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RESUMO 
 

A educação tradicional precisa ter sua forma revista, saindo de um modelo estático, 
inflexível, para uma nova maneira de ver e entender o verdadeiro sentido de educar, 
tendo em vista que o atual modelo já se mostra esgotado e incapaz de suprir  as 
necessidades e expectativas da sociedade, sendo assim, torna-se urgente a 
discussão sobre uma nova alternativa para a educação. Uma forma diferente de 
educar, que fuja de um modelo esgotado, que simplesmente não cabe mais em uma 
sociedade que evoluiu tecnologicamente de uma forma espiral e ao mesmo tempo, 
manteve estático o formato educacional, que, na absoluta maioria das instituições, 
está simplesmente ultrapassado, não atendendo as expectativas de educandos e 
educadores.  Assim, este artigo tem o objetivo de relatar duas experiências 
desenvolvidas a partir da troca de saberes nos encontros da ANE e analisar os 
resultados observados  a partir de tais experimentos. Utiliza-se o método dedutivo, 
em que considerações e conceitos  de educadores auxiliam na compreensão das 
experiências relatadas, cujo resultado revelou que os métodos educacionais podem 
e devem ser diversificados, atendendo particularidades  de determinadas 
comunidades e não simplesmente massificando métodos que nada significam para 
determinados segmentos da sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação. Mudanças. Alternativas. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Traditional education needs to have its revised form, moving from a static, inflexible 
model to a new way of seeing and understanding the true meaning of education, 
given that the current model is already exhausted and unable to meet the needs and 
expectations of society, and thus, it becomes urgent to discuss a new alternative for 
education. Thus, this article has the objective of reporting two experiments developed 
from the exchange of knowledge in the meetings of the ANE and analyze the results 
observed from such experiments. The deductive method is used in which 
considerations and concepts of educators help in the understanding of the reported 
experiences, the result of which has shown that educational methods can and should 
be diversified, attending particularities of certain communities and not simply 
massifying methods that mean nothing for certain segments of society. 
 
Keywords: Education 1. Changes 2. Alternatives 5. 
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1 INTRODUÇÃO 
      O objetivo desta pesquisa foi de experimento de campo  sobre a prática de 
Alternativas Para uma Nova Educação. Assim, foram elaborados dois  projetos  
distintos, ambos em parceria com a Radio Comunitária Alternativa FM de Guaratuba. 
O primeiro projeto executado foi um experimento sobre a viabilidade de, através de 
um veículo de comunicação voltado para a comunidade de uma cidade de pequeno 
porte, obter resultados satisfatórios em um projeto de educação política, objetivando 
conscientizar a comunidade quanto a importância da participação de cada cidadão 
nos destinos do município em que está inserido. 

     O projeto conforme adiante especificado mostrou resultados satisfatórios e sem o 
risco de parecer otimista demais, até surpreendentes, com grande participação e 
adesão dos ouvintes. É importante ressaltar, que a rádio comunitária local é líder 
absoluta de audiência em Guaratuba, desde sua fundação no ano 2000. Cabe aqui 
uma breve consideração sobre a importância de uma radio comunitária em uma 
pequena cidade ou em comunidades que muitas vezes inseridas em grandes 
cidades, ultrapassam o numero de habitantes de cidades de pequeno porte.  

     O segundo projeto, foi um festival de musica, envolvendo a comunidade 
estudantil dos seis colégios estaduais em funcionamento na área urbana do 
município. A adesão ao projeto pelos diretores dos colégios foi entusiasta e imediata 
e na análise destes dirigentes de escolas e da equipe de voluntários envolvidos, 
talentos musicais ocultos foram revelados e mesmo após o encerramento dos 
projetos, alunos e professores prometeram dar continuidade as ideias lançadas.  

      A metodologia utilizada foi puramente experimental, trabalho de campo, com 
inspiração  nas discussões e relatos compartilhados nos encontros do grupo da ANE 
e nos ensinos  dos educadores Paulo Freire e José Pacheco. 

     Ao quebrar paradigmas e desfazer certezas, José Pacheco nos mostra que todas 
as pessoas são capazes de aprender, sem exceção. E o uso da arte como 
aprendizado e aprofundamento de outras disciplinas foi uma lição aprendida e 
compartilhada pelo educador por meio do Projeto Âncora. 

     Para Paulo Freire “ o conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em 
face do mundo. Requer uma ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma 
busca constante. Implica em invenção e reinvenção”. ” (FREIRE, 2002 p. 27)  

     Os resultados alcançados foram um sinal de que é viável uma educação 
divergente dos padrões convencionados, onde os saberes são compartilhados. 
Assim quem ensina prende e quem aprende ensina. 
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2 MEMÓRIA DE VIDA 
 

     Ao final do  primeiro encontro da ANE, saí sem a certeza de ter efetivamente 
compreendido o que era, o que propunha e principalmente quais seriam os 
caminhos para que os resultados propostos fossem atingidos. Confuso, seria a 
melhor definição de como saí. Devo confessar que achei tudo uma verdadeira 
insanidade. 

     Ao longo dos encontros e após diálogos e relatos, passei a entender e 
principalmente a concordar com a proposta do desenvolvimento de uma nova 
maneira de ver e fazer a educação. Ao final, posso dizer que tornei-me um 
entusiasta da ANE. 

     Estudei na tradicional escola pública nos anos 70 e lembro-me de que não 
concordava com alguns métodos aplicados por professores na época. Um deles era 
a obrigatoriedade de decorar questionários, que depois seriam cobrados em prova. 
Recordo de uma ocasião em que respondi corretamente as questões de uma prova 
de história , mas ouvi uma reprimenda do professor por ter respondido com minhas 
palavras e não de acordo com o questionário.   

     Neste sentido, a experiência da ANE foi libertadora na medida em que relembrei 
deste episódio há muito esquecido, mas arquivado em algum lugar da memória e 
anos depois, finalmente encontro um grupo de pessoas que pensam e lutam para 
transformar a educação numa experiência agradável e não em um amontoado de 
informações, muitas vezes sem absolutamente nenhuma utilidade no dia a dia dos 
educandos. 
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3 RELATO  

 

      O início de vivência na ANE foi de estranheza em face das propostas e ideias 
apresentadas, da forma como o grupo deveria trabalhar, diametralmente opostas a 
tudo que imaginava saber sobre ensino e  aprendizado. Para alguém que foi 
“ensinado” na escola através de um método em que as funções de professor e aluno 
são definidas em um modelo que não admite variável, “desaprender” e “reaprender” 
pode parecer, como a mim pareceu, um conceito de aplicabilidade irreal e até de 
declínio na qualidade da educação. Afinal, desconstruir um modelo educacional 
fortemente arraigado na mente da maioria dos educadores e da própria sociedade e 
implantar um modelo que “transforma educadores em educandos e educandos em 
educadores”, pode parecer num primeiro momento,  utópico e até anarquista. 
Indaguei-me em diversas ocasiões, como se pode aceitar   o aprendizado fora dos 
padrões já conhecidos e inseridos no modelo  vigente na ampla maioria dos 
estabelecimentos  educacionais, sem prejuízo da qualidade do conhecimento. Afinal, 
oferecer ao educando a opção de escolha em determinadas áreas, transformar o 
professor de “mestre”, senhor absoluto da verdade e razão em um “orientador” do 
aprendizado pode dar certo?  

     Conforme os encontros foram acontecendo, acabei entendendo  e tornando-me 
entusiasta do conceito educacional da ANE, pois entendi que romper tais 
paradigmas, ao contrário de corromper a educação, a transforma na verdadeira 
educação.  E nesta,  professor e aluno compartilham  conhecimentos, ensinam e 
aprendem ao mesmo tempo. Assim, as indagações que levam a descobertas fluem 
de forma espontânea e o aprendizado, diferente da simples captação de 
informações, que na maioria das vezes não faz o menor sentido ao educando, torna-
se prazeroso e útil ao cotidiano do aluno. O professor por sua vez, além de transmitir 
o que sabe, recebe do aluno os conceitos do mesmo em relação ao conteúdo, 
transformando assim a escola em uma incubadora de conhecimentos.  

 

José Pacheco a respeito de romper paradigmas: 

“...reconheceu a necessidade, não só de operar rupturas pragmáticas, mas 
de erradicar um velho e excludente modelo de escola. A dúvida se desfez 
quando encontrou um princípio de resposta nas palavras de um Vieira do 
século 17: O mestre na cadeira diz para todos; mas não ensina a todos. Diz 
para todos porque todos ouvem; mas não ensina a todos, porque uns 
aprendem e outros não. E qual é a razão desta diversidade se o mestre é o 
mesmo e a doutrina a mesma? Porque para aprender não basta ouvir só 
por fora, é necessário entender por dentro”.                     
(Revista Educação, 2017) 
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     A ação na comunidade da Escola  Graciela,  na Ilha de Valadares em Paranaguá, 
foi uma experiência edificante, pois foi possível vivenciar o que é uma educação 
emancipatória na prática. No total, foram dezoito atividades interativas envolvendo 
Escola, Comunidade e Universidade. Nesta ação aconteceram diversas atividades 
envolvendo pais, alunos, professores e a comunidade do entorno da escola, como  
jardinagem e horta, grafitagem, massoterapia, rodas de prosa, bambuzagem, 
acupuntura, fandango, brincadeiras e jogos de quadra, corte de cabelo, 
performances diversas, capoeira, café com fuxico e a noite, para finalizar a 
programação, uma roda de conversa com estudantes do EJA e CBEJA. 

     Ao final das atividades, já tarde da noite, voltamos cada um para sua casa, 
satisfeitos pelo produtivo dia de aprendizagem e com a certeza de que, juntos, 
passo a passo, podemos, cada um de nós, contribuirmos para uma educação 
emancipatória. Uma nova educação. 

     A seguir, alguns momentos da ação na Ilha de Valadares,  registrados em 
fotografias: 

Atividade em Paranaguá, Ilha de Valadares 

 

Foto: Monike Miranda, 2018 
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Atividade em Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 

 

Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 
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Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 

 

Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 
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Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 

 

Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda,2018 
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Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 

 

Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 
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Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 

 

 

Atividade Paranaguá, na Ilha de Valadares  

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 
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     Trabalhei no desenvolvimento de dois projetos educacionais em parceria e total 
envolvimento com a emissora de radiodifusão comunitária Alternativa FM de 
Guaratuba/Pr, pois atuo nela desde seu início, no ano 2001 e acredito no potencial 
do rádio para a educação e desenvolvimento das comunidades onde atua uma radio 
comunitária. 

Primeiro projeto 

     O primeiro projeto desenvolvido foi  uma série de 05 (cinco) programas de rádio, 
aos sábados de manhã, com duração de uma hora cada programa, ancorados por 
mim. Neste projeto, o objetivo foi trabalhar a educação política do cidadão. No 
primeiro programa da série,  falamos sobre os objetivos, importância da educação 
política e sobre o projeto da ANE – UFPR-Litoral. Neste início o professor Valdo 
José Cavallet participou num bate papo descontraído,  mas de conteúdo intenso, 
pois foram abordados assuntos relacionados a realidade atual da  política  nacional 
e seus reflexos na educação da população como um todo. 

     O segundo programa da série contou com a participação da pedagoga Graciela 
Albino, que abordou e interagiu com os ouvintes, sobre o assunto: É possível 
melhorar a política e consequentemente as condições de moradia e saúde através 
da educação? Como transformar a educação tradicional em uma educação 
emancipatória?  

     No terceiro programa,  Cristiano Souza, jornalista e radialista, residente em 
Curitiba participou falando de suas experiências como jornalista no 
acompanhamento das atividades de políticos e da importância da população 
acompanhar e cobrar os trabalhos dos mesmos e de como, na sua opinião as 
escolas deveriam debater e implantar essa pauta no currículo .  Convidamos os 
ouvintes a participar através do aplicativo WhatsApp, com perguntas, opiniões e 
sugestões para o tema do programa que foi: Eu acompanho e participo das decisões 
administrativas e projetos de meu município? Abrimos ao debate a questão da não 
participação popular nas audiências públicas e de como essa ausência afeta nossos 
próprios interesses, já que nos omitindo, damos carta branca para que os 
administradores públicos, façam suas próprias escolhas sobre a forma como 
aplicarão os recursos públicos no município. A maioria absoluta alegou não 
comparecer por entender ser inútil, que os projetos já vem prontos e definidos e as 
audiências públicas somente acontecem “pró forma”, por ser uma imposição legal. 

     Insistimos na ideia de que a forte participação popular, aliada a organização das 
associações de bairros podem fazer com que os planos de investimentos públicos 
sejam direcionados para atender as demandas das comunidades. 

     Para isso é preciso educar as comunidades para a importância da participação e 
fiscalização popular nas administrações públicas. 
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     O quarto programa da série contou com a participação do professor e advogado 
Leandro Machado da Silva,  procurador do município de Itapoá/SC  e o assunto 
abordado foi a importância do voto nos destinos de um município, um estado e um 
país. Com  participação surpreendente pelo aplicativo WhatsApp, os ouvintes em 
sua maioria disseram não acreditar que é possível fazer uma boa escolha de 
candidatos pelo sistema atual de propaganda político-partidária. Insistimos no fato 
de que, atualmente com a facilidade de acesso a internet e até por aplicativos como 
o “detector de corruptos”, existe uma razoável possibilidade de escolher melhor os 
candidatos  ao voto popular. 

     Encerramos o quarto e último programa da série com a certeza de que os 
objetivos forma atingidos e a partir de 2019 voltaremos, com a participação de 
associações de bairros do município. 

     Para isso é preciso educar as comunidades para a importância da participação e 
fiscalização popular nas administrações públicas. 

     O quarto programa da série contou com a participação do professor e advogado 
Leandro Machado da Silva, ex procurador do município de Itapoá/SC  e o assunto 
abordado foi a importância do voto nos destinos de um município, um estado e um 
país. Com  participação surpreendente pelo aplicativo whatsApp, os ouvintes em sua 
maioria disseram não acreditar que é possível fazer uma boa escolha de candidatos 
pelo sistema atual de propaganda político-partidária. Insistimos no fato de que, 
atualmente com a facilidade de acesso a internet e até por aplicativos como o 
“detector de corruptos”, existe uma razoável possibilidade de escolher melhor os 
candidatos  ao voto popular. 

     Encerramos o quarto e último programa da série com a certeza de que os 
objetivos forma atingidos e a partir de 2019 voltaremos, com a participação de 
associações de bairros do município. 
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Atividades na Rádio Comunitária Alternativa FM, em Guaratuba 

 

Fonte: Monike Miranda, 2018 

 

 

Segundo Projeto 

     Com o nome de “Esse aluno é Show” , iniciamos o segundo projeto da ANE em 
parceria com  Radio Comunitária Alternativa FM”.  O principal objetivo foi dar  vez e 
voz , uma oportunidade aos alunos de  mostrar e desenvolver os talentos musicais. 
Através dos diretores, apresentamos e convidamos os 06 (seis) colégios estaduais 
situados na área urbana do município de Guaratuba/PR a participarem do projeto. 
Todos aceitaram, entusiasmados com a ideia.Este segundo  projeto foi desenvolvido  
em 06 ( seis ) etapas assim divididas:  
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1ª Etapa: 

     Explanação do projeto aos alunos nas salas de aula e convite para que os 
interessados participassem da audição em capela. (voz sem instrumentos) 

2ª etapa: 

     Nesta etapa, participaram 136 alunos, que cantaram um trecho de música de livre 
escolha e em capela. Destes, foram classificados 12 de cada colégio, totalizando 
assim, 72 alunos classificados para a  terceira etapa. 

3ª etapa: 

     Os classificados na etapa anterior,  gravaram em áudio e vídeo nas 
dependências dos colégios, trecho de uma música de livre escolha, agora 
acompanhados de teclado e guitarra. Após as gravações, três músicos e dois 
produtores convidados, ouviram as gravações nos estúdios da Rádio Alternativa e 
selecionaram   6 alunos de cada colégio, 3 do período matutino e 3 do período  
vespertino. 

4ª etapa:  

     Dos classificados na etapa anterior, foram selecionados 3 alunos de cada colégio, 
sendo que um ( o melhor na opinião dos músicos) foi classificado para a semifinal e 
dois foram escolhidos pela votação dos colegas alunos e ouvintes da rádio 
Alternativa, através do site  www.fmalternativa.com   e o mais votado também foi 
para a semifinal. 

5ª etapa: 

     A semifinal e final aconteceu sábado a noite na casa de shows “ Santo Canto” 
com aproximadamente 890 pessoas, entre alunos, pais, professores e outros 
convidados. Nesta etapa os dois classificados de cada colégio cantaram com banda 
ao vivo  e os jurados votaram em um candidato de cada colégio, e finalmente 
aconteceu a etapa final com seis alunos competindo e o júri escolhendo o primeiro, 
segundo e terceiro lugar. 

     No final, apesar do espírito de competição, houve uma confraternização entre os 
participantes, ficando acertado uma nova edição do festival no próximo ano e foi 
anunciado por uma das juradas, a professora de música Lires Oliveira Jorge, a 
formação de um coral com os alunos de todas as escolas estaduais da cidade. 

     Algumas situações ocorridas no decorrer do projeto merecem destaque. Em uma 
delas, relatada pela diretora de um dos colégios, um aluno considerado “rebelde”, de 
difícil trato, conhecido por ser protagonista de várias confusões, resolveu participar 
do projeto e foi um dos classificados para as etapas seguintes. Segundo a diretora, a 
partir daí, o comportamento do aluno mudou completamente, tornando-se 
participativo e as confusões cessaram completamente.  
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     Na continuação do projeto, o aluno gravou música em estúdio e participou 
ativamente, embora não tenha sido classificado para a etapa final. Observamos 
também que o referido aluno tem família bastante desestruturada e que segundo 
relato do mesmo e de sua mãe, a relação entre mãe e filho havia melhorado após 
sua participação no projeto. Daí percebe-se claramente a necessidade do 
rompimento do atual modelo educacional, que separa a vida educacional da 
realidade cotidiana. 

      O aprendizado escolar precisa estar interligado com a vida familiar e em 
sociedade como um todo. A escola deve ser somente parte do aprendizado e não 
pode estar alienada da realidade social do aluno, sob o risco de, ao invés de ser um 
local de complementação de conhecimento, tornar-se um lugar onde o aluno amplia 
ou acaba  desafogando  de forma errônea seus conflitos internos. 

      Ouvimos o depoimento de diversos pais de alunos e também ouvimos alunos 
que afirmaram ter sido a experiência extremamente proveitosa e muitos pais  
declararam admiração e surpresa pelos dons musicais dos filhos, que  até então uns 
diziam desconhecer, outros desacreditar . Uma diretora  afirmou que se soubesse 
que em sua escola havia tantos alunos com capacidade de cantar, já teria montado 
o coral da escola.  

     A participação dos ouvintes da rádio foi muito além das expectativas, sendo que 
a votação lançada no rádio e com a escolha dos candidatos feita através do site da 
emissora, ultrapassou a marca de 40 mil votos. Os ouvintes da rádio puderam votar 
nos seus cantores preferidos quantas vezes quisessem e isso acirrou a disputa entre 
alunos torcedores de seus colegas, familiares e ouvintes, que fizeram uma batalha 
na web, para que seus candidatos fossem para a final.  

     Um vereador sugeriu que fosse enviado ao mesmo por nós, um projeto para 
instituir o festival “Esse aluno é Show” oficialmente no município, o que a princípio 
consideramos desinteressante, pois a ideia é desvincular o programa de 
interferências político-partidárias, o que inevitavelmente acontecerá se isso for 
levado adiante. A ideia era, após o final deste projeto, dar continuidade com uma 
escola de rádio para os alunos, no entanto, devido a sucesso do projeto, a outra 
emissora da cidade, de propriedade da família do atual prefeito, mal terminamos o 
“Esse aluno é Show”, anunciou também um projeto nas escolas, similar ao que 
iríamos lançar. Pelo que observamos não está sendo levado adiante, mas vamos 
aguardar até o próximo ano para darmos continuidade aos projetos.  
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Atividades no Projeto “Esse aluno é Show”

Fonte: Tuca, 2018 
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Gravações em áudio e vídeo na etapa inicial do projeto. 

Fonte: Tuca, 2018 
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Etapa Final do Projeto 

Fonte: JR, 2018 
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Etapa final do projeto “Esse aluno é Show”

Fonte: JR, 2018 



19 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

     Romper com certos paradigmas seja em que área for, não é exatamente uma 
tarefa das mais fáceis. Na educação, talvez a resistência a mudanças seja ainda 
maior, pois nos acostumamos e nos acomodamos com a forma como “somos 
educados” desde muito tempo e assim, qualquer movimento que pretenda romper 
com esse conceito estático de ensino nos soa muitas vezes ameaçador e até 
perturbador. 

     Paulo Freire, em “Pedagogia da Autonomia” questiona as práticas pedagógicas 
vigentes na educação para propor  um novo método. Em sua forma de ver a 
educação, Paulo Freire acreditava que a alfabetização era um instrumento capaz de 
introduzir o estudante a leitura e a escrita dentro de um processo de libertação. E 
libertação é incompatível com um modelo estrutural rígido, que não admite 
mudanças, muito menos concede um mínimo de autonomia. 

     Emilia Ferreiro em  Psicogênese da Língua Escrita revela os processos de 
aprendizado das crianças e suas conclusões questionam  os tradicionais  métodos  
de ensino da leitura e da escrita. Emília Ferreiro, que estudou e trabalhou com Jean 
Piaget (1896-1980), concentrou pesquisas  nos mecanismos cognitivos relacionados 
a leitura e a escrita e seus estudos resultaram na conclusão de que as crianças tem 
papel ativo no aprendizado. Ou seja, elas tem papel ativo, ou seja, constroem o 
próprio conhecimento e vem daí a palavra construtivismo. Conclui-se assim que, o 
foco da escola, do conteúdo ensinado, para o aluno, ou seja, o sujeito que aprende.  
"Até então, os educadores só se preocupavam com a aprendizagem quando a 
criança parecia não aprender", diz Telma Weisz. "Emilia Ferreiro inverteu essa ótica 
com resultados surpreendentes."  Segundo Piaget, o processo de conhecimento por 
parte da criança  deve ser gradual e cada salto cognitivo depende de assimilação, 
de uma reacomodação dos esquemas internos e esse processo necessita de certo 
tempo. Por não simplesmente repetir o que ouvem, mas por utilizar tais esquemas 
internos, as crianças interpretam o ensino recebido.   

     E a uma nova educação precisa estar atenta a ideia da releitura do conteúdo 
absorvido; de uma reinterpretação, que pode acrescentar e até modificar certos 
conceitos, mas sempre enriquecendo o conteúdo e não simplesmente  
transformando o educando num receptáculo de “conhecimentos” pré-determinados, 
sem a opção de uma visão crítica-construtiva que permita uma releitura daquele 
conteúdo. Para Emília Ferreiro os desempenhos diferentes apresentados por alunos 
de classes sociais diversas não denotam desiguais capacidades e sim maior ou 
menor acesso a leitura e escrita a partir dos anos iniciais. 

      Embora boa parte das  obras de Emília estejam voltadas para a educação 
infantil, podemos nos apropriar de muitos de seus conceitos e observações para o 
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aprendizado como um todo e em todas as idades,  principalmente na questão que 
trata da visão crítica-construtiva da aprendizagem. 

     Minha experiência na ANE foi extremamente enriquecedora, na medida em que 
redescobri e reaprendi o conceito de educar, entendendo que não é possível ensinar 
sem aprender, que o ensino precisa estar em sintonia com a realidade social da 
comunidade onde o aluno vive. 

     Aprendi na ANE (e espero ter aprendido corretamente), que educação é muito 
mais que aprender a ler, escrever, somar ou multiplicar. Ela precisa estar voltada 
para a experiência de vida. Ou seja, a teoria precisa ser demonstrada na prática, o 
que certamente enriquece o processo de aprendizado. 

     Apesar de meus projetos não serem dirigidos diretamente ao aprendizado 
tradicional em sala de aula, ou ainda, no formato tradicional de aula, creio que os 
mesmos atingiram os objetivos precípuos, na medida em que despertaram o 
interesse pelo aprendizado e dentro do que se propuseram, atenderam as 
expectativas. 

     O projeto foi centrado na ideia de que o veículo de comunicação rádio, 
especificamente no caso, uma emissora de radiodifusão comunitária, pode ser um 
instrumento de ampliação do alcance da educação. Um aliado e uma alternativa 
viável e prática para um novo conceito educacional, onde o rádio, a comunidade e 
escola se unem em torno de um objetivo comum: Educar de forma prática e 
agradável, oferecendo assim, uma viável alternativa para uma nova educação. 
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