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RESUMO  
O presente estudo tem por interesse mostrar a importância de se trabalhar, com a 
mídia de rádio web na educação infantil, tendo em vista o protagonismo infantil. Trata-
se de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo exploratória, tendo como método 
de investigação o estudo de caso. O caso analisado foi o de uma experiência de 
implantação de uma rádio web. A rádio web é um novo meio de comunicação com 
características das rádios convencionais e peculiaridades da internet. Funciona 
transmitindo o áudio de um computador para vários outros em tempo real. 
Tecnicamente, os sons são transformados em arquivos compactados, distribuídos e 
recebidos por outros usuários novamente como sons. Um espaço para 
experimentação ou para dar visibilidade a projetos e trabalhos de alunos e 
professores, buscando seu espaço na rede e fazendo dela um campo de novas 
aplicações, linguagens e aprendizado. 
 

Palavras-chave: Rádio Web. Educação Infantil. Protagonismo. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa é sobre a mídia Rádio Web e o protagonismo infantil, pois ao 

fazer alguns estudos prévios sobre esta mídia, pode-se observar a dimensão que um 

trabalho feito com rádio web pode proporcionar aos alunos na construção do 

conhecimento e na dinâmica de que brincar ajuda no desenvolvimento e na autonomia 

da criança. Brincar é um direito da criança previsto na declaração dos direitos da ONU 

de 1959. O uso da mídia rádio web pode contribuir para o processo de aprendizagem 

e da autonomia para os educandos, no qual objetivo principal é estimular a criança a 

desenvolver gradativamente as capacidades associadas às quatro competências 

linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever.  

O trabalho com a mídia de rádio web começou a ser desenvolvido no segundo 

semestre do ano 2017 e foi dado continuidade no próximo ano com a mesma turma do 

Pré I A do CMEI Edmundo Lemanski, situado na cidade de Curitiba – Paraná no bairro 

Xaxim. A proposta foi oferecer uma programação radiofônica na Internet com conteúdo 

voltado para os alunos do CMEI além de um espaço on-line no quais professores e 

alunos puderam expor e disponibilizar produção laboratorial realizada em sala de aula 

ou por meio de atividades complementares. 
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O projeto rádio web teve por finalidade ampliar a capacidade dos alunos e 

professores de síntese, de raciocínio, de verbalização de ideias;favorecer a expressão 

de todos os membros do CMEI, permitindo que tanto os alunos quanto os professores 

e funcionários disponham de um instrumento de intervenção na sua realidade local, 

além de permitir a divulgação de informações e comunicados referente às atividades 

realizadas no CMEI mantendo, assim professores, alunos e funcionários informados;  

Para a realização desse trabalho, foirealizadas rodas de conversas com os 

alunos, questionários para a família eprofessores, proporcionandoaos alunos a ser o 

principal sujeito de suas conquistas, através das rodas de conversas os alunos podem 

ser ouvidos que eles gostariam de ouvir, tendo uma rádio só para eles. Como músicas, 

notícias, informações sobre um determinado assunto, curiosidades e ideias a serem 

exploradas por meio da rádio. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A web rádio também conhecido como Rádio via Internet ou Rádio Online é uma 

rádio digital que realiza sua transmissão via Internet utilizando a tecnologia (streaming) 

serviço de transmissão de áudio/som em tempo real. Através de um servidor é 

possível emitir uma programação ao vivo ou gravada. O custo de uma rádio web é 

bem menor que uma rádio convencional. No Brasil a rádio web está se expandindo 

aos poucos na medida em que as pessoas têm cada vez mais acesso à internet, 

somente no site “Rádios.com.br”, há mais de 9.000 emissoras cadastradas.Isto denota 

o poder de propagação das ondas do rádio com a ajuda dessa nova mídia, a Internet. 

Para Lopez(2010) esse meio  rádio via internet tem se mostrado cada vez mais 

diversificado explorando novas plataformas de comunicação. 

 
[...] vai além da transmissão em antena, ampliando sua produção através da 
internet e dos dispositivos de rádio digital, mas que ainda mantém sua raiz no 
conteúdo sonoro. [...] O conteúdo multiplataforma embora importante não se 
apresenta como fundamental para a compreensão da mensagem. Trata-se 
de uma produção complementar, de aprofundamento, detalhamento, 
memória ou utilidade pública. (LOPEZ, 2010, p.140)  

Estamos falando em um expansão de novos serviços e canais de mídias 

sociais, em um mundo tecnológico, integrar novas tecnologias à sala de aula ainda é 

pouco frequente e um desafio para docentes. Em muitos casos, a formação não 

considera essas tecnologias, e se restringe ao teórico, ou seja, o professor precisa 

buscar esse conhecimento em outros espaços. 

Ao abordar este tema com os alunos da turma do Pré I A, pode-se perceber o 

entusiasmo dos alunos no qual na primeira roda de conversa já fez várias falas sobre 
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o assunto e deram como nome da rádio de Explosão em homenagem a uma música 

que uma das crianças gosta de cantar. Com a rádio os alunos, tiveram a oportunidade 

de serem os protagonistas do seu aprendizado. 
Sob o ponto de vista sociológico, registram que os termos protagonismo e 
participação são polissêmicos e significam o envolvimento ativo das pessoas 
nos processos decisórios coletivos. São conceitos passíveis de diferentes 
interpretações e estão imbricados com outros igualmente polissêmicos, como 
responsabilidade social, identidade, autonomia e cidadania. (FERRETTI, 
Zibas e Tartuci 2004). 
 

 Trabalhar com rádio web é oportunizar aos alunos e professores uma didática 

inovadora, que visa uma transformação positiva no ambiente escolar, quebrando 

paradigmas. Nesse sentido entendo o rádio como um elemento que proporciona 

experiências educacionais além da prática da cidadania o respeito, como aborda a 

autora Ferretti. 

Este trabalho visa estimular a oralidade das crianças da turma do Pré I de 

acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil de Curitiba (2012), pois a 

criança se constrói através da interação com o adulto nos diferentes contextos sociais. 
Segundo Vygotky(1994), a relação da criança com o mundo é mediada pela 
linguagem que vai propiciando a constituição de funções psicológica, como a 
atenção e a memória, as quais atuam na origem da imaginação e na função 
simbólica. A linguagem atua como função primeira de comunicação entre 
pessoas, entre adultos e crianças, e gradualmente os significados culturais 
mediados na oralidade são internalizados, construindo o próprio pensamento. 
(permitir a constituição de sujeitos com identidade própria, o relacionamento 
entre as pessoas, o desenvolvimento da afetividade e do pensamento, a 
elaboração de idéias e a construção de significados, a experimentação em 
situações diversas e a aquisição dos conhecimentos produzidos pela 
humanidade e transmitidos a gerações. (DIRETRIZES CURRICULARES 
PARA A EDUCAÇÃO DE CURITIBA, v.2, p.65). 
 

O rádio é um meio de comunicação de massa muito importante e é nessa 

perspectiva que a comunicação por meio da fala que a criança aprende a falar falando, 

proporcionando a criança vários momentos de interação com programas voltados ao 

mundo da criança. O rádioevoluiu muito desde o seu aparecimento Samuel Morse 

(1791-1872) inventou em 1837 um código composto de sinais sonoros esse código era 

chamado de Código Norse. As primeiras transmissões de rádio foram realizadas 

nesse código, hoje já temos um novo conceito em rádio, com a tecnologia avançada 

podemos ter rádio online. 

O alemão Brecht entre 1927 a 1932, elaborou a Teoria do Rádio, Apontando 

suas preocupações que deveria transformar o rádio em um meio de comunicação e 

não apenas em transmissão e que a rádio não deveria apenas conquistar ouvintes, 

mas que tivesse o que falar ao público. O autor relata ainda a importância da 

democratização radiofônica, proporcionando debates, informando com pluralidade e 

ética, pois acreditava que dessa forma produziria informação de interesse ao 

público.Brecht, em sua Teoria do Rádio já defendia, sim, o meio a serviço da 
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sociedade, isso se evidencia pela preocupação com o conteúdo da programação 

radiofônica. 

A história do rádio é marcada por dois momentos de intensos acerca de sua 

existência no futuro. O primeiro grande debate aconteceu na década de1950. Com o 

surgimento da televisão, acreditava-se que o rádio iria acabar, já que o novo veículo 

que nascia, além do som, tinha também imagem. Hoje, neste início do século XXI, um 

novo debate toma conta dos profissionais da radiofonia e do meio acadêmico: a 

internet vai engolir o rádio? Os novos e modernos formatos em áudio podem ser 

definidos como rádio? Os novos Meditsch (2001) gêneros de rádio que surgem na web 

vão acabar com o modelo tradicional que todos nós conhecemos? Mídias como rádio, 

TV e jornal terão existência apenas no computador em um futuro próximo? Meditsch 

(2001) explica:  
O velho fantasma da extinção do rádio ronda mais uma vez os nossos 
estúdios, trazendo angústias e incertezas a seus profissionais e gerando 
confusão entre os estudiosos do meio. Agora, a ameaça se chama internet, o 
fenômeno que parece querer subjugar o mundo nesta virada do milênio, 
devorando todas as mídias que o antecederam, até mesmo a televisão, até a 
pouco tão garbosa no seu domínio sobre a civilização. Diante de tal poder e 
voracidade, quem tem chance de sobreviver? Alguém é louco de apostar no 
rádio? (MEDITSCH,2001p. 1).    

 Hoje temos um novo conceito em rádio, que vai além da mera audição, 

podemos ser o protagonista de uma rádio, para interagir através da mídia por meios 

de home Page que são oferecidas várias novidades como: chats, podcasts, biografias 

de artistas, receitas culinárias, fóruns de discussão, letras cifradas de músicas, etc. 

Em meio digital, a voz na radiofonia pode ganhar outros contornos e aparece em 

forma de textos e até imagens, em ícones como os emoticons dos chats, por exemplo. 

Esses encontros não podem ser entendidos como transmissão radiofônica, mas agora, 

na internet, passam também a fazer parte da grande constelação de gêneros e formas 

de interação que é a web rádio. 

É justamente essas interatividades idealizadas por Brecht a importância da 

democratização radiofônica, proporcionando debates, informando com pluralidade e 

ética, pois acreditava que dessa forma produziria informação de interesse ao público. 

Brecht, em sua Teoria do Rádio já defendia, sim, o meio a serviço da sociedade, isso 

se evidência pela preocupação com o conteúdo da programação radiofônica.  

 Para Lopez (2010), destaca assim como no passado as emissoras mantêm 

espaços de interação sincronizadas porem diferenciadas. A internet estaria 

potencializando esta interação no rádio ao criar canais para a participação do ouvinte. 

Apesar de todo avanço da tecnologia digital o rádio via internet ainda é um sonho no 

Brasil pela questão da qualidade. 

 SIQUEIRA (2008) aponta desafios para uma conexão de rádio digital de ponta. 
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A introdução do rádio digital tem sido um desafio em todo o mundo. Para que 
a tecnologia pudesse produzir o melhor resultado seria necessário criar uma 
faixa de frequência exclusiva para transmissões digitais. Essa estratégia 
exigiria a troca de todos os receptores analógicos por digitais. 
(SIQUEIRA,2008 p.35). 

 
 A rádio web ela é fácil de fazer requer menos recursos financeiro, mas ainda 

necessita de novos ajustes para alcançar toda massa já que precisar estar conectado 

à internet sabemos que a conexão de internet tem oscilações de freqüência e não é 

todos que possui acesso a essa mídia, diferente do rádio convencional que todos têm 

acesso assim como a televisão. 

 

2.1A RÁDIO E O PROTAGONISMO INFANTIL 

l 

Para Freire,ensinar não é transmitir conhecimento e sim criar possibilidades 

para que os alunos possam construir o conhecimento de forma crítia e reflexiva, 

através da  interatividade  produzida e pelos significados estabelecidos da relação 

dialógica existente entre os meios de comunicação e o mundo, outro saber necessário 

é o respeito autonomia do educando.   
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 
não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente 
porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para 
sua negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do 
desvio ético não pode receber outra designação senão a de 
transgressão.(FREIRE,2005 p.59). 

 
Nessa perpectiva de Freire vemos a importâcia do aluno ser o protagonista do 

conhecimento levando o aluno a pensar em suas ações, é ir além de suas 

possibilidades respeitando a autnomia e a identidade do educando. Assim, FREIRE 

(1996) incentivava o uso dos meios de comunicação e de informação em sala de aula, 

como recurso de aprendizagem significativa, acreditando que os meios de 

comunicação de massa e as novas tecnologias de informação e comunicação não 

deveriam ser rejeitados no ensino formal, mas sim discutidos e enfrentados. 

 Morin (2001, p. 76), “conhecer e pensar não significa chegar à verdade 

absolutamente certa, mas sim dialogar com a incerteza”. Morin nos traz uma reflexão 

sobre o ato de pensar torna-se oportuno ao conhecimento desejado, ou seja, a busca 

da compreensão de fatos. Na educação esta ação é indispensável para que se reflitam 

as possibilidades em prol da busca do bem comum ou coletivo. 

 Para Almeida, o professor deve buscar novas prática inovadoras que possa ser 

incorporada, de modo que irá contribuir para a prática pedagógica e à melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. 
[...] o domínio instrumental de uma tecnologia, seja ela qual for, é insuficiente 
para que o professor possa compreender seus modos de produção de forma a 
incorporá-la à prática. É preciso criar situações de formação contextualizada, 
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nas quais os educadores possam utilizar a tecnologia em atividades que lhes 
permitam interagir para resolver problemas significativos para sua vida e 
trabalho, representar pensamentos e sentimentos, reinterpretar representações 
e reconstruí-las para poder recontextualizar as situações em práticas 
pedagógicas com os alunos (ALMEIDA, 2007, p. 160).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/86, as Diretrizes 

Curriculares e os Novos Parâmetros Curriculares Nacionais incluem os meios de 

comunicação social no espaço escolar, propondoao educador trabalhá-los 

interdisciplinarmente. Este trabalho feito em conjunto com as crianças propõe uma 

diversidade de recursos no que se refere à mídia online, proporcionando aos alunos 

uma interação com a mídia, além de estimular a oralidade através de áudios feito em 

sala de aula ou até mesmo no entorno do CMEI, com alunos e professores. 
Este novo público, que denominamos ouvinte-internauta, seja ele nativo ou 
migrante digital, está conectado a uma dinâmica de mobilidade. Desta forma, 
o rádio é caracteristicamente móvel no que diz respeito ao seu consumo. 
Entretanto, com o processo de convergência e a adoção de dispositivos 
multiplataforma, novos canais de interação com o ouvinte-internauta e novas 
possibilidades narrativas são adicionados à realidade do rádio. (LOPEZ, 
2010, p. 141) 
 

 A rádio online proporciona aos alunos uma dinâmica que vai além dos 

horizontes é dar voz aos alunos e autonomia em sua aprendizagem, respeitando suas 

peculiaridades e possibilitando explorar sua imaginação no mundo do faz de conta. 

 
3 METODOLOGIA 
  

Esta pesquisa pode ser caracterizada como uma pesquisa-ação de natureza 

qualitativa, pois utilizou das seguintes técnicas de coleta de dados: o questionário e a 

observação, que visa explorar e estimular o entrevistado a pensar sobre o assunto em 

questão o rádio. No fim do primeiro semestre fizemos um questionamento quanto ao 

conhecimento das mídias utilizadas com as crianças do Pré I A do CMEI Edmundo 

Lemanski (Curitiba). 

 Em seguida após várias rodas de conversas com as crianças sobre o que é a 

rádio web, foi unanime a escolha do nome de Explosão no qual faz referência a uma 

música muito conhecida de funk.  

 Além desse trabalho em sala de aula foram pesquisados diversos sites em 

busca de uma criação de uma rádio web, a plataforma para elaboração da rádio é 

https://www.brlogic.com/, o site oferece pacotes para criação de uma rádio web nossa 

página na web ficou <Radioexplosao2018.com>a rádio foi um instrumento que pode 

auxiliar as atividades propostas em sala com programas de músicas infantis, receitas 

de culinárias, dicas de moda e entretenimento com parlendas e advinhas.  
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Foram desenvolvidos, os áudios no qual foi desde gravações simples utilizando 

somente a voz e um celular, até gravações mais elaboradas com vinhetas de abertura, 

música de fundo (background) e efeitos sonoros gravados. Na página da rádio foi feito 

os trabalhos de web design, para que a plataforma fosse voltada para o público alvo 

que são as crianças, proporcionandouma experiência agradável ao usuário 

confiabilidade, motivação oferecendo o que ele procura.  

 Para que houvesse uma interação entre a comunidade e o professor de 

maneira que facilite a comunicação, o site da rádio tem um espaço para um chat que é 

um bate papo, no qual pais, alunos e professores podem se comunicar, mandando 

recados, trabalhos a serem realizados e dúvidas. A opinião do aluno quanto à escolha 

do tema sempre foi respeitada pela equipe de produção.  

 No apêndice 2, pode ser realizado um questionário com os professores do 

CMEI, no qual eles puderam contribuir com suas opiniões, além de agregar seus 

conhecimentos à maioria dos professores acessou a rádio pelo menos algumas vezes 

na semana, pois grande parte dos profissionais costuma ouvir rádio, quase todos 

possui graduação o que mais contribuiu para seus trabalhos em sala foram às músicas 

e vídeos, eles também tiveram a oportunidade de desenvolver trabalhos junto à rádio. 

A equipe de permanência postou atividades com músicas e vídeo de Contação de 

História utilizando a plataforma da rádio web Explosão 2018. 

 Após, realizados estes trabalhos com a rádio web que trouxe grandes 

experiências tanto para os alunos quanto aos professores, torna-se oportuno a 

avaliação desse trabalho, no qual proporcionaram um avanço para o desenvolvimento 

pedagógico das atividades em sala auxiliando os professores do CMEI nos seus 

conteúdos aplicados como música, vídeo, notícias, narrativas de histórias, pois como 

temos acesso à internet Wifi, foi levado para sala de aula data show com dispositivo 

de som o que aumentou as possibilidades de ser explorado. É possível constatar que 

uma rádio na internet, tanto durante a produção, quanto em sua veiculação 

proporciona experiências educativas e diferenciadas de ensino-aprendizagem, para o 

professor é preciso refletir essa prática inovadora na construção do saber fazer. 

 
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Como mencionado na metodologia, realizou-se um questionário (APÊNDICE 1) 

com os alunos sobre quais mídias eles tem acesso. 

A pesquisa feita sobre mídias teve por objetivo fazer um levantamento de 

dados a partir do que as crianças da turma do Pré I A, tem de acesso e o quanto elas 

ouvem rádio, pode se perceber que a grande maioria tem acesso a televisão e celular, 
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também grande parte possui acesso ao rádio, apesar de poucos fazerem o uso dessa 

mídia o que mais eles ouvem com suas famílias são rádio gospel e outros só gostam 

de ouvir músicas de diversos estilos.  

 Este questionário foi o primeiro passo para que a professora pudesse 

desenvolver o projeto de rádio web, pois como é uma mídia pouco utilizada 

acreditamos que para a criança fazer parte de uma rádio web é algo que estimula a 

sua expressão, a verbalização de suas ideias além de contribuir para sua formação 

crítica e reflexiva no qual o aluno é o sujeito do processo ensino aprendizagem. 

Após várias rodas de conversas, as professoras juntamente com os alunos 

montaram a programação da rádio segue abaixo a tabela da programação: 
TABELA 1 – PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO WEB 
 

FONTE:a autora (2017) 
 

Entre os diferentes programas da web rádio destaca-se o programa Rádio 

Pesquisa que ia ao ar toda segunda-feira, abordando diferentes temas da atualidade, 

relacionando-os com os conteúdos trabalhados em diferentes disciplinas escolares. O 

programa também atendia a temas sugeridos pelos alunos do CMEI.  

A linguagem oral possibilita novas aprendizagens e conhecimentos, uma vez 

que permite a criança a expressar suas ideias e sentimentos, descobrindo o mundo 

que o cerca elaborando seu pensamento através da fala e dos gestos, construindo 

imagens mentais e representados através dos rabiscos, traços e desenhos. Na busca 

pelo conhecimento no estimulo a oralidade, pode-se perceber como as crianças se 

envolveram no projeto todas queriam fala àquela criança que demonstra certa timidez 

em se expressar nas rodas de conversas, as mesmas demonstraram muita alegria em 

participar dos áudios gravados para a rádio. Exemplo da aluna “Patrícia”, da dica de 

moda para a rádio e fala do que mais gosta de brincar. 

Programa Tema Gênero Locutor  Horário 

Rádio 
Pesquisa 

O que as 
crianças 
Do CMEI mais 
Gosta. 

Pesquisa Alessandra 9:00h ás 
10:00h 

Parlenda do dia. 
 

Cadê o toucinho 
que estava aqui? 

Textual Alessandra 10:00h ás 
 
11:00 

Dica de moda  Moda 
Verão 

Roupa Alessandra 11:00h ás 
12:00h 

Campanha do 
Mês 

Outubro 
Rosa 

campanha Alessandra 12:00h ás 
12:30h 

Peça sua música.  música  12:30h ás 
15:00h 



10 
 

A rádio pode contribuir para a fixação dos conteúdos aplicados em sala, pois 

com o acesso a rádio em casa os alunos faziam pesquisas na rádio, através dos 

vídeos educativos, sobre alimentação saudável, a importância da água e músicas que 

eles mais gostaram de ouvir. Nesse sentido ouve grande avanço nas participações 

das famílias em acessar a rádio e estimular os filhos na aprendizagem.  

No apêndice 2 os professores também tiveram uma participação no 

desenvolvimento da rádio, além de responder o questionário, os profissionais que 

atuam na equipe de permanência do CMEI, participaram com post de vídeo e músicas 

voltados para o trabalho pedagógico que desenvolve com Contação de histórias e 

atividades relacionadas ao movimento das crianças. Essa equipe esteve sempre 

atenta a rádio e logo que aprenderam a postar suas atividades contribuiu de forma 

significativa no desenvolvimento da rádio, trabalhando de forma interdisciplinar, elas 

levaram o acesso à rádio a todas as turmas do CMEI, o que elevou os alunos a 

interagir com essa mídia.  

 

  FIGURA 1 – PÁGINA DO SITE DA RÁDIO EXPLOSÃO 

 
FONTE: a autora (2018) 
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FIGURA 2 - INTERFACE DA PROGRAMAÇÃO 

 FONTE: a autora (2018) 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fazer alguns estudos sobre esta mídia, pude perceber a dimensão que um 

trabalho feito com rádio web pode proporcionar aos alunos na construção do 

conhecimento e na dinâmica de que brincar ajuda no desenvolvimento e na autonomia 

da criança. Brincar é um direito da criança previsto na declaração dos direitos da ONU 

de 1959.  

A comunicação pedagógica é o principal fator contribuinte para a efetivação da 

integração e socialização de um país, portanto a educação é o principal e fundamental 

meio de socialização, colaboração e comunicação para o estabelecimento de uma 

aprendizagem significativa, sistêmica e colaborativa. Desse modo, a nova conjuntura 

educacional requer um profissional da educação capaz de em busca pela sua própria 

aprendizagem como foi nesse trabalho de pesquisa de campo, que teve diversos 

meios de uma aprendizagem de mídias entre professor e aluno, no qual transformou 

as práticas pedagógicas, de forma lúdica e prazerosa. 

Essa pesquisa foi de tal relevância, que proporcionou um avanço, na minha 

carreira de professora por abranger um nível mais alto no conhecimento, na 

elaboração de site educacional, além de trabalhos adjuntos de formatação de mp3 

posdcast, playlist e web designer no qual foi um desafio vencido. 



12 
 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Maria ELizabeth B.  Integração de tecnologias à educação: novas formas 
de expressão do pensamento, produção escrita e leitura. In: VALENTE, José A.; 
ALMEIDA, Maria E. (orgs). Formação de educadores à distância e integração de 
mídias. São Paulo: Avercamp, 2007. 
 
BRECHT, Bertold. Teoria do rádio (1927-1932). In: Teorias do Rádio – Textos e 
contextos. / Eduardo Meditsch (org). Insular, 2005. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários a Prática Educativa. 
-SãoPaulo: Paz e Terra. 1996. 
 
LOPEZ, Debora Cristina. Radio jornalismo hipermidiático: tendências e perspectivas 
do jornalismo de rádio allnews brasileiro em um contexto de convergência tecnológica. 
Covilhã, Portugal: LabCom, 2010. Disponível em: 
<http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110415->Debora_lopez_radiojornalismo.pdf. . 
Acesso em 12 agosto 2017. 
 
MEDITSCH, Eduardo. A Rádio na Era da Informação: Teoria e Técnica do Novo 
Radio jornalismo. Coimbra, Minerva, 1999 (edição brasileira no prelo: Florianópolis, 
Editora da UFSC, Editora Insular, 2001). 
 
MORIN, Edgar.Cap. III Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro.2ed.São Paulo: Cortez: Brasília-DF: UNESCO,2000(P.47-115). 
 
SIQUEIRA, Ethevaldo. Para compreender o Mundo Digital. São Paulo: Globo, 2008. 
 
ZIBAS, D. M. L. (coord.); FERRETTI, C. J; TARTUCE, G. L. B. P. O Protagonismo de 
alunos e pais no ensino médio: cinco estudos de caso. São Paulo: Fundação Carlos 
Chagas, 2004. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



13 
 

 

APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO SOBRE MÍDIAS 
TABELA -1  

 

QUESTÕES RESPOSTAS                       %      
1-    Qual a tecnologia que seu filho (a) 
mais tem acesso? 

Tv 99 

 Celular 88 
 Computador 5 
 Tablet 2 
2- Família possui rádio em casa? Sim 98 
 Não 2 
3- Onde a criança ouve rádio? Casa 66 
 Carro 22 
 Não ouve 12 
4 - Com que frequência ouve rádio? Todos os dias 2 
 Raramente 5 
 Final de 

Semana 
71 

 Não ouve 12 
5 - Qual a estação de rádio que mais 
gosta de ouvir? 

Rádio Gospel 88 

 Notícias 1 
 Músicas 11 
FONTE: TURMA PRÉ I A DO CMEI EDMUNDO LEMANSKI (2017) 

 

 

APÊNDICE2: QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 
 

Prezada (o) professora (o)  

O presente questionário faz parte da pesquisa sobre a “rádio web Explosão”, 

desenvolvida neste CMEI.  

Gostaria de sua colaboração em responder o questionário para o andamento da 

pesquisa. Não há a necessidade de identificação.  

Grata pela colaboração, Prof.ª Alessandra.  

1- Você costuma ouvir rádio?  

( ) Sim ( ) Não  

2- Com que frequência ouve rádio?   

( ) todos os dias  

( ) algumas vezes na semana  

( ) nunca  

3- O que você gosta de ouvir na rádio?  

( ) músicas ( ) variedades ( ) notícias  
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4- Qual é a sua formação?  

( ) Graduação ( ) Pós graduação  

5- Você acessou a rádio web Explosão?  

Se sim, quantas vezes?  

Se não, por qual motivo?  

6- Em sua opinião, a rádio web Explosão contribuiria para seu trabalho pedagógico?  

( ) Sim. Por que?  

( ) Não. Por quê?  

7- Você realizou algum post na rádio web Explosão?  

( ) Sim. Sobre o que?  

( ) Não.  

 

 
 

 

 


