos das escolas públicas ainda é
insatisfatório, visto que o maior índice do ano de 2011, no Brasil, foi de 5,8 nos anos finais do Ensino
Fundamental I e 4,4 nos anos finais do Ensino Fundamental II no estado de Minas Gerais, centro-oeste. Em
contrapartida, no estado da Bahia alcançaram-se os índices de 3,9 nos anos finais do Ensino Fundamental I e
3,1 nos anos finais do Ensino Fundamental II. Em Salvador, nas escolas municipais, essa situação também se
evidencia, visto que nesta mesma avaliação o maior índice foi 4,0 nos anos finais do Ensino Fundamental I e
2,8 nos anos finais do Ensino Fundamental II, demonstrando a precariedade do ensino público soteropolitano
(INEP, 2011).

1. EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

Em meio às tentativas de amenizar o contexto desigual que oblitera a educação brasileira, o Governo Federal,
por meio da Portaria Interministerial nº. 17/2007, através do Decreto nº. 7.083, e com o auxílio das ações do
Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), instituiu alguns programas de ampliação do tempo escolar com
a finalidade de organizar o currículo direcionado para uma Educação Integral, objetivando minimizar as
desigualdades educacionais, favorecendo e valorizando a diversidade cultural brasileira.

Materializar o tempo integral como modalidade educacional foi uma medida delineada em meados do século
XX, através dos ideários anarquistas e integralistas, fruto do pensamento de educadores como o baiano Anísio
Teixeira. Pensador e intelectual que considerava necessário instituir o dia integral através do Sistema Público,
visando enriquecer a jornada educacional com atividades práticas, proporcionando oportunidades de formação
de hábitos de vida real e, organizando a escola como miniatura de uma comunidade, amparada na
constituição de Escolas-Classe (TEIXEIRA, 1999).

De acordo com Gadotti (2009), a importância da educação em tempo integral, como aspecto inovador
educacional, reside na possibilidade de ampliação de oportunidades educacionais, favorecendo a cidadania, na
construção de hábitos de estudos e pesquisas, suprindo a falta de opções oferecidas pelos pais ou familiares e
no aumento da aprendizagem dos alunos oriunda do maior tempo na escola. Entretanto, o autor destaca que
sua implantação exige preparo técnico-político e ampla formação dos professores, técnicos e funcionários da
escola quanto dos pais e alunos.

Fortunati (2009) explica que a relevância da educação em tempo integral, na contemporaneidade, não se
resume apenas na ampliação da jornada educacional, mas expressa um mecanismo de proteção social e
combate às desigualdades sociais, uma vez que as transformações provocadas pela reestruturação do
capitalismo atribuem novos sentidos às relações humanas. As crianças, como partícipe desse contexto, ficam
expostas a inúmeras situações, desde a violência presente no seu cotidiano a um futuro incerto e sem
expectativas, pois a incerteza e a insegurança refletem tanto na formação social como no sujeito
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contemporâneo. Esse movimento reproduz e intensifica a expansão da lógica de mercado, que passa não
somente a influenciar, mas também a coordenar, conduzir, induzir, arranjar e orientar a organização dos
espaços e o controle da ordem social, afetando diretamente as instituições (CASTEL, 2005; BAUMAN, 2005).

Assim, a educação em tempo integral se alicerça como propositiva de transformações á educação formal,
assinalando a urgente necessidade de reconstruir o paradigma educacional existente e favorecer, de forma
integral, a constituição do indivíduo através da produção de conhecimentos e também no que concerne às
diretrizes para construir uma sociedade mais justa (CULLEN, 1997).

1. TIC E EDUCAÇÃO INTEGRAL

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) se destacam como propulsoras de transformações sociais,
sendo, consequentemente, dotadas de caráter educativo. Quanto a isso, Sancho e Hernandez (2006)
destacam três efeitos que as TIC podem exercer na sociedade: a alteração de interesses; mudança do caráter
dos símbolos e modificação da natureza da comunidade, permitindo às pessoas que vivem influenciadas pelo
desenvolvimento tecnológico se aperceberem como agentes desta mudança.

No âmbito educacional, devido às suas características específicas, as TIC também são elementos materiais
(instrumentos e técnicas) e imateriais (simbólicos e cognitivos) (HETKOWSKI, 2011) que influenciam crianças,
jovens e adultos na introdução e imersão da cultura audiovisual e digital, tornando-se um elemento atrativo,
criativo e propiciador da edificação de uma nova relação com a cultura e com a construção do conhecimento.

A construção do saber está atrelada à relação que o sujeito faz com suas experiências, com a cultura e com o
mundo em que vive e, nessa construção devem analisar as mudanças sociais e como elas repercutem na
relação com o saber e com o fazer, valorizando as diversas linguagens e perspectivas à formação integral e
comprometida.

As constantes mudanças da sociedade contemporânea estão pautadas nas transformações do que era
solidamente arraigado pelas tradições, tornando-se voláteis e facilmente abaladas, pois não possuem uma
forma própria, um conceito ocluso e único. Estas características repercutem diretamente nos processos
educacionais de formação e orientação humanas. Deste modo, as estratégias traçadas para alcançar os
objetivos do projeto estão ancoradas no pressuposto teórico-metodológico da educação cientifica,
redimensionando a pesquisa como elemento dialógico entre os conteúdos escolares da Educação Básica e a
construção do conhecimento, alicerçado no desenvolvimento da autoria, criticidade, autonomia e reflexão dos
estudantes.

Na perspectiva da pesquisa aplicada e de engajamento, esta proposta encontra-se pautada em uma
metodologia colaborativa e ancorada à concepção do projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” -
GEOTEC, uma vez que este projeto nasceu a partir de fatos e de elementos evidenciados, empiricamente, nas
interações com moradores e habitantes da cidade de Salvador/Ba. A imersão dos pesquisadores do GEOTEC
(alguns advindos de outros estados, regiões ou países) no “lugar vivido” pelos sujeitos soteropolitanos,
possibilitou perceber que os mesmos desconhecem sua cidade e o valor histórico, cultural e humano que está
nas “entranhas” desse patrimônio brasileiro. Marco fundante que evidencia as singularidades do Brasil e todas
as suas contradições.

Assim, nasceu o projeto da Rádio com o objetivo de possibilitar dos alunos e professores das escolas da Rede
Pública, através das potencialidades das Geotecnologias e das TIC, o registro da história dos bairros e a
memória de eventos e fatos que constituem a Cidade de Salvador/Ba a partir do lugar vivido e percebido,
potencializando-o a ser reinventado e valorizado em sua essência. (HETKOWSKI, 2011).

Desta forma, essa proposta caracteriza-se na efetivação dos objetivos propostos pelo projeto na Escola
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Municipal Governador Roberto Santos, situada nas proximidades da UNEB, Bairro Cabula na cidade de
Salvador/BA, cujo entorno apresenta graves problemas sociais (tráfico de drogas, violência, gravidez precoce)
aos fatores escolares internos como indisciplina, evasão, fracasso escolar, desmotivação, falta de perspectivas
futuras entre outros problemas que mobilizam a vida dos alunos do Ensino Fundamental II, sujeitos-partícipes
desse processo formativo.

Assim, o projeto apoia-se no potencial das TIC com o pressuposto de compreender a escola como lugar de
construção e reconstrução de novas culturas, agregando a cultura científica, social, política, midiática entre os
alunos associadas aos processos tecnológicos. Busca-se, com isso, perceber como o referido projeto se
alicerça em prol do processo formativo dos alunos, além de crer que essas ações podem gerar perspectivas
educacionais e profissionais aos alunos da Rede Pública de Ensino.

1. RESULTADOS ESPERADOS

O projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” trata-se de uma proposta que vem sendo desenvolvido,
desde 2009, nos Colégios da Polícia Militar (unidades Dendezeiros e Lobato) com alunos do Ensino Médio, os
quais apresentaram resultados muito positivos no que se refere à continuidade dos estudos 9ensino superior);
escolha de uma profissão ou um de curso superior; aprovação no vestibular em IES públicas; aproveitamento
dos conhecimentos no ensino superior; elevação da auto-estima; perspectivas futuras e desenvolvimento do
sentimento de pertença pela sua Cidade e pelo seu lugar vivido cotidianamente.

Na escola Municipal Governador Roberto Santos, o projeto é desenvolvido seguindo os mesmos princípios do
desenvolvido no Colégio da Polícia Militar, entretanto, as oficinas de escrita jornalística, radiodifusão, trabalho
cientifico e de imagem foram difundidas nos ideários de ampliação do tempo escolar.

Dessa forma, como produto de aplicação, essa proposta consiste na construção de uma metodologia de
aplicação dos pressupostos do projeto “A rádio da escola na escola da rádio” com perspectiva de expansão do
tempo escolar, visando ao desenvolvimento integral do aluno, a fim de validar o poder criativo-transformativo
das TIC (LIMA JÚNIOR, 2005).

Como resultados esperados, pretende-se tornar possível:

1. A efetivação da educação integral em consonância com os interesses e motivações da cultura digital,
através de ações em vários níveis (escola e comunidade) capazes de elevar e potencializar seus
resultados pedagógicos e sociais;

2. Instituir na escola um espaço para o grupo de pesquisa, onde serão agregados os pesquisadores do
grupo GEOTEC (IC, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos), professores da escola (gestores,
responsável pelo projeto e demais professores interessados) e os alunos pesquisadores (ICjr) e
voluntários. Dinâmica construída através do desenvolvimento de oficinas, cursos, atividades de
pesquisa nos bairros, visitas técnicas, consolidando uma dinâmica com princípio investigativo e de
promoção do protagonismo Juvenil;

3. Implantar uma da rádio escolar que contemplará os equipamentos para o funcionamento da rádio.
Também será organizada uma equipe com um professor e um grupo de alunos para serem os
responsáveis pelo espaço e pela manutenção do mesmo; o GEOTEC conta com um portal chamado
RedPub, o qual foi criado com o objetivo de ser um espaço para registro das histórias e memória das
escolas da Rede Pública e dos bairros da Cidade de Salvador/Ba. Assim, os dados coletados junto à
comunidade, sobre os bairros, serão também disponibilizados neste portal. Para tanto, os alunos serão
preparados com conhecimentos básicos sobre linguagem html e serviços on-line para que possam fazer
a atualização e a manutenção do mesmo com os dados coletados em pesquisa de campo;

4. Pretende-se com este trabalho de desenvolvimento de ações e intervenções em comunidade, construir
uma sistematização de dados referentes aos bairros da cidade de Salvador, por meio da reconstituição
das histórias dos sujeitos, de dados estatísticos, físicos, sociais, técnicos e econômicos, bem como
registrar através de narrativas, curiosidades e pontos de vista incomuns, documentos, vídeos,
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documentários e fotografias. E com isso promover a difusão e popularização da Ciência e tecnologia
pelos alunos das escolas, a partir da articulação destes com as comunidades estudada e o espaço
acadêmico.

5. Criar na escola um espírito de “ser pesquisador” e de (re)conhecer-se como sujeito que produz história
e que através dela pode ter perspectivas de vida, trabalho, profissão, status social e melhoria de
qualidade de vida.

6. Demonstrar que, coletivamente, alunos de diferentes níveis de conhecimentos podem construir uma
rede de saberes e obter como resultados mais aprovações no ensino básico, mais aprovações e
matrículas no ensino superior, mais mão de obra qualificada para trabalhar com as TIC e, mais
possibilidades de construir laços de amizade, solidariedade e conhecimentos.

7. Estimular a produção acadêmica, através da divulgação das produções dos alunos em eventos, feiras,
encontros, atividades, organizados ou não pelo GEOTEC, buscando a geração de propostas que
enfatizem na relevância da pesquisa na Educação Básica e que demonstrem o potencial destas
dinâmicas para outros espaços escolares.

Este projeto tem gerado práticas inovadoras na Rede Pública de Ensino, bem como amplia a “semeadura”
com novos parceiros com desejo de envolver, nos próximos anos, as 47 escolas que compõem a CRE-Cabula,
localizada no entorno da UNEB e carentes em estrutura, projetos e inovações.
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