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RESUMO 

 

O termo Gestão encontra-se normalmente atrelado a área da administração, 
partindo do pressuposto de que as empresas necessitam de pessoas para gerir 
(Gestores), nos diversos departamentos (administrativo, financeiro, operacional), 
que compõem uma estrutura organizacional. Porém, o seu sentido está amplamente 
difundido e utilizado em diversos setores, contemplando inclusive o campo da 
Educação. Pensar a gestão de projetos educacionais é aproximar a prática de 
atividades da realidade dos lugares, sistematizando ações que unam elementos 
educacionais formais e não formais a partir do entendimento do lugar, característica 
esta que compõe o projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”. Neste sentido, o 
objetivo deste relatório de pesquisa é descrever, relatar as experiências na 
organização e sistematização do projeto “A rádio da escola na escola da Rádio”, ao 
qual demandou a criação de um documento para difundir e ampliar a aplicação das 
intervenções/engajamento nas escolas da rede pública de ensino, a partir da 
correlação entre Universidade, Escola e Comunidade. Desta forma, caracteriza-se 
como problema de investigação: como a elaboração de estratégias para implantação 
e gestão do projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” pode possibilitar o 
registro, a organização, sistematização, ampliação e aplicação nas escolas da rede 
pública de ensino? Busca-se, com isso, atender às demandas de uma gestão 
colaborativa e participativa, onde o foco das decisões e construção é realizado de 
forma horizontalizada, permitindo uma participação de cooperação, ao que concerne 
a construção do conhecimento a partir do entendimento do lugar. Esta proposta, 
influenciada pelos pressupostos metodológicos da pesquisa aplicada, visa utilizar 
como abordagem a pesquisa participante, inspirando-a nas dinâmicas mobilizadas 
pelos projetos que compõem “a Rádio”, desenvolvidos pelo grupo GEOTEC/UNEB, 
em uma perspectiva de redimensionamento e exploração das potencialidades das 
Geotecnologias e das Tecnologias Informática Comunicação - TIC, no sentido de um 
processo social de construção e apropriação do espaço pelos sujeitos e do ciclo 
PDCA para o desenvolvimento e avaliação de um tutorial digital enquanto produto da 
pesquisa. Como resultado da pesquisa, foram construídas estratégias para a 
implementação e gestão do projeto da “Rádio na Escola da escola da Rádio”, 
visando o fortalecimento, organização e expansão na rede pública de ensino. Deve-
se considerar que o produto dessa pesquisa, não busca desenhar um modelo 
engessado, mas dar orientação de que forma o projeto pode ser aplicado nas 
unidades escolares, respeitando as especificidades de cada uma sendo portando 
possível redimensioná-las às características e necessidades do lugar. 
 
Palavras-Chaves: Gestão Estratégica; TIC; Rádio na Escola; GEOTEC. 
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ABSTRACT 

 

The term management is usually found attached to the administration area, 
assuming that companies need to manage people (managers) in the various 
departments (administrative, financial, operational), that comprise an organizational 
structure. But its meaning is largely widespread and used in various sectors, 
including the field of education. To think about the management of educational 
projects is to make the practice of activities accessible to the reality of the sites, 
systematizing actions that unite formal and non - formal educational elements 
starting with the understanding of the place, a characteristic that composes the 
project "The School Radio at the School of Radio”. In this sense, the objective of this 
research report is to describe, report the experiences in the organization and 
systematization of the project “The School Radio at the School of Radio”, which 
required the creation of a document to spread and expand the application of the 
interventions/engagement in public schools, beginning at the correlation between 
University, School and Community. Thus, it is characterized as a research problem: 
how can the development of strategies for implementation and management of the 
project "The School Radio at the School of Radio" enable the registration, 
organization, systematization, expansion and application in public schools? 
Therefore, one tries to meet the demands of a collaborative and participatory 
management, where the focus of the decisions and construction is carried out 
horizontally, allowing a participation of cooperation, concerning the construction of 
knowledge beginning at the understanding of the place. This proposal, influenced by 
methodological assumptions of the applied research, aims to be used as an 
approach, the participatory research, inspired by the dynamics mobilized by the 
projects that compose " the Radio", developed by the group GEOTEC / UNEB, in a 
perspective of regulating and exploiting the potential of the Geotechnology and the 
Technologies Computerized Communication - TCC, towards a process of social 
construction and appropriation of space by the subjects and the PDCA cycle for the 
development and evaluation of a digital tutorial as a product of the research. As a 
result of the research, strategies were built for the implementation and management 
of the "Radio at the School of Radio" project, aiming at the strengthening, 
organization and expansion in public schools. One must consider that the result of 
this research, does not seek to cast a model in plaster, but to provide guidance on 
how the project can be applied in schools, while respecting the specificities of each 
one of them, thus, being able to apply them to the characteristics and needs of the 
place. 
 
Keywords: Strategic Management; TCC; Radio in School; GEOTEC. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Se faz necessário pensar na função clássica da Universidade como espaço 

que reúne os principais fatores (epistêmicos, metodológicos, experienciais, dentre 

outros) das diversas áreas do conhecimento (Exatas, Humanas, Naturais, Saúde) e 

sua contribuição para a sociedade, sempre pautadas no tripé pesquisa, ensino e 

extensão.  

Nessa lógica, a Universidade Pública, tem o compromisso de discutir e 

difundir pesquisa e ciência junto a sociedade em geral, abrindo os portões da 

mesma para que, inclusive, os alunos da Educação Básica conheçam a dinâmica e 

atividades que que compõem a prática no nível de Ensino Superior. 

Pensar na função social da Universidade é refletir nas ações da Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB), Instituição de Ensino Superior (IES), criada a partir da 

Lei delegada de nº 66 em 1º de junho de 1983 e autorizada pelo Decreto federal Nº 

92937 em 17 de julho de 1986, a qual a instituiu como Universidade Multicampi. 

Assim, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), nasce com uma proposta de 

educação superior voltada para formação de professores do Estado da Bahia, para 

construção do conhecimento e com uma especial atenção aos compromissos sociais 

e urbanos. (FIALHO, 2010) 

Por sua natureza de multicampia com a finalidade de ramificar/interiorizar as 

suas ações sócio-educacionais e a democratização do ensino superior, a UNEB 

conta com vinte e nove departamentos instalados em vinte e quatro campi 

(Salvador, Alagoinhas, Juazeiro, Jacobina, Caetité, Santo Antônio de Jesus, Senhor 

do Bonfim, Paulo Afonso, Barreiras, Teixeira de Freitas, Serrinha, Guanambi, 

Itaberaba, Conceição do Coité, Valença, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, 

Camaçari, Brumado, Ipiaú, Euclides da Cunha, Seabra e Xique-Xique), oferecendo 

mais de 172 (cento e setenta e dois) cursos de graduação presencial e à distância, 

além de 17 (treze) cursos de pós-graduação stricto sensu, em diferentes áreas do 

conhecimento, conforme observado no Quadro 1, a seguir, distribuídos na capital e 

interior do Estado nas modalidades: Mestrado e Doutorado Acadêmicos e Mestrado 

Profissional, abaixo listados:  
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LOCAL CURSO 

DCET I / Campus I/ Salvador Programa de Pós-Graduação em Química 
Aplicada (PGQA) 

DCH I / Campus I – Salvador Programa de Pós-Graduação em Estudo de 
Linguagens (PPGEL) 

DEDC I / Campus I – Salvador Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade (PPGEDUC) 

DEDC I / Campus I – Salvador Programa de Pós Graduação Gestão e 
Tecnologias Aplicadas à Educação 
(GESTEC) 

DEDC I / Campus I – Salvador Programa de Pós-Graduação em Educação 
de Jovens e Adultos (MPEJA) 

DEDC / Campus II – Alagoinhas Programa de Pós-Graduação em Crítica 
Cultural (POSCRÍTICA) 

DTCS III / Campus III – Juazeiro Programa de Pós-Graduação em Horticultura 
Irrigada (PPGHI) 

DCH III/Campus III – Juazeiro Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA)  

DCH V/Campus V – Santo Antônio 
de Jesus 

Programa de Pós-Graduação em História 
Regional e Local (PPGHIS) 

DEDC/Campus VIII – Paulo 
Afonso 

Programa de Pós-Graduação em 
Biodiversidade Vegetal (PPGBVeg) 

DEDC/Campus VIII – Paulo 
Afonso 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia 
Humana e Gestão Socioambiental 
(PPGEcoH) 

DCH/Campus V – Santo Antônio 
de Jesus 

Programa de Pós-Graduação Profissional em 
Letras (PROFLETRAS) 

DCH/Campus IV – Jacobina Programa de Pós-Graduação Educação e 
Diversidade (MPED) 

DCH/ Campus XIX -Camaçari Programa de Pós-Graduação Multi-
Institucional Multidisciplinar em Difusão do 
Conhecimento 

DCH/ Campus V – Santo Antônio 
de Jesus 

Programa de  Pós-Graduação Profissional 
em Letras (Profletras) 

UNEAD/Campus I- Salvador Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Física (ProfFísica) 

DEDC/Campus I- Salvador Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
História (ProfHistoria) 

Total  17 cursos 

Quadro 1: Representação dos Campi da UNEB e as Pós-Graduações  
Fonte: UNEB, 2016 

 

Dentre os cursos ofertados no Departamento de Educação/Campus I, 

destacamos o Programa de Pós Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à 
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Educação (GESTEC), aprovado pelo CONSU (Conselho Universitário) Resolução n. 

772/2010 e recomendado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) por meio do ofício nº 039-

11/2010/CTC/CAAII/CGAA/DAV/CAPES.   

O GESTEC tem como estrutura organizacional acadêmica, duas grandes 

áreas de concentração, as quais expressam as temáticas que constituem o seu eixo-

formativo: Gestão da Educação e Redes Sociais (Área de Concentração 1), e 

Processos Tecnológicos e Redes Sociais (Área de Concentração 2), conforme 

Figura abaixo. A Área de Concentração 1, busca atender a formação de 

profissionais que atuam na educação básica e na educação superior, em especial, 

gestores vislumbrando projetos e produtos para intervenção nos processos 

educacionais. A área de concentração 2 tem como objetivo central a intervenção, 

transformação e criatividade através do uso dos processos tecnológicos, pautados 

na subjetividade humana, materializada em produtos à melhoria da educação.  

 

 

Figura 1: Representação das Áreas de Concentração do GESTEC 
Fonte: GESTEC, 2011 

 

 Cada área de Concentração se constitui a partir de linhas de pesquisa, 

núcleos de estudos e produção, grupos de produção tecnológica e onze grupos de 

pesquisa (GP), divididos entre as áreas.  
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 Os grupos de pesquisa se constituem em agrupamentos de professores e 

discentes/pesquisadores vinculados à instituição e programas de pós-graduações 

que debatem, discutem e promovem ações para a difusão e desenvolvimento do 

conhecimento. Deste modo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), classifica grupo de pesquisa como: 

 

O grupo de pesquisa é definido como um conjunto de indivíduos 
organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, 
duas lideranças: cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a 
experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou 
tecnológico, no qual existe envolvimento profissional e permanente 
com a atividade de pesquisa cujo trabalho se organiza em torno de 
linhas comuns de pesquisa; e que, em algum grau, compartilha 
instalações e equipamentos. (CNPQ, 2016). 

 

Dentre os grupos de pesquisa que compõe o GESTEC, podemos destacar o 

Grupo de pesquisa em Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – 

GEOTEC, lócus de atuação desta pesquisa, vinculado aos Programas de Pós 

Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), e Educação e 

Contemporaneidade (PPGEduC).  

O GEOTEC nasce em 2007, com o objetivo de difundir o desenvolvimento da 

ciência e tecnologia nas escolas através da formação de jovens pesquisadores, no 

que se referem às discussões, reflexões, usos, potencialidades e 

redimensionamento das TIC como meios de comunicação entre a Escola e a 

Comunidade (GEOTEC, 2015). Em 2011 o mesmo foi registrado no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo reconhecido, 

oficialmente, como grupo de pesquisa. 

 

 

Figura 2: Identidade Visual do GEOTEC  
Fonte: GEOTEC,2013. 
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O grupo de Geotecnologias Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), 

desenvolve atualmente, três grandes projetos articuladores: (a) K-lab – Laboratório 

de Projetos e Processos Educacionais; (b) RedePub; e (c) “A Rádio da Escola na 

Escola da Rádio”. Cada um desses projetos se desdobram em outros subprojetos, 

que acabam se ramificando, ampliando e modificando. 

 

 

Figura 3: Estrutura de Organização Projetos do GEOTEC 
Fonte: GEOTEC, 2016. 

 

a) K-Lab - Laboratório de Projetos e Processos Educacionais 

 

O projeto “K-Lab - Laboratório de Projetos e Processos Educacionais” é uma 

ação do GEOTEC destinado à construção e qualificação de processos formativos e 

educacionais, por meio da elaboração, utilização e redimensionamento de técnicas, 

práticas e processos tecnológicos, com intuito de ampliar os espaços de pesquisas 

para novas e importantes produções na área educacional.  
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Neste contexto, o objetivo desta proposta é desenvolver pesquisas, por meio 

da produção de tecnologias e processos formativos, baseados nos princípios de 

multirreferencialidade e colaboração, para o entendimento de dinâmicas 

socioespaciais. Para o alcance desse objetivo, estão propostos encontros formativos 

com perspectivas de inovação pedagógica, tecnológica e entendimento das 

dinâmicas socioespaciais; construção por meio da utilização do agenciamento de 

processos geotecnológicos e educação, produções de materiais para 

potencialização de processos formativos em espaços escolares e não escolares; e 

Elaboração de processos tecnológicos, eventos, softwares e produtos com o intuito 

de potencializar processos educativos, artísticos e culturais, baseados em 

abordagens multirreferencial e dinâmica colaborativa. 

É importante esclarecer que esse projeto, nasce a partir da expansão do 

Jogo-Simulador Kimera – Cidades Imaginárias. O jogo-simulador Kimera é baseado 

na mitologia grega composta de personagens híbridos (seres mágicos) e humanos 

em que os protagonistas precisam entrar no mundo mágico do rei “Kimera” e ajudar 

a resolver vários mistérios.Simultaneamente, é necessário explorar e construir 

cidades (simulação de ambientes urbanos) nas três fases que compõem a dinâmica 

do jogo. 

 Assim, o Kimera, nasce com o intuito de criar possibilidades para relacionar e 

representar os espaços; construir cidades híbridas, explorando elementos reais e 

imaginados, a partir dos recursos disponibilizados pelo jogo digital. Por possuir uma 

equipe multidisciplinar o projeto rompe as barreiras do jogo e é representado por 

outras linguagens não apenas tecnológicas/digitais, mas artísticas, audiovisuais e 

imagéticas a partir de trabalhos realizados por pedagogos, geógrafos, informatas, 

roteiristas, designers gráficos e de som, entre outros.  

 

b) RedePub: História e Memória 

 

 O projeto “RedePub: História e Memórias”, se constitui como ação engajada 

na valorização e preservação das memórias que compõe as histórias das escolas da 

Rede Pública de Salvador. Assim, mobiliza uma rede de formação ao 

reconhecimento das relações humanas no tempo-espaço como movimento fundante 
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de práticas escolares. Desta forma, entrelaça o potencial das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na valorização das práticas e saberes humanos, 

correlacionando a educação ao caráter proposto pelas tecnologias, contribuindo 

diretamente com ações concretas, gerando um ato de inovação, para o registro da 

trajetória de vida dos sujeitos, vivenciadas no decorrer do percurso escolar. 

Desse modo, o objetivo do RedePub é contribuir, significativamente, na 

preservação das relações interpessoais ao longo do tempo que compõe a história da 

escola, se constituindo como lugar de memória, onde estão 

incrustados/manifestadas as marcas da trajetória dos sujeitos escolares. Assim, 

pretendemos mobilizar uma rede que fomente a relação das ações desenvolvidas na 

tríade Universidade, Escola e Comunidade, a partir das potencialidades das TIC na 

dinamização de ações/intervenções/proposições das escolas. 

Podemos destacar dentre as atividades desenvolvidas no RedePub, o curso 

de Aperfeiçoamento "Processos Tecnológicos e Práticas Inovadoras: As TIC na 

Preservação da Memória das Escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Salvador/BA”. Este processo formativo tem como objetivo possibilitar aos 

profissionais da educação que trabalham nas escolas de Educação Básica da Rede 

Municipal de Ensino de Salvador, a familiarização de conceitos referentes às 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Cultura Digital, História da 

Educação com perspectivas à preservação e valorização da memória escolar.  

 

c) “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”  

 

O Projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, objeto de estudo deste 

trabalho, tem por objetivo, possibilitar aos sujeitos da educação o 

redimensionamento do entendimento do lugar, geotecnologias e das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TIC - à compreensão da história, memória e 

manifestações culturais, mobilizando processos formativos através do exercício 

dialógico e investigativo junto à Educação Básica das Redes Públicas (Bahia e 

Sergipe). 
Para o alcance do objetivo geral do projeto, algumas ações são propostas 

nessa dinâmica, dentre elas: a compreensão do  lugar a partir do entendimento da 
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história; memória e manifestação culturais constituída pelas/nas práticas dos 

sujeitos; o entendimento do imbricamento das geotecnologias e das tecnologias da 

informação e comunicação, enquanto potencializadores de dinâmicas/ ações na 

construção de práticas educacionais; encontros formativos a partir da realização de  

oficinas e orientações para o desenvolvimento da pesquisa científica. 

Assim, este trabalho tem como proposição, a organização e sistematização 

da história do Projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” desde seu 

nascimento até o presente momento, buscando o levantamento de dados com o 

intuito de registrar o crescimento desse Projeto articulador, o qual é um dos 

principais subprojetos do Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e 

Contemporaneidade- GEOTEC. Apresenta-se como produto final desta proposta de 

intervenção, E-book, trazendo em seu conteúdo um breve histórico do Projeto da 

Rádio, as categorias contempladas, as possibilidades de aplicação, registros, 

resultados alcançados e outros, com o intuito de difundir na rede Pública de Ensino 

a Educação Científica e as TIC. 

É importante registrar que a UNEB, o GESTEC e o GEOTEC são espaços 

intimamente ligados a minha trajetória acadêmica e profissional, que se inicia em 

2004, na conclusão do curso de Graduação em Administração com habilitação em 

Recursos Humanos. Em 2007 concluí uma especialização em Gestão Estratégica de 

Pessoas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Atuei profissionalmente em 

diversas Instituições de Ensino de Nível Superior, sempre lotada em setores 

administrativos/financeiros. No ano de 2011, assumi uma vaga como servidora 

efetiva da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ocupando o cargo de Analista 

Universitária com formação em Administração, chegando ao GESTEC em maio do 

referido ano, participando de toda implantação do Programa, permanecendo por 

quatro anos desenvolvendo atividades de cunho administrativo, dividida entre a 

secretaria acadêmica e o setor financeiro. Durante esse período, me aproximei do 

GEOTEC, em consequência da própria dinâmica do trabalho desenvolvido, que 

muitas vezes estava associado na relação com os alunos, mas também por 

afinidade.  

Diante dessa aproximação, passei a conhecer um pouco do trabalho 

desenvolvido pelo grupo, participando esporadicamente de algumas ações 
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desenvolvidas (oficinas e reuniões) nas Escolas.  Nesse contato mais próximo, e 

diante de uma demanda do próprio grupo, nasce a ideia deste projeto, 

especialmente no que se refere aos integrantes do projeto “A Rádio da Escola na 

Escola da Rádio”, que perceberam uma necessidade de sistematização dos 

trabalhos já realizados, para que pudessem ter a dimensão do crescimento do 

projeto, dos sujeitos envolvidos, das ações, espaços e atividades atribuídas a ele. 

Desta forma, esta proposta de pesquisa reflete de maneira significativa a área em 

que atuo, sobretudo, considerando a proposta de desenvolvimento do produto final 

que entusiasma em sua forma de apresentação. 

Assim, caracteriza-se como questão norteadora desta pesquisa, a seguinte 

pergunta: como a elaboração de estratégias para implantação e gestão do projeto “A 

Rádio da Escola na Escola da Rádio” pode possibilitar o registro, a organização, 

sistematização, ampliação e aplicação do mesmo nas escolas da rede pública de 

ensino?  

Portanto, escolhemos como formato deste Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC, o relatório final de pesquisa por sua rigorosidade cientifica e descritiva do 

processo de investigação aplicado a um lócus, expondo as etapas de 

desenvolvimento da pesquisa, sistematização de conceitos a partir da 

contextualização em que o problema está inserido, analise dos fenômenos sociais 

que requerem uma mobilização dos atores participantes destas dinâmicas engajada, 

diversa e multireferenciada.   

Deste modo, apresentamos como objetivo geral, compreender a dinâmica do 

Grupo GEOTEC e desenvolver estratégias de implantação e gestão do projeto “A 

Rádio da Escola na Escola da Rádio”, buscando auxiliar na sua aplicação em 

escolas da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia e além dela, dinamizando 

assim, os processos formativos que ocorrem no âmbito das redes, mobilizados pela 

tríade Universidade, Escola e Comunidade. 

Para alcançarmos o objetivo geral, pretendemos, junto com os sujeitos do 

GEOTEC alcançarmos os seguintes objetivos específicos:  

 Identificar as demandas do projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” 

junto às escolas e aos componentes do GEOTEC; 
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 Registrar e sistematizar a extensão das ações dos projetos que compõe o 

projeto guarda-chuva “A rádio da Escola na Escola da Rádio”;  

 Desenvolver um tutorial para direcionar, organizar e mobilizar ações do 

Projeto nas Redes Públicas de Ensino, juntamente com o grupo GEOTEC. 

Aliados ao processo de experiência e imersão nas atividades do projeto da 

Rádio, adotamos nessa investigação as seguintes categorias de pesquisa: Gestão 

estratégica (CHIAVENATO, 2010,2011; ANSOFF; MCDONNELL, 1984; NEWMAN, 

1977; HAYDT, 2006; FIALHO, 2010); Tecnologia da Informação e Comunicação e 

Geotecnologias (HETKOWSKI, 2010; BRITO, 2013; REZENDE, 2015) e o próprio 

projeto  A Rádio da Escola na Escola da Rádio que no início da sua criação vem 

produzindo e articulando conceitos a partir dos seus pesquisadores (NASCIMENTO; 

PEREIRA; DIAS, 2010); Araújo (2015); Moreira (2015); Mendes (2015); Pereira 

(2014), Santos; Correia (2016).   

 Esta proposta, orientada pelos pressupostos da Pesquisa Aplicada, visa 

utilizar a pesquisa participante, inspirados nos Projetos desenvolvidos pelo grupo 

GEOTEC da UNEB, em uma perspectiva de redimensionamento e exploração das 

potencialidades das Geotecnologias e das TIC, no sentido de um processo de 

construção e apropriação do espaço concebido, percebido e vivido pelos sujeitos. O 

desenvolvimento da proposta envolve a utilização de duas abordagens 

metodológicas, são elas: (a) a primeira visa  a Pesquisa Participante como processo 

de articulação entre os pesquisadores do GEOTEC, Instituições parceiras (Escolas 

vinculadas a Rede Pública de Ensino) e a Universidade (Especialmente os 

Mestrados Profissionais, que possuem a pesquisa aplicada como uma metodologia 

de pesquisa engajada entre o pesquisador e os pesquisados, que são sujeitos 

partícipes da pesquisa) e, (b) a segunda está vinculada ao ciclo PDCA, que é um 

método de qualidade muito utilizado na área da Administração, que visa atingir o 

alcance de metas necessárias ao sucesso da organização. Esse método consiste 

em quatro etapas pré-definidas: planejar, executar, verificar e agir. Para que se 

obtenha sucesso na utilização do método, se faz necessário completar todo o ciclo 

diversas vezes até que o processo (que é contínuo) esteja em conformidade com os 

objetivos propostos. 
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A escola tem como atividade fim a Educação, mas não deixa de ser uma 

organização por sua natureza. Pelo contrário, para o andamento e funcionamento de 

suas atividades, a mesma necessita de gestão, de capital humano, recursos 

materiais, instalações adequadas, espaço físico em condições de aula, dentre tantos 

outros aspectos necessários para que a Instituição de Ensino funcione de forma que 

alcance seus objetivos.  

Pensando em uma propositiva aplicada, articulando as ações in loco dos 

pressupostos metodológicos (imersão, engajamento, solidariedade e compromisso 

social) inerentes aos Mestrados Profissionais, reunimos estratégias de implantação 

e gestão como produto final desta pesquisa. É importante frisar, que essa 

organização não se fecha no próprio produto, uma vez que o projeto da Rádio e as 

ações do GEOTEC estão em constante movimento. Assim será constantemente 

revisitado e aplicado a realidade, inerente à cada unidade escolar. A sistematização 

e organização que compõe o produto aplicado, não caracteriza-se como modelo 

engessado, mas como pista/guia do que foi realizado outrora, servindo de orientação 

e base para que sujeitos vindouros possam desenvolver o projeto, fazendo valer a 

função clássica da universidade que é ajudar a sociedade a se desenvolver 

cientificamente, tecnologicamente e solidariamente.  

Portanto, partimos da aplicação de planejamento estratégico no setor 

educacional, como sugere Parente Filho (2001), considerando o planejamento 

estratégico como melhor e mais apropriada abordagem, para ajudar as instituições 

de ensino superior a enfrentarem os desafios atuais, referentes a introdução das 

tecnologias e, as necessidades de estratégias de longo prazo para dinamizar a 

pesquisa, em época de efervescência científica e tecnológica. 

Assim, este trabalho está dividido em quatro sessões, por se tratar de um 

relatório de pesquisa, pois corroborando com a ideia proposta por de Fisher (2005, 

p. 3) ao abordar os trabalhos de conclusão de cursos na modalidade de Mestrado 

Profissionais: 

 

O trabalho de conclusão do mestrado profissional, configura-se como 
dissertação que demonstre domínio do objeto de estudo, além da 
investigação aplicada para solução de problemas que possam ter 
impacto no sistema a que se dirige. 
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Nesse sentido, organizaremos esse trabalho a partir das seguintes sessões: 

 A primeira sessão propõe uma apresentação contextualizada, levantamento 

estatístico da expansão do projeto da rádio nas instituições parceiras em 

números (instituições envolvidas, produções, publicações, entre outros).   

 Por conseguinte, realizamos uma discussão conceitual, abordando as 

Categorias de teóricas conceituais do projeto da rádio que embasa esse TCC 

(Gestão estratégica, Tecnologia da Informação e Comunicação e 

Geotecnologias, A Rádio da Escola na Escola da Rádio).  

 Na terceira sessão, descrevemos as abordagens metodológicas, 

planejamento, execução e imersão dos pesquisadores nos “loci” da pesquisa, 

no que concerne o desenvolvimento do projeto “A Rádio da Escola na Escola 

da Rádio”. 

  Na última sessão, apresentamos o produto estratégias de implantação e 

gestão do projeto, analisando as colaborações e participações dos 

“fazedores” da rádio, caracterizando-o como suporte geotecnológico para o 

entendimento de lugar. 
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2. O PROJETO “A RÁDIO DA ESCOLA NA ESCOLA DA RÁDIO” 
 

[...] a rádio foi se tornando uma metáfora e uma promessa e foi se 
tornando uma quimera, um grande desejo de trabalhar com 
educação cartográfica, educação cientifica e autonomia dos sujeitos, 
de falar da cidade, falar dos lugares que as pessoas desconhecem, 
falar da periferia, [...] a rádio hoje é um sonho realizado pela 
comunidade inteira, é a realização da pesquisa cientifica na escola, 
que comunica que informa que dialoga que tem conteúdo, [...] tem 
tantas faces, é polifacética (HETKOWSKI, 2015 - ENTREVISTA 
CASULO). 

 

 O Projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, vem se constituindo como 

um projeto que agrega não apenas pesquisadores diretamente ligados a 

Universidade, mas alunos dos três níveis de escolarização da Educação Básica e 

alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) da UNEB. O eixo central 

deste Projeto, nasceu em 2005 com alunos do curso de Geografia e de Pedagogia 

em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada da cidade de Salvador/Ba, 

coordenado pelos professores Tânia Maria Hetkowski e Francisco Jorge Brito, os  

quais tinham, inicialmente, o objetivo de trabalhar com as potencialidades do 

georreferenciamento na formação de professores da Rede Pública de Ensino, 

graduandos dos citados cursos, no (re)conhecimento do espaço de atuação e do 

sentimento de pertença na escola, lugar onde atuavam profissionalmente.  

A partir de 2007, foi conduzido à UNEB e adequado às demandas e 

necessidades da comunidade acadêmica e escolar, agregando alunos dos 

Programas de Pós Graduação, da Graduação e professores da Rede Pública de 

Ensino, na dinâmica e nas (re) definições do projeto hoje conhecido como “A Rádio 

da Escola na Escola da Rádio”.  

Com o objetivo de fortalecer e ampliar as ações pedagógicas aplicadas, em 

2010, o projeto foi contemplado com Edital FAPESB 29/2010 denominado como Pop 

Ciência, utilizando pela primeira vez de um financiamento público para o 

desenvolvimento das atividades na Rede Pública de Ensino, com alunos do Ensino 

Médio do Colégio da Polícia Militar (CPM) Unidade Dendezeiros. A escolha do nome 

decorreu desse momento, através de votação entre os pesquisadores do projeto que 

anteriormente era conhecido como Rádio Escolar. 
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A proposta inicial, era revitalizar uma Rádio Escolar Convencional já existente 

no Colégio da Polícia Militar (CPM), porém sem funcionamento, uma vez que a 

intenção do CPM era que este meio de comunicação provocasse atividades 

interdisciplinares, onde todos os professores e alunos pudessem desenvolver 

atividades com assuntos correlatos às respectivas áreas do conhecimento, atingindo 

toda a escola e ampliando seus objetivos na comunidade do entorno.  

Desta forma, os programas da Rádio deveriam estar voltados para temáticas 

educacionais, como cidadania, ética, saúde, comportamento, notícias cotidianas 

entre outras. Diante da intenção da escola e da relevância das pesquisas e 

produções do GEOTEC é que se verificou a possibilidade de ampliação desta rádio 

no que se refere ao sentimento de pertença destes alunos para com a escola, com 

os bairros onde vivem e/ou circulam e para com a dinâmica na constituição da 

Cidade de Salvador, ou seja, entrelaçar as histórias, memórias, fatos, sentimentos, 

problemáticas, índices entre outros elementos dos espaços urbanos e cotidianos, 

vividos por eles e por pessoas comuns, com os assuntos formais de sala de aula, 

utilizando disciplinas como matemática, física, geografia, história entre tópicos 

curriculares.  

A proposta de revitalização da rádio acabou não se concretizando, e os 

pesquisadores e professores, passaram a trabalhar educação científica com os 

alunos/pesquisadores a partir das vivências com o lugar, também de forma 

multidisciplinar, utilizando conteúdos obrigatórios e interdisciplinares, porém com 

outro olhar para as questões do bairro e entorno.  

Com os primeiros resultados, outros professores, gestores, coordenadores e 

membros da comunidade, buscaram o GEOTEC/UNEB para conhecer e expandir a 

propostas em outros lóci, assim, em 2013, outro edital FAPESB foi conquistado pelo 

grupo, dessa vez para implantação da Rádio Convencional no Colégio Municipal 

Governador Roberto Santos (conhecida como Robertinho), que está em pleno 

funcionamento com programações alinhadas aos pressupostos da “Rádio”, junto aos 

pesquisadores juniores que continuam suas pesquisas na Escola, expandindo para 

além do espaço da escola na Rádio de Frequência Modulada – FM 101.5. 

 Assim, coletivamente e colaborativamente a proposta foi ampliada e pautada 

através da Pesquisa Engajada, a partir de fatos e de elementos evidenciados, nas 
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interações do grupo GEOTEC, com, alunos, professores, moradores e habitantes da 

cidade de Salvador/Ba. A imersão dos pesquisadores no “lugar vivido” pelos sujeitos 

professores e alunos, possibilitou a percepção de que os habitantes de Salvador 

desconhecem sua cidade e seu valor histórico, como patrimônio nacional, mundial e 

das singularidades culturais do Brasil, respeitando todas as suas contradições. 

O projeto da Rádio foi se consolidando e definiu seu objetivo possibilitar os 

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, 

acontecimentos 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. (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2011).  

Desta forma, o projeto foi efetivado nos seguintes locais: 1) Colégios da 

Polícia Militar (Dendezeiros e Lobato); 2) Instituto Federal da Bahia (IFBA/Valença), 

3) Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI/UNEB); 4) Escola Municipal 

Governador Roberto Santos; 5) Escola Franco Álvaro da Rocha, 6) Escola Municipal 

Gersino Coelho. Algumas, dessas escolas situadas nas proximidades da UNEB, 

Bairro Cabula – Cidade de Salvador/BA, cujo entorno apresenta graves problemas 

sociais (tráfico de drogas, violência, gravidez precoce); fatores escolares internos 

como indisciplina, evasão, fracasso escolar, desmotivação, falta de perspectivas 

futuras entre outros problemas que mobilizam a vida dos alunos, sujeitos-partícipes 

desse processo formativo. 

Hoje, o projeto encontra-se amplamente imerso nas redes, ocupando outros 

espaços e ultrapassando os muros da cidade e do Estado de onde nasceu. Em 

2015, chega às seguintes Escolas: 7) Escola Estadual Epifânio Dórea - Poço Verde, 

Município de Sergipe, 8) Colégio Estadual Bento Gonçalves; 9) Colégio Polivalente 

do Cabula, além de ampliar sua atuação nos colégios já citados anteriormente. 

Além dos novos “Loci” de pesquisa, o projeto amplia sua atuação nos colégios 

já citados anteriormente, com novas pesquisas nas mesmas unidades escolares. 

Este projeto guarda-chuva agrega muitos subprojetos, alguns concluídos e outros 

em andamento, tais como: 

1. Urbanidade e Geotecnologias: Olhares dos alunos da Escola da Rede Pública 

sobre a Cidade do Salvador/BA (concluído); 
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2. O lugar da pesquisa na educação geográfica: relatos de experiência com 

alunos do IFBA Campus Valença (concluído); 

3. A rádio da escola na escola da rádio: Uma proposta de educação científica 

desenvolvida com alunos da escola municipal Roberto Santos/SSA-BA 

(concluído); 

4. CASULO: Uma Experiência Vídeo Documentada com Alunos da Rede Pública 

de Ensino do Estado da Bahia (concluído); 

5. Leitura e escrita: propositiva de intervenção por meio do dispositivo móvel 

(concluído); 

6. Processos Formativos e Representações Socioespaciais dos professores da 

Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha sobre o bairro da Engomadeira 

(concluído); 

7. Experiências Memoráveis: Salvaguardando as Histórias e Memórias dos 

sujeitos da Universidade Aberta à Terceira Idade (concluído); 

8. História e Memória: A cidade de Salvador contada pelos sujeitos da 

Universidade Aberta à Terceira Idade- Campus I/UNEB (concluído); 

9. Formação de Professores e Práticas Inovadoras: consolidação do projeto “A 

Rádio da Escola na Escola da Rádio” (em andamento); 

10. Atlas Escolar da Região do entorno imediato do colégio Polivalente do 

Cabula- Salvador/BA: construção do conhecimento e valorização do lugar (em 

andamento); 

11. Educação Científica e Ensino de Ciências: breve histórico e conceito-ação 

(em andamento); 

12. Educação Científica: A experiência docente e discente no cotidiano do 

CPM/BA (em andamento); 

13. Quando Agostini e Carybé se encontram: o ensino de arte mediado por 

histórias em quadrinhos (em andamento); 

14. Práticas inovadoras de ensino mediadas pelas Geotecnologias: construção do 

atlas de Poço Verde/SE (em andamento). 

 

O crescimento do projeto nos remete a esta proposta de trabalho, pautado 

nas estratégias de implantação, para dinamizar, organizar e sistematizar as ações 
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que compõe o projeto “A Rádio da escola na Escola da Rádio”, alicerçado no 

potencial das TIC, através do dimensionamento e da articulação do projeto, 

buscando compreender e ordenar as estratégias utilizadas na construção de 

saberes e inovações escolares, advindas desta modalidade de trabalho. 

Ao que corresponde à instância acadêmica, cada um desses pesquisadores 

entrelaçam suas pesquisas, com outros pesquisadores, sujeitos partícipes do 

processo, (alunos, professores e gestores), além de professores da Rede que não 

possuem pesquisas vinculadas a nenhum Programa de Pós Graduação, mas 

trabalham com seus alunos, participam das reuniões, escrevem, submetem 

trabalhos para eventos (conforme Figura 4). 

  

 

Figura 4: Orgonograma circular Projeto da Rádio/GEOTEC 
Fonte: DOURADO, 2016 
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Portanto, os sujeitos que fazem o projeto acontecer são pesquisadores 

vinculados aos cursos de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à 

Educação (GESTEC) e ao Programa de Pós-Graduação Educação e 

Contemporaneidade (PPGEduC), alunos e professores das Escolas parceiras e 

pesquisadores voluntários. 

Diante desta extensão do projeto cabe-nos o questionamento: como 

estruturar um projeto amplo que relacione a Universidade, Escola (professores, 

alunos) e a comunidade, uma vez que não houveram planejamentos estratégicos, 

anteriormente construídos, para que os mesmos dialoguem e tenham ações 

orientadas, respeitando as suas especificidades? Colaboram também as demandas 

que imergem no próprio lócus, fazendo que o imediato seja tratado sem perceber a 

sua totalidade. O que torna muito importante a reflexão sobre o que é o Projeto da 

Rádio em uma dimensão maior, sem pensar nas partes, mas pensando em um todo.  

Para ilustrar em números a ampliação do projeto, iremos apresentar nesta 

sessão, resultados do levantamento de dados realizado através de um questionário, 

com pesquisadores da Rádio, e cenário da mesma. 

 O instrumento de coleta foi um questionário semiestruturado, elaborado 

conforme objetivos da pesquisa e embasado pela bibliografia utilizada. A opção pelo 

questionário deve-se ao fato de ser um instrumento de fácil aplicação e que 

possibilita os questionamentos necessários nessa etapa da investigação, cujos 

resultados são apresentados no tópico 4.1 “O projeto da Rádio em Números”, 

pertencente ao capítulo quatro deste relatório de pesquisa.  

Composto por trinta e seis questões divididas entre objetivas e subjetivas, 

utilizando um método estatístico para facilitar a coleta, sistematização e 

apresentação dos dados.  Antes da aplicação dos questionários, foi explicado a 

todos os participantes os motivos e objetivos da pesquisa. Assim, os questionários 

respondidos possibilitaram a identificação dos pesquisadores da Universidade 

envolvidos no projeto, conhecimento sobre as unidades escolares onde os projetos 

estavam inseridos, os trabalhos que resultaram da pesquisa, comunicações 

apresentadas em eventos, bem como o perfil dos sujeitos da pesquisa.  

Em agosto de 2016, os questionários foram aplicados com quatorze 

pesquisadores do Projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”. Assim, com o 
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retorno das respostas dos questionários, o resultado das questões objetivas, foram 

organizados, sistematizados, descritos, analisados e apresentados neste trabalho 

em formato de gráficos e tabelas, buscando o melhor entendimento por parte do 

leitor 

Vale ressaltar, que foram considerados para apresentação dos resultados, 

apenas as questões, aquelas que ilustram os números crescentes na expansão com 

números mais expressivos. 
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3. GESTÃO ESTRATÉGICA E GESTÃO DE PROJETOS: OS ENLACES NA 
PESQUISA  

 

A gestão faz parte do cotidiano das pessoas, pois em todos os momentos da 

nossa existência estamos organizando nosso tempo, demandas, orçamentos e 

ações pessoais e profissionais. Porém, comumente, o termo gestão, é associado 

apenas à área da administração. 

Ao que consiste o campo da educação, a gestão está intimamente ligada ao 

modo de fazer, gerir, administrar e avaliar os marcos legais das Leis de Diretrizes e 

Bases – LDB, por exemplo. Ou mesmo da gestão em larga escala como a gestão 

institucionalizada que vem de cima pra baixo, verticalizada, sendo uma gestão de 

números e de índices e, para isso existem muitos indicadores pelos Programas dos 

Governos em diversas instâncias. Alguns indicadores nos possibilitam verificar a 

gestão educacional baseada em parâmetros e números como: Avaliação Nacional 

da Educação Básica - ANEB; Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - 

ANRESC; Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA, Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, porém esses parâmetros estão 

longe de “medir qualidade de ensino”, pois o conceito de qualidade é subjetivo, e 

precisa levar em consideração o contexto em que a gestão está inserida. 

É inevitável fazer um paralelo entre os números oficiais que “revelam” a 

defasagem de ensino no país, mas não contextualizam e nem consideram as 

dinâmicas vivenciadas na escola e seu entorno, desprezando as reais problemáticas 

que ocorrem no cotidiano do espaço escolar, a exemplo da falta de material didático,  

falta de professores e lacunas de sua formação,  violência nas escolas, distorção 

entre idade e série, entre outros. 

 A gestão, neste contexto, é um elemento estratégico que media as diversas 

instâncias em uma organização: administrativa (financeira, material, Recursos 

Humanos e política), educacional (aprimoramento do quadro docente, processos de 

ensino-aprendizagem e disciplinar) e social (relação escola e comunidade).  

Portanto, a forma como a liderança e os professores se relacionam, o clima escolar, 

a maneira como o currículo é organizado, a metodologia de ensino utilizada, a 

clareza dos objetivos que a escola busca alcançar, a maneira como se relaciona 
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com os pais e com as comunidades, contribuem para garantir o sucesso da escola e 

a aprendizagem do aluno. 

 Para tanto, isto requer uma imersão no dia-a-dia da escola para que aja uma 

organização, de relação, colaborativa entre a Escola, Universidade e Comunidade, 

num conjunto de esforços que oportunize o diálogo e que a escola seja ambiente de 

reflexão e difusor do conhecimento apreendido ao longo da história da humanidade, 

cumprindo, assim, com seu papel social.  

 Ao que consiste uma gestão colaborativa é necessário conhecer e traçar 

objetivos e missões primordiais de uma instituição, o pensamento e ações conjuntas, 

pautada em estratégias. Aliás, a elaboração de estratégias e metas são os pontos  

chaves para que uma instituição atinja o êxito desejado, a qual pode ser avaliada 

como ferramenta potencial para lidar com as condições de mudanças que 

constantemente cercam as instituições, principalmente educacionais. Basicamente, 

a estratégia é considerada por Ansoff & McDonnell (1984) como um conjunto de 

regras, de tomada de decisão para orientação do comportamento de uma 

organização e, está fundamentada em quatro regras distintas: 

 

1. Padrões qualitativos (objetivos) e quantitativos (metas) pelos quais o 

desempenho presente e futuro da organização são medidos; 

2. Regras para desenvolvimento da relação da organização com seu ambiente 

externo, ou seja, significa a sua estratégia empresarial ou estratégia federal, 

estadual ou municipal; 

3. Regras para o estabelecimento das relações e dos processos internos da 

organização (conceito organizacional); 

4. Regras pelas quais a organização conduzirá suas atividades do dia-a-dia 

(políticas operacionais). 

 

A gestão estratégica está em consonância com a gestão da qualidade, que 

será tratada no capítulo de metodologias, ao abordarmos o ciclo PDCA, pois se 

difere da gestão tradicional, que se estabelece de forma vertical, de cima para baixo, 

e passa a ser uma gestão horizontalizada, onde todos os colaboradores precisam 

desprender esforços para o alcance de metas. 



28 

 

 
 

 Formalmente pode-se conceituar gestão estratégica como o processo 

sistemático, planejado, gerenciado, executado e acompanhado por uma equipe 

gestora, envolvendo e comprometendo todos os responsáveis e colaboradores da 

mesma. Com a finalidade de assegurar o crescimento, a continuidade e 

sobrevivência da instituição, por meio da elaboração cíclica, que não esgota na 

criação da estratégias, mas que se adapta as mudanças observadas no ambiente 

interno e externo. Portanto, a organização reinventa sua maneira de agir, 

entendendo a demanda e encaminhando as transformações do ambiente. 

Deste modo, o processo de gestão estratégica surge da conscientização de 

que as instituições necessitam de metas definidas, bem como de diretrizes de 

crescimento, não podendo esperar os acontecimentos para que a organização 

busque soluções imediatistas. Assim, Newman (1977), evidencia que uma estratégia 

é um conjunto de objetivos e de políticas principais capazes de guiar e orientar o 

comportamento estratégico de uma organização em longo prazo. Desta forma, 

compreende-se que a estratégia busca envolver a organização como uma 

totalidade; ser um meio para alcançar objetivos organizacionais e; ser orientada para 

longo prazo baseada na sistematização, análise e organização.  

Neste contexto, a estratégia é um elemento mobilizador que oferece 

importante ajuda para lidar com a turbulência enfrentada pelas instituições, exigindo 

um esforço coletivo para sanar questões de vital importância para o andamento das 

propostas/projetos. Neste sentido, a gestão estratégica não deve ser confundida 

com a visão clássica do planejamento, submetida a um engessamento hierárquico e 

verticalizado (de cima para baixo), levando a gestão a trabalhar dentro de um ritual, 

como se operasse em ambiente fechado/estático. Portanto, o planejamento de 

estratégia organizacional, deve ser realizado refletindo o conjunto para além da 

posição que o sujeito possui, incluindo nas decisões, construindo na coletividade.  

A constante verificação da proposta de gestão estratégica ambientada no 

lugar (no projeto da rádio, tem como elemento central a escola e a comunidade 

entorno) deve permanecer flexível e dialógica, para que os resultados e impactos 

sejam verificados e (re) elaborados sem perder as bases consolidadas, ou seja, 

ainda que mude a equipe gestora, as contribuições, conquistas e resultados não 

sejam alterados, sendo o ponto de partida para as ações da nova gestão. Todavia, 
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apesar dos elementos colaborativos, solidários, dialógicos e flexíveis, ao que 

permeia a discussão sobre gestão estratégica, precisa possuir estratégias objetiva e 

exequível, para que não se percam na dinâmica do cotidiano, pretensão esta que 

impulsiona a construção do produto desta pesquisa ao projeto da rádio. 

Nesse sentido, compreendemos a gestão estratégica como uma das 

principais etapas para o desenvolvimento e execuções de ações pontuais aplicadas 

a um determinado lócus. Deste modo, o planejamento é um dos elementos 

intrínseco do ato de gerir em qualquer segmento. Para Haydt (2006, p.94), o ato de 

planejar, está pautado na análise da realidade, refletindo sobre as condições 

existentes e prevendo as formas alternativas de agir/atuar para alcançar os objetivos 

propostos desejados. Assim, o planejamento das execuções dos pressupostos 

teóricos, metodológicos e epistêmicos do projeto “da Rádio”, precisa dialogar e 

ponderar os contextos sócio históricos em que coexistem na rede pública de ensino 

do Estado da Bahia. 

Assim, traçar metas e estratégias permite à gestão atender, de maneira 

rápida e eficaz, às oportunidades que surgem e levam aos gestores optarem entre 

resultados e características desejáveis. Através deste entendimento compreende-se 

que o planejamento estratégico não é apenas uma afirmação de resultados 

numéricos expressivos de uma instituição, mas sim preocupação, acima de tudo, em 

transformar esses números quantitativos em realidade qualitativa.  

 Mas, que relação tem essas preposições com o projeto da radio e essa 

pesquisa? A criação de estratégias e práticas baseadas nos pressupostos da 

pesquisa aplicada, de forma colaborativa e engajada, requer a criação de estratégias 

que agreguem os sujeitos pesquisadores da universidade, pesquisadores da escola 

(alunos e professores), gestores das escolas parceiros e voluntários. Para tanto é 

necessário criação de critérios para que todos os interesses, desejos e objetivos 

convertam e estejam atrelados aos objetivos do projeto da Rádio/GEOTEC.  

Nesse sentido é necessário pensar um produto, que agregue o potencial das 

TIC, o redimensionamento das Geotecnologias alinhado com as características do 

lugar e que pertençam ao universo/realidade da criança, jovens e adultos que estão 

inseridos no projeto da rádio.  
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3.1 AS TIC E A GESTÃO DA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA COM O LUGAR 
 

Na contemporaneidade, a sociedade vem assistindo a um acelerado processo 

de desenvolvimento dos suportes tecnológicos. A utilização das tecnologias na 

educação permite o desenvolvimento da criatividade, inventividade, interação, 

ampliação e mediação de processos formativos a partir da autonomia e autoria dos 

sujeitos, tornando-o protagonista de uma ação formativa que ultrapassa os muros da 

escola e se imbricam no cotidiano vivenciado no espaço/lugar. Assim, os recursos 

interativos disponíveis de vídeo, áudio, imagéticas e digitais, apresentam como 

oportunidade de construção de conteúdos autônomos (sem a necessidade de um 

profissional habilitado para) a partir do encontro de linguagens de comunicação, ou 

seja, um único aparelho agregando outras funções que permitem a captura de 

imagens, gravações de sons e difusão de informações de forma rápida. 

Neste cenário, a educação surge como área a se pensar as potencialidades 

dos recursos tecnológicos aos processos educativos, pautado na produção de 

sentido dos conteúdos oficiais ensinados, entrelaçando conceitos aos desejos e  

encantamento dos sujeitos que  nascem inseridos na cultura digital.  

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC na 

educação é provocar movimentos criativos e dinâmicos, trazendo ao centro de 

discussão a liberdade, autonomia, autoria paralelamente ao rápido acesso as 

inúmeras informações computacionais. Portanto, a utilização, redimensionamento, 

potencialidade e aplicação das TIC irá possibilitar ampliar o campo de atuação 

profissional docente para além de sala de aula, pois as TIC, se apresenta como 

 

[...] diferentes linguagens como forma de inserir e explorar na escola 
a cultura da informação e do conhecimento. E mais, é por meio da 
oralidade como laço visceral, da escrita como possibilitadora de 
sentidos e significados que as informações, através das mídias, 
estreita os espaços-tempo da sociedade e alargam os horizontes da 
Educação (HETKOWSKI, 2004, p. 97). 

 

Desta maneira, é necessário que alinhemos o potencial das Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TIC à uma proposta pedagógica que permita a 

compreensão das dinâmicas do lugar, das relações entre os sujeitos e saberes e 
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práticas dos indivíduos que mobilizam o projeto “A rádio da escola na Escola da 

Rádio”. Assim, estas possibilidades redimensionam o espaço escolar, transformando 

a rua em grande objeto de estudo e análise para além dos conteúdos obrigatórios, 

mas pautada na construção do conhecimento de forma colaborativa, significativa e 

contextualizada, ampliando a visão do entendimento mais amplo de educação para 

os partícipes do projeto (pesquisadores da universidade, alunos e professores da 

escola básica). 

 Pensar a tecnologia é pensar o próprio homem, pois os suportes tecnológicos 

construídos representa a ação do indivíduo (pensamento) sob a natureza (matéria 

prima) criando formas para resolver as dificuldades que surgem no dia-a-dia, além 

de dinamizar as relações sociais - noções estas que precisam dialogar com a 

educação para potencializar e desenvolver uma mudança qualitativa e substancial 

aos atuais processos educacionais dialógico e interativo, pois,  

 

[...] interatividade é a disponibilização consciente de um mais 
comunicacional de modo expressivamente complexo, ao mesmo 
tempo atentando para as interações existentes e promovendo mais e 
melhores interações - seja entre usuário e tecnologias digitais ou 
analógicas, seja nas relações presenciais ou virtuais entre seres 
humanos (SILVA, 2001, p.20). 

 

As TIC na educação promovem a autonomia, emancipação e a criticidade, 

permitindo aos sujeitos o direito da escolha, constituindo uma abordagem crítica, 

subvertendo as práticas já firmadas e aceitas e reinscrevendo um modo de ser e 

pensar pautados na diferença, na solidariedade e na colaboração. Desta forma, a 

educação na contemporaneidade precisa agir criativamente, dialogando com as TIC, 

permitindo a participação da sociedade nos espaços políticos, econômicos, culturais 

e sociais, produzindo sentido ao ato de ensinar e aprender. 

Desse modo, redimensionar as estratégias educacionais significa possibilitar 

aos sujeitos a conhecer o lugar que vivem, se identificando com os elementos que 

fazem parte do seu cotidiano. Portanto, os processos criativos e transformativos 

para o entendimento do lugar, irão compor a ideia de geotecnologias. As 

Geotecnologias permitem que o sujeito reúna e difunda as suas histórias de vida, 

memórias e experiências nos lugares, deixando suas marcas nos trajetos do 



32 

 

 
 

caminho. Assim, as geotecnologias são compreendidas como os processos 

humanos e técnicos que os sujeitos utilizam para conhecer, representar e estudar os 

fragmentos do tecido social. Conforme Brito e Hetkowski (2010, p. 06), 

 

[...] tecnologias são processos humanos criativos que envolvem 
elementos materiais (instrumentos e técnicas) e imateriais 
(simbólicos e cognitivos) e que se encarnam na linguagem do saber 
e do fazer dos homens. Assim, a geotecnologia representa a 
capacidade criativa dos homens, através de técnicas e de situações 
cognitivas, representar situações espaciais e de localização para 
melhor compreender a condição humana. Assim, potencializar as 
tecnologias, significa ampliar as possibilidades criativas do homem, 
bem como ampliar os “olhares” à exploração de situações cotidianas 
relacionadas ao espaço geográfico, ao lugar da política, a 
representação de instancias conhecidas e/ou desconhecidas, a 
ampliação das experiências e a condição de identificação com o 
espaço vivido (rua, bairro, cidade, estado, país).  

 

Assim, as geotecnologias nos permitem utilizar as potencialidades das 

tecnologias como fotografias áreas, georeferenciamento, GPS (Sistema de 

Posicionamento Global), mapeamento digital e outras tecnologias digitais capazes 

de ampliar o olhar sobre o lugar, revelando as particularidades que possui um 

determinado recorte do espaço. É de suma importância pensar a relação entre as 

TIC, Geotecnologia e Educação, tendo em vista que a tríade tem como principal 

elemento marcante a relação entre os pares, contextualizada a partir da demanda 

dos sujeitos que compõe o espaço geográfico e suas representações, pois, as 

interações entre os sujeitos e as tecnologias digitais irão permitir a construção de 

saberes estabelecidos no âmbito dos lugares e das vivências sociais, pois,  

 

[...] as geotecnologias oportuniza ao educando, de maneira 
potencializada, o entendimento da dinâmica do Espaço e das 
relações que acontecem no seu cotidiano. A condição externada se 
materializa na valorização do seu lugar vivido e seu sentimento de 
pertença na (re) construção das relações, da história e da produção 
dos sistemas de ações e objetos (REZENDE, 2015, p. 57). 

 

Compreendemos as estratégias de implantação e gestão do projeto da “A 

Rádio da Escola na Escola da Rádio”, a partir dos elementos do cotidiano que 

transversalizam os sub-projetos através da instância do espaço vivido. Assim, as 
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estratégias emergem das práticas de autoria, autonomia, criticidade e olhares de si 

sobre/com o mundo escolhendo como “lugar capaz de ser circunscrito como próprio 

e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma 

exterioridade distinta” (CERTEAU, 1994, p. 46). Isso revela a interdependência do 

sujeito à identificação de características que o permitam se apropriar e gerir a vida 

entre diferenças e semelhança, referências e indiferenças do relacionamento do ser 

humano.  

Portanto, a articulação das experiências e vivências do espaço, sentidas 

pelos participes do projeto da rádio, construído a partir de um processo formativo 

onde se preza o olhar humano sobre o mundo que o cerca e/ou das experiências 

vividas a partir do ato de pesquisar.  

Nesse sentido, o projeto da rádio utiliza as TIC e os redimensionamentos das 

Geotecnologias aos elementos formativos que mobilizam os sujeitos a 

compreenderem e entenderem as dinâmicas do lugar (pautado na história de vida, 

relações pessoais e interpessoais) que aliado aos conteúdos escolares produz 

sentido e identificação.  

Assim, as estratégias de implantação e gestão do projeto “A Rádio da Escola 

da Escola da Rádio”, agrega em suas bases a utilização das TIC e das 

Geotecnologias (elementos esses pertencentes a todas as ações dos projetos do 

GEOTEC), sistematizando, organizando e ampliando o processo de construção de 

conhecimento a partir do entendimento do lugar, contribuindo para o fortalecimento 

da educação pública. Portanto, consideramos que as ações implicadas no ato 

educativo, precisam ser difundidas, não como modelo pronto, mas como orientações 

a serem redimensionadas às características e necessidades do lugar, da escola e 

dos sujeitos. 
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4. A PESQUISA PARTICIPANTE E PDCA: PASSOS PARA UMA "GESTÃO" 
APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

A Pesquisa em Educação tem como objetivo máximo investigar os fenômenos 

sociais, culturais que ocorre no âmbito da escola, ou da relação de ensino e 

aprendizagem. O projeto da rádio não foge a essa lógica, uma vez que está atrelado 

as relações do lugar, das histórias e memória das pessoas, dos dinamismo do 

espaço, mas a educação se apresenta como fio condutor, para pesquisar seja no 

âmbito de dos níveis de educação (básica, superior, pós-graduações, dentre outros), 

inventando, reconstituindo, mas seguindo um rigor cientifico que é peculiar a análise 

e verificação dos fenômenos. Segundo Lüdke e André (1988, p. 1) afirmam que,  

 

Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre 
os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 
determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito 
dele. Esta atividade é importante para a produção do conhecimento, 
mas não é conclusiva. Conhecer o objeto-problema a ponto de 
propor algo que possa solucioná-lo é uma tarefa que leva o indivíduo 
à condição de ser pesquisador. 

 

Na escrita dessa pesquisa a metodologia utilizada está ancorada nos 

pressupostos da Pesquisa Participante, pois a mesma enfatiza elementos que são 

subjetivos, oriundo da relação entre os sujeitos escolares, pautada na aproximação 

entre sujeito e objeto, pois estamos imersos no campo/loci, vivenciando os 

problemas, conhecendo história de pessoas, participando das rotinas escolares e 

descrevendo as interações/relações sociais que se processam no cotidiano escolar 

e que materializam nos atos da educação. Nesse sentido, a Pesquisa Participante 

atua como suporte de não apenas descrever os acontecimentos do ambiente 

escolar, como mero observador das ações de terceiros, mas permitirá a construção 

mútua de alternativas e/ou outras práticas além das tradicionais utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a Pesquisa Participante parte de 

um problema levantado no coletivo, resolvida no âmbito da solidariedade entre as 

pessoas que convivem com estes problemas naquele lugar, sendo que a resolução 

encontrada tem valor significante para aquele grupo, podendo não ter a mesma 

aplicação em outro grupo sob outro contexto. 
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Nesse sentido, se faz necessário ilustrar alguns critérios que distingue a 

pesquisa participante da pesquisa ação, ambas se aproximam e se afastam dentro 

de suas particularidades. Não cabe nesta pesquisa, fazer uma comparativo entre a 

pesquisa participante versus a pesquisa ação, uma vez que ambas tem seus aportes 

teóricos, mas traçamos um paralelo entre as duas, pela característica de aplicação a 

problemas existenciais e reais, elemento este que mobiliza esta pesquisa.  

A insegurança entre as categorias metodológicas se apresenta pela sua 

própria especificidade, uma vez que ambas tem a imersão como base, é necessário 

vivenciar o problema. Thiollent (1997, p.21) propõe que “Toda pesquisa-ação possui 

um caráter participativo, pelo fato de promover ampla interação entre pesquisadores 

e membros representativos da situação investigada. Nela existe vontade de ação 

planejada sobre os problemas detectados na fase investigada”. Assim, o grau de 

participação e compromisso será a ponto que irá desencadear o movimento de 

engajamento nos loci. 

Portanto, a Pesquisa Participante está pautada no objetivo da pesquisa e 

suas intenções que consiste na construção e resolução das questões levantadas, 

pois, o compromisso com os atores sociais norteiam toda a ação de intervenção e 

mudança,  

 

[...] A relação de participação da prática científica no trabalho político 
das classes populares desafia o pesquisador a ver e compreender 
tais classes, seus sujeitos e seus mundos, tanto através de suas 
pessoas nominadas, quanto a partir de um trabalho social e político 
de classe que, constituindo a razão da prática, constitui igualmente a 
razão da pesquisa. Está inventada a pesquisa participante 
(BRANDÃO, 1985, p. 11-13, grifos meus) 

 

Adentrar na realidade dos sujeitos exige o ato de cuidado, zelo, escuta e 

solidariedade, pois,  

 

Quando o outro se transforma em uma convivência, a relação obriga 
a que o pesquisador participe de sua vida, de sua cultura. Quando o 
outro me transforma em um compromisso, a relação obriga a que o 
pesquisador participe de sua história. Antes da relação pessoal da 
convivência e da relação pessoalmente política do compromisso, era 
fácil e barato mandar que auxiliares de pesquisa’ aplicassem 
centenas de questionários apressados entre outros que, escolhidos 
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através de amostragens ao acaso ‘antes’, seriam reduzidos a 
porcentagens sem sujeitos ‘depois’. Isto é bastante mais difícil 
quando o pesquisador convive com pessoas reais e, através delas, 
com culturas, grupos sociais e classes populares. Quando comparte 
com elas momentos redutores da distância do outro no interior do 
seu cotidiano (BRANDÃO,1985, p. 11-13). 

 

Assim, a pesquisa participante ajuda a compreender que a ciências sociais 

tem por objetivo buscar, analisar, viabilizar uma intervenção de modo incisiva no 

problema, possibilitando questionamentos sistemáticos à superação das dificuldades 

a que se propõe investigar. Portanto, é preciso estar inserido e compreender que 

existe uma composição que a partir das diferenças integram as comunidades, ou 

seja, as relações sócios-interacionais é o elemento de uma prática investigativa a 

partir de,  

 

Pares, grupos, equipes, instituições sociais de associação e partilha 
da vida. Lugares onde ao lado do que se faz como o motivo principal 
do grupo (jogar futebol, reunir-se para viver uma experiência 
religiosa, trabalhar em prol da melhoria da qualidade de vida no 
bairro, e assim por diante) as pessoas estão também inter-trocando 
saberes entre elas. Estão se ensinando e aprendendo. (BRANDÃO, 
2005, p.87). 

 

Deste modo, a colaboração participativa estará enleada em todos os 

momentos da pesquisa, desde o início à conclusão, exigindo que o pesquisador 

sempre envolva os pesquisados se tornando também parte do contexto, ou seja, 

múltiplos olhares, que irá compor o entendimento sobre o fenômeno investigado. 

Assim, a Pesquisa Participante possui alguns procedimentos, que tentamos seguir e 

que corresponde a construção deste trabalho, a partir da dinâmica do projeto da 

rádio desenvolvido no GEOTEC e nas escolas parceiras.  

Ainda seguindo a ideia proposta por Rildo (2012), a pesquisa participante 

possui alguns procedimentos em: Investigação do lócus de pesquisa; Identificação 

do problema; Fixação dos objetivos; Delimitação do espaço a ser investigado; 

esclarecimento e participação do grupo. 

Sobre a investigação do lócus de pesquisa, escolhemos o próprio 

GEOTEC, a partir do projeto da rádio, porém este lócus se ramifica e ganha outros 

loci, que são as escolas em que os pesquisadores (vinculados ao grupo de pesquisa 
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a partir do strictu sensu) desenvolvem a suas pesquisas, envolvendo professores, 

alunos, servidores e residentes da comunidade. Assim, identificamos os problemas a 

serem investigados.  

A Identificação do problema gira em torno da própria colaboração, ao que 

corresponde ao projeto guarda-chuva do projeto da rádio, mobiliza a sistematização, 

organização e elaboração das estratégias, que irá ajudar os pesquisadores em suas 

atividades de execução do projeto, bem como agregar outros pesquisadores e 

outras instituições parceiras.  

Após verificar uma demanda que brota do próprio projeto, traçamos objetivos 

para a construção de um plano de ação que envolva a comunidade acadêmica, 

comunidade escolar e os moradores que residem ao entorno da escola. É 

importante ressaltar que as abordagens e instrumentos de coletas, fazem parte 

desse movimento, pois, elaboramos questionários diagnósticos e reuniões 

quinzenais para discussão das ações.   

Sobre a delimitação do espaço a ser investigado, o GEOTEC a partir do 

projeto da rádio se apresenta como lócus dessa pesquisa, por conseguinte adentra 

em outras unidades escolares de acordo a necessidade demandada pela 

gestão/coordenação da escola e seus professores/alunos pesquisadores, realizando 

uma aproximação e diálogo entre universidade e escola.  

Portanto, o esclarecimento ao grupo é uma atividade constante, uma vez 

que a proposta é construída de forma horizontal, incluindo e considerando as 

contribuições dos envolvidos, fazendo do projeto da rádio uma ação coletiva 

unificada que agrega e se adequa aos contextos e especificidade de cada escola 

parceira, sem perder o seu objetivo real que consiste na utilização das 

potencialidade das TIC no entendimento do lugar. 

Deste modo, o projeto da rádio caracteriza níveis de participação dentro da 

pesquisa participante, pois cada um contribui de forma direta ou indireta para o 

desenvolvimento do projeto. No que se refere a ação direta, os pesquisadores 

vinculados aos programa de pós-graduação da UNEB estão diretamente envolvidos 

nos elementos acadêmicos de desenvolvimento das temáticas, isso não significa 

uma hierarquização, tão pouco um afastamento da prática cotidiana escolar, mas um 

desenvolvimento de pesquisas cientificas aplicadas pautada no engajamento. Desta 
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maneira, tais pesquisadores inseridos nas escolas, dialogam com professores, 

coordenadores e gestores, atrelando os pressupostos da rádio a 

realidade/necessidade que a escola demanda, sendo assim uma propositiva 

engajada ao contexto escolar. Outro grau de colaboração é dos pesquisadores da 

educação básica, partícipes do projeto, que estão diretamente envolvidos com o 

processo formativo, oficinas, eventos, pesquisa em campo e que colaboram com o 

feeback de suas inspirações, desejos e necessidade para a continuidade do projeto. 

Compreender a pesquisa participante dessa forma contribuiu para que 

fizéssemos um levantamento sistêmico sobre o projeto da rádio, não apenas para 

quantificar as ações, mas para ilustrar o crescimento das ações do projeto, 

representado em números.  

 

4.1 O PROJETO DA RÁDIO EM NÚMEROS 
 

No início da história do projeto da Rádio, foram construídas diversas ações 

que consolidaram as bases da pesquisa na rede pública de ensino. Neste sentido, 

realizamos entrevistas com os “fazedores da rádio” para compreender os avanços, 

resultados, dificuldades do projeto a partir de números. Não pretendemos apenas 

apresentar números “frios” e afastados da nossa realidade, mas sim, contextualizar 

e revelar os dados que compõem o projeto. Dessa forma, foram consultados os 

pesquisadores e coletados os dados através de questionário, levando em 

consideração as informações sobre os loci (instituições parceiras) onde o projeto é 

executado.  

É importante ressaltar que os ingressos em 2016.1, não foram computados 

para esta pesquisa, pois os dados apresentados eram insuficientes, pois ainda não 

havia intensa imersão no lócus, definição de objeto de pesquisa, categorias de 

pesquisas e descrição do plano de ação, denotando pesquisas embrionárias, 

necessitando de maiores definições para que possam subsidiar os dados 

estatísticos. 

Portanto, definimos como estratégia a tabulação dos dados, dividimos destes 

em gráficos, tabelas e quadros para uma melhor compreensão dos números, no 

entendimento do leitor. Desse modo, explicitamos os loci que a pesquisa se 
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encontra, números de pesquisa por ano de ingresso e números de participantes por 

lócus de pesquisa (conforme Quadro 2). 

 

Lócus de Atuação Ano de 
Ingresso dos 

Pesquisadores 

Número de 
pesquisas 

vinculadas a 
Rádio no 

Lócus 

Números de 
partícipes 
da escola 

envolvidos 
no Projeto 

Colégio da Polícia Militar - CPM 

(dendezeiros e lobato) 

2010 1 40 

Instituto Federal da Bahia - IFBA 

Valença 

2013 1 17 

Escola Municipal Governador 

Roberto Santos 

2013 1 15 

CPMS/IFBA 2013 1 31 

Álvaro da Franca Rocha 2014 1 10 

Escola Municipal Governador 

Roberto Santos 

2014 1 26 

UATI 2014 2 32 

Colégio Estadual Bento 

Gonçalves 

2015 1 33 

Colégio Estadual Epifânio Dórea 2015 1 15 

Escola Municipal Governador 

Roberto Santos 

2015 1 16 

Colégio Polivalente Do Cabula 2015 1 20 

CPM Dendezeiros 2015 2 35 

Total   290 

Quadro 2: Número de pesquisas por lócus 
Fonte: DOURADO, 2016. 

 

Nesse sentido, a dinâmica e troca de saberes e conhecimentos que ocorrem 

no projeto da rádio, fazem que os dados não sejam engessados, pois está em 

constante movimento, uma vez que dentro da proposta adotada pelos projetos 

guarda-chuva do GEOTEC, agrega o sentido da solidariedade e criação mútua, 

agregando sempre outros e novos olhares.  
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Assim, foram criados alguns critérios no desenvolvimento e aplicação do 

questionário, com intuito de reunir, analisar, compreender, organizar e difundir a 

caminhada e história do projeto da rádio.  Desse modo, os parâmetros adotados 

para a investigação de forma contextualizada com os objetivos do projeto da Rádio 

consideram: o vinculo do pesquisador com o lugar, uma vez que todos os trabalhos 

da rádio possuem este elemento como ponto de partida; atuais loci de aplicação do 

projeto da rádio, ilustrando as parceiras que adotaram a proposta e a executam; as 

temáticas abordadas (Educação científica, Lugar, TIC, Geotecnologia, História, 

Memória) nos processos formativos. 

Para iniciar a caracterização gráfica e análise dos dados, é importante 

verificar o marco temporal dos pesquisadores que estão inseridos no projeto. 

Ratificamos que os dados aqui informados foram coletados entre os pesquisadores 

que atuaram nos anos de 2010 a 2015, recorte da amostra dos sujeitos que 

participaram diretamente da proposta.  

Nesse sentido, quatorze pesquisadores (conforme tabela 01), foram 

entrevistados mostrando que o ano de 2010 possuía um projeto, nas unidades do 

Colégio da Polícia Militar (CPM) Dendezeiro e Lobato. Em 2013, três projetos foram 

iniciados em três lugares distintos: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Valença; Escola Municipal Gov. Roberto 

Santos; o terceiro trabalho desenvolveu sua proposta de pesquisa em lugares que já 

possuíam o projeto da rádio (CPM e IFBA – Campus Valença), resultando em um 

vídeo documentário - Casulo. Ao que consiste o ano de 2014, quatro novos projetos 

foram iniciados, um permaneceu como lócus a Escola Municipal Gov. Roberto 

Santos, apresentando como novos parceiros a Universidade Aberta da Terceira 

Idade (UATI/UNEB), como dois novos projetos e a Escola Municipal Álvaro da 

Franca Rocha. Por conseguinte, em 2015, seis novos pesquisas foram agregados 

na rádio: um na Escola Municipal Governador Roberto Santos; dois no CPM – 

Dendezeiros;  apresentando como novos lócus de atuação do projeto o Colégio 

Estadual Bento Gonçalves, Colégio Polivalente do Cabula e Escola Estadual 

Epifânio Dória. É importante salientar que a Escola Estadual Epifânio Dória, está 

localizada no Estado de Sergipe, no município de Poço Verde, fazendo que o projeto 
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da Rádio rompa com a limitação territorial baiana e adentre em outros espaços 

(Conforme Tabela 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
         
 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Número de projetos por lócus 
Fonte: DOURADO, 2016. 

 

Nesta perspectiva, revelam a construção de uma rede de pesquisa a partir do 

projeto da rádio, a qual envolve os pesquisadores à realidades diversas, 

colaborando e difundindo informações sobre o lugar.  Deste modo, são 

materializados os ideais que constitui os projetos do GEOTEC (K-Lab, A Rádio da 

Escola na Escola da Rádio e RedePub), pois os resultados destas produções não 

ficam presos apenas à Universidade, nem concentrados em centros de excelências, 

não estão ligados ao valor de mercado, são pautados na difusão de saberes, 

Tabela 1- Número de projetos por ano de ingresso  

Ano de ingresso  
Nº de 
pesquisas 

 Ano de 2010 1 

 Ano de 2013 3 

 Ano de 2014 4 

 Ano de 2015 6 

Total 14 
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conhecimento da comunidade que irão atribuir valores e sentido as suas práticas do 

cotidiano (SANTOS; CORREIA,  2015). 

Dentro dessa Rede colaborativa para o entendimento do lugar, constituída 

pelos fazedores da Rádio, mobilizam um universo de 290 estudantes (De acordo 

Tabela 2), que estão distribuídos nos 14 (quatorze) sub-projetos de pesquisadores 

vinculados aos programas de mestrado e/ou doutorado que compõe “a rádio” 

(gráfico 02). Esse dado revela que a cada dia, mais pessoas estão envolvidas, mais 

professores, pesquisadores e estudantes à outra prática pedagógica.  

  

Tabela 2: Número de participantes por lócus de pesquisa 

Locus nº de participantes 

CPMs 106 

IFBA Valença 17 

Escola Municipal Governador Roberto Santos 57 

UATI 32 

Álvaro da Franca Rocha 10 

Colégio Estadual Bento Gonçalves 33 

Colégio Estadual Epifânio Dórea 15 

Colégio Polivalente do Cabula 20 

Total 290 
 Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 2: Número de Pesquisa por Lócus 
Fonte: Dourado, 2016. 
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Apesar de possuir muitas pessoas envolvidas (290), o projeto da rádio (em 14 

subprojetos) possui baixos índices de evasão dos participes, representando 51% de 

alunos pesquisadores em processo de formações, 47% concluintes e apenas 2% de 

evasão/abandono (conforme Gráfico 3).  

 

 

Gráfico 3: Número de sujeitos concluintes e em processo de formação 
Fonte: DOURADO, 2016. 

 

Para caracterizar a diversidade dos participes-pesquisadores do projeto, foi 

questionada a faixa etária dos pesquisadores-alunos do projeto, possuindo crianças 

de 09 a 20 anos e pessoas da melhor idade de 60 a 83 anos (conforme Gráfico 4). 

Nesse sentido, essa proposição abre um entendimento sobre as crianças que estão 

conhecendo o seu lugar e sua rua; jovens que estão expandindo a noção de espaço 

e pertencimento; e a terceira idade que já vivenciou as transformações espaciais, 

carregando na memória experiências de vida que são difundidas através da 

oralidade. 

 

 

Gráfico 4: Faixa etária dos sujeitos da pesquisa 
Fonte: DOURADO, 2016 
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O projeto da Rádio abre possiblidade para que seus pesquisadores possam 

vivenciar o espaço acadêmico e socializar experiências da educação básica, como 

construtores de conhecimentos que fazem parte do dia a dia divulgando suas 

produções em eventos, feiras, seminários entre outros espaços formais e não 

formais de educação. Assim, a diversidade de temas, produções, revela a dinâmica 

e vivacidade que permeia as atividades desenvolvidas no âmbito das pesquisas. 

Neste sentido, a construção coletiva permite refletir, criticar, argumentar e 

fundamentar suas ações no lugar, na escola e na vida em comunidade, 

possibilitando, outra forma de ensinar e aprender a partir da pesquisa, um dos 

pilares “da Rádio”. (de acordo a Quadro 3 e Gráfico 5).  

 

Pesquisas Trabalhos 
apresentados 

Urbanidade e Geotecnologias: Olhares dos alunos da Escola da 
Rede Pública sobre a Cidade do Salvador/BA 

71 

O lugar da pesquisa na educação geográfica: relatos de 
experiência com alunos do IFBA Campus Valença 

35 

A rádio da escola na escola da rádio: Uma proposta de educação 
científica desenvolvida com alunos da escola municipal Roberto 
Santos/SSA-BA 

48 

CASULO: Uma Experiência Vídeo Documentada com Alunos da 
Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia 

2 

Leitura e escrita: propositiva de intervenção por meio dos 
dispositivos móveis 

4 

Processos Formativos e Representações Socioespaciais dos 
professores da Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha sobre o 
bairro da Engomadeira 

2 

Experiências Memoráveis: Salvaguardando as Histórias e 
Memórias dos sujeitos da Universidade Aberta à Terceira Idade 

3 

História e Memória: A cidade de Salvador contada pelos sujeitos 
da Universidade Aberta à Terceira Idade- Campus I/UNEB 

5 

Formação de Professores e Práticas Inovadoras: consolidação do 
projeto “ A Rádio da Escola na Escola da Rádio” 

5 

Atlas Escolar da Região do entorno imediato do colégio 
Polivalente do Cabula- Salvador/BA: construção do conhecimento 
e valorização do lugar 

2 

Educação Científica e Ensino de Ciências: breve histórico e 
conceito-ação; 

7 
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Quando Agostini e Carybé se encontram: o ensino de arte 
mediado por histórias em quadrinhos; 

2 

Práticas inovadoras de ensino mediadas pelas Geotecnologias: 
construção do atlas de Poço Verde/SE; 

3 

Educação Científica: A experiência docente e discente no 
cotidiano do CPM/BA 

4 

Total 193 

Quadro 3: Trabalhos apresentados em Eventos, Feiras e Congressos por subprojetos 
Fonte: DOURADO, 2016 

 

 
Gráfico 5: Trabalhos apresentados em Eventos, Feiras e Congressos por subprojetos 

Fonte: DOURADO, 2016 
 

 

Nesse sentido, a participação de pesquisadores das escolas públicas em 

eventos, se apresenta como possibilidade e centelha de desejos/encantamentos, 

pois para muitos foram a primeira vez que conheceram outros lugares. Foi 

questionado a um pesquisador, sobre a importância da participação dos 

pesquisadores juniores em eventos científicos nas Universidades e em outros 

centros de Pesquisa 

 

Os eventos são espaços de trocas e experiências, construção de 
conhecimentos, vivência social, aprendizado e sentimento de 
pertença a escola e o processo formativo iniciado dela. Assim, rompe 
com os elementos tradicionais de ensino da educação básica, 
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apresentando um novo universo para as crianças que participam. 
(Pesquisador Rádio/GEOTEC) 

 

A narrativa do pesquisador possibilita avaliar o projeto da rádio como prática 

pedagógica inovadora, quando os elementos apontam para “ações que despertem o 

desejo e o envolvimento dos alunos e, as TIC, utilizadas e redimensionadas pelas 

crianças e jovens, potencializam iniciativas de pesquisa, conhecimentos, saberes, 

práticas e perspectivas à valorização de sua escola, bairro e cidade” (HETKOWSKI, 

2014, p. 08). 

O projeto da Rádio visa o processo criativo e transformativo para o 

entendimento do lugar, partindo das vivências na rua, bairro como ponto de partida 

para um processo formativo amplo e contextualizado. Questionado sobre o impacto 

das ações mobilizadas pelos pesquisadores do projeto na unidade escolar e seu 

entorno, o pesquisador responde, 

 

O projeto executado na unidade escolar possibilitou maior 
conhecimento da equipe pedagógica, das questões do bairro onde a 
escola está localizada e consequente aproximação da escola com a 
comunidade externa (Pesquisador Rádio/GEOTEC). 

 

A proposta desta pesquisa é a construção de estratégias para implantação e 

gestão do Projeto da Rádio que reúne as características do projeto da rádio e ajude 

a difusão dos pressupostos do projeto da rádio, possibilitando agregar outras 

instituições parceiras. Neste sentido, foram verificados o número de gestores  

envolvidos no projeto e que vinculam os pressupostos do projeto da rádio a gestão 

da instituição. 

O projeto da rádio não deve ser desatrelado da demanda, vivência cotidiana 

das instituições. Ao que corresponde a instituições educativas e/ou escolares é de 

suma importância que o professor esteja envolvido em todas as etapas da execução 

do projeto. Portanto, a caminhada compartilhada no mundo do saber “consolidam 

espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar 

simultaneamente, o papel de formador e de formado, o que, consequentemente 

torna este campo de estudos rico em reflexões” (CORREIA; SANTOS, 2014, p. 09). 
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Nesse sentido, a relação entre gestores, professores e pesquisadores da 

universidade é o que baseia a gerência do projeto da rádio, sem uma padronização, 

mas seguindo critérios que são pontuais e peculiares a cada unidade escolar, como 

aponta o Gráfico 6. A atuação do Projeto da Rádio dentro do espaço escolar 

necessita estar em consonância com as dinâmicas do lugar, pautado no diálogo e 

negociações dos problemas da vida cotidiana que estão presentes na escola. 

Portanto, os professores, gestores, comunidade externa, estão envolvidos com o 

desenvolvimento das ações a partir da ajuda mútua entre os pares, pensando o 

processo formativo, contextualizado e engajado.  

 

Gráfico 6: Quantitativo de gestores, professores e pesquisadores da Universidade envolvidos no 
projeto 

Fonte: DOURADO, 2016. 

            

Esses dados foram coletados dentro da proposta da pesquisa participante, a 

partir da colaboração dos pesquisadores que desenvolve o projeto em suas 

instituições. A partir da coleta e análise dos dados, construímos estratégias e 

planejamentos para a construção do produto.  

 

4.2 O CICLO DO PDCA: UM MÉTODO APLICADO À QUALIDADE 
 

Em um primeiro momento dessa pesquisa utilizamos os pressupostos teóricos 

e metodológicos da pesquisa participante para o levantamento e análise dos dados 

do projeto da rádio. Após possuir esses dados, se faz necessária à transposição 

para o produto desta pesquisa, utilizamos como método norteador o ciclo PDCA 

também conhecido como ciclo de Deming, visa melhorar e controlar os processos de 
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forma contínua. É um método de Gestão da Qualidade muito utilizado na área da 

Administração Geral objetivando um controle de qualidade e a melhoria continua dos 

processos e/ou produtos. 

 

O Ciclo PDCA tem como objetivo exercer o controle dos processos, 
podendo ser usado de forma contínua para seu gerenciamento em 
uma organização, por meio do estabelecimento de uma diretriz de 
controle (planejamento da qualidade), do monitoramento do nível de 
controle a partir de padrões e da manutenção da diretriz atualizada, 
resguardando as necessidades do público alvo. (PACHECO; 
SALLES; GARCIA, 2006, p. 03). 

 

Portanto, um aspecto muito importante desse método é a simplicidade e 

facilidade de entendimento da sua aplicação. Deste modo, o ciclo PDCA (Figura 5) 

constitui-se de quatro etapas, organizadas a seguir, com uma breve explicação 

sobre cada passo: 

 

  

Figura 5: Ciclo do PDCA 
Fonte: ANDRADE, 2003. 

  

1. Planejamento (PLAN): primeira etapa, consiste na elaboração de um plano, o 

planejamento propriamente dito, estabelecendo objetivos a serem 

alcançados, qual o caminho a ser percorrido e qual método para ser atendido; 
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2. Execução (DO): execução do plano, que consiste em treinamento dos 

envolvidos no método a ser empregada, a execução propriamente dita e a 

coleta dos dados para posterior análise; 

3. Análise ou verificação dos Dados (CHECK): análise ou verificação dos 

resultados alcançados e coletados; 

4. Ação (ACTION): correção de falhas encontradas na etapa anterior. Após 

investigadas as causas das falhas e/ou desvios repetir todo o ciclo até 

buscando melhorar cada vez mais o método de trabalho. 

 

A partir dos elementos norteadores deste ciclo, aplicamos a realidade do 

projeto da rádio, para assim organizar as informações e construir o produto, aqui 

denominado estratégias para implantação e gestão do projeto. É importante 

salientar, que o ciclo PDCA não se encerra e não se esgota, mesmo após o 

desenvolvimento, pois está sempre buscando esse movimento de planejamento das 

ações nos lócus, execução com os participes/sujeitos, análise dos produtos desta 

execução, imersão e engajamento e o retorno da avaliação para outra ação, porém 

com as dificuldades e erros encontrados. Deste modo, o PDCA aplicado no projeto 

“A rádio da Escola na Escola da Rádio” (conforme Figura 6), visa o 

desenvolvimento/construção do produto. 

  Portanto, o Planejamento das ações para a construção do produto, ocorre 

nas reuniões quinzenais dos pesquisadores da rádio, onde são socializadas 

experiências, dificuldades, organização de ações nas escolas e discussões 

conceituais teóricas. Nesse sentido, foi apresentado o esboço do questionário 

diagnóstico, para verificarem se as questões dialogavam com a realidade, objetivo e 

demanda do projeto.  

Após as reuniões e dados coletados com os pesquisadores e parceiras, 

passamos para a próxima etapa do ciclo PDCA que é o Executar. Nesse momento, 

desenvolvemos o produto, pautando: contextualização e apresentação do projeto da 

rádio; estrutura organizacional do projeto; os participes – pesquisador discente, 

pesquisador docente, pesquisador GEOTEC (autores e atores do projeto); 

categorias que baseiam; Objetivo das oficinas formativas; Plano de ação e execução 
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das oficinas nas instituições parceiras; Aplicação do projeto da Rádio; Produtos 

construídos no engajamento dos pesquisadores; O projeto da Rádio fora da Escola. 

 

 
Figura 6: PDCA Aplicado no Projeto da Rádio 

Fonte: Dourado, 2016. 

 

Logo em seguida, avançamos a fase de Verificar com o grupo, nas reuniões 

quinzenais a avaliação do plano desenvolvido, verificando se dialogam com os 

pressupostos teórico-metodológicos e objetivos do projeto da rádio, reafirmando o 

seu caráter colaborativo.  

Assim, após planejar, executar e verificar com o grupo é necessário Agir, 

fazendo a validação do produto e/ou correção das falhas, inconsistências e erros 

que possam ter ocorrido na fase de desenvolvimento.  

 Deste modo, o produto foi construído dentro da lógica solidária em que esta 

arraigados os pressupostos do projeto da rádio. Portanto, as estratégias e 

implantação e gestão é resultado de diálogos entre os fazedores da rádio, para os 

próximos pesquisadores que chegam para somar e ampliar os sonhos, desejados na 

coletividade.  
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5. AS ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO “A RÁDIO 
DA ESCOLA NA ESCOLA DA RÁDIO”  

 

A estruturação de um projeto que tem bases sólidas e que agrega centenas 

de pessoas (professores, gestores, alunos, pais e responsáveis), se apresenta como 

desafio, pois não podemos padronizar, engessar sem considerar as particularidades 

e especificidades de cada instituição e cada lugar. Nesse sentido, as estratégias de 

implantação e gestão foram criadas, não como modelo, tão pouco como guia, mas 

como elemento norteador à mobilização de outras práticas pedagógicas.  

É importante salientar, que este produto é desenvolvido de forma aberta, para 

que outras pessoas possam explorar, alterar, adequar, readequar, reconstruir, 

refazer de acordo a necessidade que convir, pois o projeto da rádio se constituiu a 

partir do fazer de estudantes pesquisadores e estudantes pesquisadores, 

independente do nível escolar que estes estejam inseridos.  

Neste sentido, o produto deste relatório de pesquisa que nasce da 

imersão/engajamento no projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” (Figura 

07), desenvolvido pelo GEOTEC foi concebido de forma objetiva a partir do 

levantamento, sistematização, organização e análise dos dados, ou seja, surge da 

própria dinâmica e produção da Rádio/GEOTEC.  

 

 

Figura 7: Capa do Ebook “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” 
Fonte: Dourado, 2016. 
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Desenvolvemos o produto nas seguintes etapas: contextualização e 

apresentação do projeto da rádio; estrutura organizacional do projeto - os partícipes 

– pesquisador discente, pesquisador docente, pesquisador GEOTEC (autores e 

atores do projeto); categorias que baseiam; objetivo das oficinas formativas; 

aplicação do projeto da Rádio; produtos construídos no engajamento dos 

pesquisadores; estratégias de implantação e gestão do projeto da Rádio.  

Assim, iniciamos a elaboração do produto buscando fazer um panorama geral 

do projeto da rádio, seus objetivos, metas e propostas que o constituem como uma 

proposta de práticas pedagógicas inovadoras, resignificando o aprender, 

constituindo a rua como grande sala de aula, contextualizando os conteúdos 

escolares a vivências e experiências que são adquiridas no dia-a-dia e que muitas 

vezes são desprezadas pelo currículo oficial da educação formal. Nesse sentido, o 

entendimento do lugar, das relações pessoais, das manifestações culturais e do 

cotidiano serão elementos mobilizadores do projeto. 

 Próximo passo foi demonstrar como está estruturado o projeto da rádio e 

como ele funciona nas instituições. Muitas vezes, recebemos orientações de órgãos 

reguladores (Secretaria de Educação, Institutos de Pesquisa, Universidades, 

Organizações não governamentais, dentre outros) de propostas a serem executadas 

nas instituições de ensino, mas não forma o profissional para executar esta ação. 

Por isso, apresentamos uma estrutura de organograma, em que gestores, 

professores e alunos dialogam em um mesmo nível hierárquico quando tratamos de 

pesquisa. 

Em seguida, apresentar quem são os autores e atores do projeto, pois cada 

partícipe constrói sua rede e compõe o projeto da rádio seja pesquisador GEOTEC, 

pesquisador aluno da rede básica, pesquisador professor, pesquisador Gestor, 

pesquisador pais e responsáveis ligados à comunidade que está no entorno da 

Universidade. 

Indicamos também, categorias basilares que norteiam o projeto da “Rádio”,  

as quais necessariamente os projetos desenvolvidos nas unidades escolares devem 

estar pautadas, não em todas obrigatoriamente, mas em algumas delas. 

Demostramos em seguida, as oficinas formativas realizadas nos loci de 

pesquisa, disponibilizando alguns roteiros já trabalhados, para facilitar o 
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entendimento da prática nas escolas e oferecer suporte para o pensamento de 

novas técnicas de aplicação das práticas. 

Por fim, descrevemos o projeto da rádio em movimento, apresentando os 

espaços de atuação, e demonstrando a expansão do mesmo, ultrapassando muros 

interestaduais, trazendo alguns produtos concretizados/realizados, resultados das 

pesquisas em colaboração, nos fazendo ter a certeza mais uma vez da necessidade 

dessa pesquisa para educação básica, seguidos das considerações finais e 

referências. 

 Apesar deste relatório de pesquisa tratar da implantação e gestão do projeto 

da rádio, suas características, essências e práticas formativas, este produto, não foi 

aplicado em outras unidades escolares, pois se limitou a entender, conhecer, 

reconhecer, organizar e sistematizar as ações do GEOTEC, desenvolvendo 

estratégias para a mobilização do projeto, materializadas no produto deste trabalho. 

Porém, como um dos pilares da metodologia PDCA está voltado para a qualidade 

dos produtos e processos nas escolas parceiras, adotamos como etapa de validação 

a avaliação baseada por perspectiva. 

 A avaliação baseada por perspectiva visa “propor cenários para que os 

componentes da equipe, ao realizar a revisão pudessem efetuar a leitura dos 

documentos sob um determinado ponto de vista, por exemplo: sob o ponto de vista 

do usuário”. (DIAS, 2015, p. 57). Nesse sentido, a autora traz o entendimento da 

área de Desenvolvimento/Engenharia de Software e redimensiona o processo de 

avaliação em produtos em educação, a partir da leitura baseada em perspectiva. 

Assim, continua,  

 

A origem da Leitura Baseada em Perspectivas foi focada na 
descoberta de defeitos nos Documentos de Requisitos de Software, 
por entender que estes quando avaliados, coerentemente, poderiam 
gerar problemas que seriam de difícil solução se identificados em 
fases mais adiantadas do produto, contribuindo, nos aspectos 
econômicos, técnicos, qualitativos, humanos, entre outros, 
constituintes do projeto (DIAS, 2015, p. 60). 

  

Portanto, para a verificação e convicção de que o Ebook consegue atingir o 

objetivo proposto de sua construção, fizemos uma avaliação a partir do olhar, 

entendimento de um Administrador, Administrador/Gestor Escolar e uma professora 
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da educação Básica, fazendo uma triangulação e cruzamento de dados. É 

importante ressaltar que os profissionais convidados para participar desta atividade 

avaliativa possuem vasta experiência em suas áreas de atuação e desconhecem a 

proposta da rádio, sendo o produto o primeiro contato. Assim, realizamos as 

seguintes questões norteadoras: 1) É possível a utilização implantação e gestão de 

um projeto a partir das informações que constam no E-book? 2) A partir de sua 

experiência você consegue identificar questões da dimensão conceituais e práticas 

da área de gestão? 3) Quais as recomendações gerais que você indica? 

O questionário aplicado aos três profissionais da área de gestão 

administrativa empresarial, gestão escolar e professor da educação básica, foram 

feitas para apreender a visão e avaliação deste a partir de sua experiência e 

vivência no campo profissional em que atuam. Neste sentido, foi apresentado o 

produto desta pesquisa (E-book), solicitando dos mesmos, que fizessem a leitura do 

produto e posteriormente fosse respondido o formulário, relatando o entendimento 

sobre a proposta sob o olhar de cada um, levando em consideração que nenhum 

deles conhecem o Projeto da Rádio. Ao que consiste as questões apontadas, 

tivemos as seguintes observações (conforme Quadro 4) dos avaliadores:  

 

É possível a utilização implantação e gestão de um projeto a partir das 

informações que constam no Ebook? 

ADMINISTRADOR GESTOR ESCOLAR PROFESSOR 

Percebe-se que o projeto 

fomenta a cooperação entre 

os partícipes, todos ajudam 

a encontrar saídas para os 

problemas da escola, 

trocando ideias e 

experiências, contribuindo 

com suas energias, à tarefa 

comum; 

Os objetivos e papéis dos 

envolvidos definidos, 

direcionando os caminhos a 

trilhar dentro da instituição. 

A leitura é fluida e objetiva, 

garantindo um caminhar 

junto/compartilhado;  

 

 

Não consigo perceber 

questões do currículo 

escolar no produto, porém 

percebo que é outra 

dinâmica para além do 

formal, exigindo do 

professor um 

acompanhamento e 

alinhamento.  

A partir de sua experiência você consegue identificar questões da dimensão 

conceituais e práticas da área de gestão? 
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ADMINISTRADOR GESTOR ESCOLAR PROFESSOR 

A metodologia se constrói a 

partir da realidade, da ação 

coletiva, produzindo dessa 

forma, um conhecimento 

que faz parte do contexto 

próprio, respeitando a 

cultura, a partir de uma 

gestão horizontal, 

quebrando uma linha de 

hierarquia, mesmo com as 

funções pré-definidas, sem 

chefes e sim lideres.  

As estratégias e passos 

estão muito detalhadas, 

permitindo que possa 

delegar, coordenar, 

acompanhar a partir das 

pessoas que compõe a 

comunidade escolar, 

questão esta que muito é 

emblemática na gestão;  

Apesar de não ser da área 

de gestão, convivo com a 

gestão escolar, seja na 

resolução de problemas 

e/ou tomadas de decisões. 

Vejo que as ações estão 

interligadas pautadas na 

colaboração, tendo 

pesquisadores juniors, 

ligadas as escolas 

parceiras, as escolas 

parceiras com uma 

mediadora e esta 

mediadora ligado ao grupo 

de pesquisa GEOTEC ao 

qual gere o projeto.   

Quais as recomendações gerais que você indica? 

ADMINISTRADOR GESTOR ESCOLAR PROFESSOR 

Considero a proposta 

apresentada muito 

significativa para a UNEB, 

para o grupo de pesquisa, 

para os professores das 

escolas envolvidas, para os 

discentes, enfim para 

sociedade de uma modo 

geral, uma vez que,  uma 

ação dessa natureza, 

provoca rupturas em 

esquemas já consolidados 

e permite uma abertura ao 

novo, experimentando e 

O material é muito bem 

elaborado e apresentado o 

projeto, bastante claro e 

objetivo, qualquer gestor 

escolar que lê vai entender 

a proposta de como 

implementar o produto na 

escola. As imagens estão 

boas e ajuda no 

entendimento da leitura. 

Senti falta de uma 

articulação com os 

conteúdos oficiais da 

educação, pois enquanto 

professora, busco articular 

as questões da vida com o 

que ensino, porém, a 

proposta é bem explicita e 

cabe o investimento de 

adentrar nas discussões do 

grupo.  
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avançando em novas 

praticas educacionais 

Quadro 4: Sistematização das respostas dos avaliadores 
Fonte: Dourado, 2016. 

 

O desenvolvimento do produto a partir dos elementos organizacionais do 

projeto da rádio ajuda na dinâmica de execução nas escolas públicas de ensino do 

Estado da Bahia, possibilitando assim, a implementação do projeto de acordo a 

necessidade das unidades parceiras. Assim, a finalidade da avaliação por 

perspectiva foi buscar dos especialistas na área de administração, gestão escolar e 

ensino, a partir da experiência, trazendo ao centro de discussão a viabilidade de 

execução do produto no espaço escolar, confirmada pelo o olhar de profissionais 

que atuam diretamente no campo prático das categorias escolhidas nessa pesquisa.  

Nesse sentido, percebemos que a pesquisa ela não se encerra nesse 

relatório, necessitando que os pesquisadores Rádio/GEOTEC absorvam, critiquem, 

refaçam, pautando o movimento cíclico do PDCA, objetivando o aperfeiçoamento 

dos processos gerenciais do projeto “A rádio da Escola na Escola da Rádio”, para 

além da repetição, mas considerando o que deu certo, reelaborando o que não deu 

certo e ampliando/agregando outras ações, abrindo possibilidades para o 

desenvolvimento de outras práticas pedagógicas, para além do instituído.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após caminhar entre as bases conceituais, ações do projeto nas escolas 

parceiras, retomar o histórico do projeto da rádio e cruzar suas fontes, podemos 

afirmar que este relatório de pesquisa não engessa, nem institui a reprodução, mas 

podemos considerar que é um momento para a reflexão de um movimento motivado 

pelo desejo, que estabeleceu redes e cresceu a ponto de necessitar uma 

organização e sistematização que permita a ramificação em outras unidades 

escolares e que nasçam outras árvores e frutos.  

Nesse sentido, é importante avaliar os resultados, gerir as demandas, 

compartilhar anseios, dificuldades, acertos e erros, elementos estes que fazem da 

pesquisa aplicada, algo vivo, encorajador e motivador, características estas que 

encontramos a todo instantes no projeto. Por isso, a relação entre universidade, 

escola e comunidade serão os pilares que irão orientar as ações do projeto da rádio, 

pois é preciso estar dentro, vivenciando, compartilhando, “vestindo a camisa”, 

buscando estratificar os pressupostos do projeto e a lógica da educação formal, de 

currículo/conteúdos afastados da realidade vivida por esses sujeitos. 

 Assim, consideramos que o lugar e suas características é a principal base do 

projeto da rádio, ao que consiste a temas, conteúdos, teorias, dotado de fenômenos 

que demandam um mergulho na investigação. Na dimensão prática são as 

colaborações e ajuda mútua entre os pares que vão permitir que ações do projeto 

ocorram, sem estas, as estratégias de implantação e gestão do projeto será algo 

sem grande utilidade, pois o mesmo foi pensado e criado a partir dessa lógica. 

 No processo de composição desse relatório de pesquisa pensamos 

justamente na criação de ações ordenadas, para serem norteadoras dos projetos 

vindouros, como uma bússola que indica direções a serem tomadas. Dentro dessa 

lógica, elaboramos os 10 passos para a implantação da rádio, fazendo parte do E-

book, para que assim, as ações estejam alinhadas ao projeto guarda-chuva/gerador 

e do GEOTEC.  

Um fator positivo no processo de criação desse produto, foi o entendimento 

de grupo, de retorno significativo nas reuniões, oficinas, eventos mostrando que é 

possível sair do plano das ideias e executar a proposta da rádio, quando há real 
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envolvimento, imbricamento entre as práticas escolares e a vivência no lugar, 

trazendo a tona o cotidiano das pessoas, se reconhecendo e se identificando como 

pertencente, sentimento este desperta o sujeito para o mundo, seja o pesquisador 

rádio/GEOTEC, pesquisador professor, pesquisador júnior. Além disso, perceber o 

alcance desse Projeto, trazendo pesquisadores de outras Cidades e Estado para 

essa dinâmica com envolvimento e comprometimento. 

Ao que consiste a pergunta “como a elaboração de estratégias para 

implantação e gestão do projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” pode 

possibilitar o registro, a organização, sistematização, ampliação e aplicação nas 

escolas da rede pública de ensino?”, conseguimos responder através do próprio 

movimento de pesquisa, que não é determinado de forma vertical, de cima para 

baixo, planejar e definir de modo antecipado aquilo que será executado sem 

conhecer as especificidades do lugar, não conhecer as histórias dos sujeitos, pois 

cada pessoa atribui um olhar próprio a cada objeto. Assim, a constituição do 

produto, criado como resultado desta pesquisa abre possibilidade para trabalhar as 

diferenças e singularidades, ocasionando a criação de outras formas e espaços para 

a mobilização dos saberes, abrindo espaço para pensar que a gestão de projetos 

educacionais impacta no processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos escolares 

quando intimamente ligada com as características do lugar na vivência das pessoas 

envolvidas. 

Como continuidade desta proposta/estudo, iremos aplicar as estratégias em 

escolas que desconhecem o projeto da rádio, percebendo a recepção, execução, 

gestão e ampliação das ações do projeto. Assim, vamos poder avaliar, reavaliar, 

ampliar e reconsiderar as estratégias para implantação e gestão do projeto da 

Rádio, para que estejam em total consonância com a realidade que a escola pública 

está inserida.  

Portanto, não é possível pensar a educação na contemporaneidade, sem 

levar em consideração o contexto onde as pessoas vivem e se relacionam, pois são 

desta vivência coletiva que brotam os elementos que nos unem, que permitem 

estabelecer planos, táticas, estratégias, métodos e técnicas para atingir objetivos, 

“nem que” seja, simplesmente viver.  
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escolas da cidade de Salvador/Ba, dinamizando assim, os processos formativos que ocorrem no âmbito das

redes e para além dela, mobilizados pela tríade Universidade, Escola e Comunidade.

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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(71)3117-2399 E-mail: cepuneb@uneb.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Silveira Martins, 2555
Cabula

UF: Município:BA SALVADOR
Fax: (71)3117-2399
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Objetivo Secundário:

• Analisar a dinâmica do Projeto “A rádio da Escola na Escola da Rádio” e suas ações na Rede Pública de

Ensino;

• Promover encontros formativos com professores, pesquisadores e alunos da UNEB e das escolas

parceiras desse Projeto para discutir sobre Plano de Gestão;

• Registrar e sistematizar as produções dos projetos que compões o projeto guarda-chuva “A rádio da

Escola na Escola da Rádio”;

• Desenvolver um Plano de Gestão para ampliar e difundir os pressupostos teóricos- metodológicos do

projeto.

Apresentados dentro da eticidade e normativa.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa relevante e exequível.

A metodologia proposta bem como os critérios de inclusão e exclusão e cronograma são compatíveis com

os objetivos propostos no projeto.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

As declarações apresentadas são condizentes com as Resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo

seres humanos. Os pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento do projeto apresentam declarações

de compromisso com o desenvolvimento do projeto em consonância com a Resolução 466/12 CNS/MS,

bem como com o compromisso com a confidencialidade dos participantes da pesquisa e as autorizações

das instituições proponente e coparticipante.

O modelo do TCLE apresentado possui uma linguagem clara e acessível aos participantes da pesquisa e

atende ao disposto na resolução 466/12 CNS/MS contendo todas as informações necessárias ao

esclarecimento do participante sobre a pesquisa bem como os contatos para a retirada de duvidas sobre o

processo

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios parcial e/ou final.

Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao

CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

Recomendações:
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Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO

para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e

representa risco mínimo aos participantes, respeitando os princípios da autonomia, da beneficência, não

maleficência, justiça e equidade.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO

para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e

representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo respeitado os princípios da autonomia dos

participantes da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade.  Informamos que de

acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao CEP- UNEB o

relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_553836.pdf

09/08/2016
10:13:18

Aceito

Outros DECLARACAO_CONCORDANCIA.pdf 09/08/2016
10:09:39

ICILMA NICOLAU
PAZOS DOURADO

Aceito

Outros questionario.pdf 03/08/2016
11:22:51

ICILMA NICOLAU
PAZOS DOURADO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.pdf 03/08/2016
10:52:12

ICILMA NICOLAU
PAZOS DOURADO

Aceito

Outros Termodecompromisso_pesquisador.pdf 27/02/2016
11:27:43

ICILMA NICOLAU
PAZOS DOURADO

Aceito

Outros TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE.PDF

27/07/2015
13:48:58

Aceito

Outros AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL
ICILMA.pdf

27/07/2015
13:46:12

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

PROJETO DETALHADO.pdf 27/07/2015
13:41:42

Aceito

Folha de Rosto 192538.PDF 20/07/2015
10:22:26

Aceito

Situação do Parecer:
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SALVADOR, 29 de Setembro de 2016

Aderval Nascimento Brito
(Coordenador)

Assinado por:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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APÊNDICE I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROJETO “A RÁDIO DA ESCOLA DA ESCOLA” 

Nome Completo:  

Formação:  

CPF: R.G.: 

Unidade Escolar Vinculada:  

Endereço:  

Bairro: Cidade: Estado:  CEP: 

Telefones:  

E-mail:   
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE “A RÁDIO DA ESCOLA NA 

ESCOLA DA RÁDIO” 

 

Eu _______________________________________________________, CPF: 

____________________, comprometo-me a cumprir todas as atividades previstas 

no plano de trabalho descrito no projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e 

Contemporaneidade - GEOTEC, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Bem 

como participar das reuniões quinzenais, emissão dos relatórios do trabalho 

realizado junto a unidade escolar e trabalhar em conjunto com os outros membros 

do projeto, durante a vigência do mesmo. 

 

 

 

Salvador, _____ de ______________________de 2016 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE III 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezados (as), 

O questionário a seguir integra a pesquisa que estou desenvolvendo sobre  

Estratégias de Implantação e Gestão do projeto : A Rádio da Escola na Escola 

da Rádio, pelo GEOTEC/BA na Rede pública de ensino”.  Trata-se de um relatório 

de pesquisa de Mestrado do programa de Pós Graduação Gestão e Tecnologias 

Aplicados à Educão- GESTEC. A pesquisa tem o objetivo de Compreender a 

dinâmica do Grupo GEOTEC e desenvolver um Plano de Gestão para o Projeto “A 

Rádio da Escola na Escola da Rádio”, buscando auxiliar  sua aplicação nas escolas 

da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia e, dinamizar os processos 

formativos que ocorrem no âmbito das redes, mobilizando a tríade Universidade-

Escola -Comunidade. 

As informações levantadas são sigilosas e serão tratadas coletivamente. 

Agradeço desde já pela sua colaboração. 

Nome do pesquisador : Icilma Nicolau Pazos Dourado 

 

PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

1. Nome ___________________________________________________ 
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1.1 Município _______________________________________________ 

 

1.2 Modalidades de Ensino atendidos... 

1.2.1 (.....)EF – Anos Iniciais 

1.2.2 (.....)EF – Anos Finais 

1.2.3 (.....)Ensino Médio 

1.2.3 (.....)Educação Profissional 

1.2.4 (.....)EJA – Fundamental 

1.2.5 (.....)EJA – Médio 

1.2.6 (.....)outra 

 

1.2.6.1 Se outra, qual modalidade? 

 

 

1.3 Total de alunos.da escola (..................) 

 

1.4 Total de professores (..................) 

 

1.5 É uma escola da rede 

1.5.1 (.......) Municipal  

1.5.2 (.......) Estadual  

1.5.3 (.......) Federal 

  

1.6 A escola conta com infra-estrutura para a implantação do projeto  

1.6.1 (.......) Sim  1.6.2 (.......) Não 

 

PARTE II – IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO 

 

2. Sexo: 

2.1 (      ) Masculino    2.2 (    ) Feminino            

3. Idade: 
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3.1 (    ) 20 a 30 anos  3.2 (   ) 31 a 40 anos    3.3 (  ) 41 a 50 anos     3.4 (    ) 51 

anos ou mais  

4. Formação Acadêmica (Assinale a correspondente a seu nível máximo de 

escolaridade): 

4.1 (     ) Ensino médio 

4.2 (     ) Ensino superior  

 

5. Pós-Graduação  

5.1 (     ) Especialização   5.2 (     ) Mestrado   5.3 (     ) Doutorado 5.4 (    ) Não 

possui 

 

PARTE III– PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

 

6. Quantos Gestores participam do projeto 

___________________________________________________________________ 

 

7.. Quantos Professores participam do projeto 

___________________________________________________________________ 

 

8. Qual o papel da gestão da unidade escolar no projeto da Rádio 

___________________________________________________________________ 

 

9. Qual o papel do Coordenador Pedagógico da unidade escolar no projeto da Rádio 

___________________________________________________________________ 

 

10. Quantos alunos trabalham ou trabalharam no projeto 

___________________________________________________________________ 

 

11. Quantas horas semanais são dedicadas a pesquisa na Escola 

___________________________________________________________________ 

 

12. Número de alunos participantes do projeto por faixa etária  
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12.1 (    ) 6 a 10 anos 

12.2 (    ) 11 a 14 anos  

12.3 (    ) 15 a 18 anos   

12.4 (    ) 60 ou mais   

 

13. Há resistência por parte de alguns servidores no que se refere ao projeto na 

escola  

13.1 (    ) Sim     13.2 (    ) Não 

Se a resposta foi Sim, que tipo de resistência? ________________________ 

 

14. Você acha que o projeto da rádio pode contribuir para uma melhor 

relação/articulação entre os conteúdos escolares e a vivência dos participes?  

14.1 (    ) Sim     14.2 (    ) Não 

 

15. A escola utiliza os pressuposto do projeto da rádio como estratégia pedagógica? 

15.1 (    ) Sim     15.2 (    ) Não 

 

16. A inserção do projeto da rádio no espaço escolar contribui para uma educação 

mais criativa e motivadora?  

16.1 (    ) Sim     16.2 (    ) Não 

 

PARTE IV – EXPERIÊNCIA NA PESQUISA 

 

17. Título do trabalho 

___________________________________________________________________ 

 

18. Ano de ingresso no projeto 

___________________________________________________________________ 

 

19. Ano de conclusão no projeto 

___________________________________________________________________ 
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20. Qual seu lócus de pesquisa 

___________________________________________________________________ 

21. Como se dá o processo formativo no seu lócus de pesquisa 

___________________________________________________________________ 

 

22. Quais as categorias teóricas trabalhadas em sua pesquisa 

___________________________________________________________________ 

  

23. Quantos trabalhos foram apresentados pelos participes do projeto no decorrer de 

sua pesquisa 

___________________________________________________________________ 

 

24. Quais eventos os pesquisadores participaram 

___________________________________________________________________ 

  

25. De que forma esses alunos contribuem na formação de novos partícipes no 

projeto? 

___________________________________________________________________ 

  

26. O que significa o projeto da rádio pra você 

___________________________________________________________________ 

 

27. Quais os impactos do projeto na unidade escolar e seu entorno 

___________________________________________________________________ 

 

28. Durante a participação no projeto, você sentiu mudanças no seu 

desenvolvimento acadêmico 

28.1 (    ) Sim     28.2 (    ) Não 

Se a resposta foi Sim, o que mudou? ____________________________________ 

 

PARTE V – IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
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29. O diretor encontra dificuldades em acompanhar e avaliar as atividades 

desenvolvidas pelos Gestores e Professores que  participam do projeto  na escola 

devido a grande demanda de atividades do cotidiano. 

29.1 (    ) Sim     29.2 (    ) Não 

 

30. Os professores da escola que não participam do projeto se mostram 

desmotivados no que se refere às práticas inovadoras? 

30.1 (    ) Sim     30.2 (    ) Não 

 

31. A família e a comunidade conhecem os resultados do projeto. 

31.1 (    ) Sim     31.2 (    ) Não 

 

32. Um apoio maior das Secretarias de Educação poderia auxiliar na gestão do 

projeto? 

32.1 (    ) Sim     32.2 (    ) Não 

 

33. A falta de preparo de alguns servidores  e alunos da escola  é um obstáculo para 

a gestão do projeto? 

33.1 (    ) Sim     33.2 (    ) Não 

 

34. O projeto estimula habilidades de leitura, escrita, oralidade e produção de 

conhecimento nos alunos participantes? 

34.1 (    ) Sim     34.2 (    ) Não 

Se a resposta foi SIM, de que forma ______________________________________ 

 

35. O coordenador do projeto orienta a produção de programas de maneira 

interdisciplinar com a finalidade de integrar todos os professores, alunos e 

comunidade escolar em geral 

35.1 (    ) Sim     35.2 (    ) Não 

 

36. Enumere de 1 (mais importante) até 09 (menos importante)  (sem repetir 

nenhum número) as estratégias pra a implantação do Projeto.... 
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(     ) Construção do projeto com a colaboração do coordernadores, gestores e 

professores 

(     ) Ambientação da comunidade escolar e comunidade externa   

(     ) Propor parceria com a Universidade e a escola para o desenolvimento de 

oficinas para os participes da Rádio 

(     )  Selecionar pesquisadores para avaliar o material produzido 

(     ) Visitar instituições de pesquisa e tecnologia 

(     ) Viabilizar recursos para o desenvolvimento do projeto (oficina, visitas tecnicas, 

participação de evento) 

(     ) organizaçr de eventos para difusão dos produtos do projeto da rádio 

(     ) Definir planejamento e sequencia didadticas para o desenvolvimento do projeto 

(     ) Divulgar os procedimentos de execução do projeto da rádio  

 

3(três ) pontos favoráveis  

___________________________________________________________________ 

 

3(três ) maiores dificuldades enfrentadas  pela coordenação 

___________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela contribuição  
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APÊNDICE IV 

 
FICHA AVALIATIVA DO PROTÓTIPO ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

E GESTÃO DO PROJETO A RÁDIO DA ESCOLA NA ESCOLA DA RÁDIO  
 

CURSO  
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Gestão e Tecnológicos Aplicadas 

à Educação – GESTEC.  

Área de Concentração 02 – Processos Tecnológicos e Redes Sociais e Educação. 

TIPO DE PRODUTO  
(    ) Projeto de Intervenção | (    ) Portfólio |  (       ) Cartilha | (        ) Ebook | Outro (     ) 

Qual?:    

Título do Produto  
 

1. Informações contidas no produto são necessárias? 

(     )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

2. O produto possui informações consistentes e claras? (Introdução, Tema, 

Contextualização, Problema e Justificativa) 

(      )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

3. Coerência entre Metodologia/Objetivo 

(    )  Sim        (   )  Não       (    )  Em parte 

4. Contextualização com a parte Teórica e o Campo? 

(    )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

5. Coerência e coesão textual no desenvolvimento do Produto? 

(    )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

6. É possível a utilização implantação e gestão de um projeto a partir das 

informações que constam no Ebook?  
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(     )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

7. A partir de sua experiência você consegue identificar questões da dimensão 

conceituais e práticas da área de gestão? 

(     )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

8. Quais as recomendações gerais que você indica? 

(     )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

9. Atinge os objetivos a que se propõe? 

(    )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

10. Respeito às normas da ABNT 

(    )  Sim        (   )  Não       (   )  Em parte 

Recomendações Gerais 

 

Local  Data 
  
PARECER 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação  
(    ) Aprovado   (       ) Aprovado por Restrição  (      ) Reprovado   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO 
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Estratégias para Implantação  e Gestão do Projeto “A Rádio da Escola na 
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ISBN:
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Apresentação

A educação vem se modificando ao longo do tempo para atender 
uma demanda da própria característica do mundo contemporâneo. 
O profissional de educação a todo o momento é desafiado a inovar, 
fazendo que os conteúdos obrigatórios produzam sentidos à vida 
dos educandos que estão inseridos no mundo da era digital. Nesta 
perspectiva, buscar outras ações que ressignifiquem o espaço, a 
história do sujeito e suas relações, será a motivação para a construção 
do conhecimento, possibilitando o processo de ensino e aprendizagem 
contínuo, colaborativo, criativo e contextualizado com as dinâmicas 
sociais do lugar, oferecendo condições outras para o ato de aprender 
significativo, através de um movimento único do sujeito durante todo 
o processo formativo educacional.  

Portanto, o objetivo desse trabalho é possibilitar as unidades 
escolares, que assim desejarem, a implementação do projeto da 
Rádio baseando-se nas experiências já realizadas, e nos pressupostos 
metodológicos trabalhados pelo GEOTEC/Ba, adaptando à realidade 
da sua Escola, levando em consideração a faixa etária dos sujeitos 
partícipes do processo de formação, das habilidades do professor/
gestor que irá conduzir o trabalho. 

Assim, o registro da história dos bairros e a memória de eventos, 
acontecimentos e fatos que constituem a Cidade a partir do lugar vivido 
e percebido, potencializando-o a ser reinventado e valorizado em sua 
essência, norteiam o Projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, 
desenvolvido pelo grupo de pesquisa Geotecnologias, Educação e 
Contemporaneidade (GEOTEC), da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). 
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Dessa forma, este plano apresenta a sistematização dos passos 
e resultados das ações pedagógicas que compõe o projeto da” Rádio”, 
para orientar outras instituições escolares a compreender e elaborar 
as estratégias utilizadas na construção de saberes e inovações na área 
de educação.

Icilma Nicolau Pazos Dourado
Pesquisadora GEOTEC
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1. A Rádio da Escola na Escola da Rádio

O lugar onde vivemos é permeado de símbolos, representações, 
sentidos e vida. Por essa complexidade da relação entre as pessoas 
com o lugar, o projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, tem por 
objetivo, possibilitar aos sujeitos da educação o redimensionamento 
do entendimento do lugar, geotecnologias e das Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TIC, à compreensão da história, memória 
e manifestações culturais, mobilizando processos formativos através 
do exercício dialógico e investigativo junto à Educação Básica das Redes 
Públicas da Bahia e Sergipe.

Portanto, o objetivo geral do projeto da rádio visa conhecer, 
desbravar, estudar, entender, estudar o espaço de vivência, abordando 
suas histórias, dinâmicas e problemas como elemento mobilizador de 
uma educação contextualizada com a realidade imediata dos sujeitos. 
Nesse sentido, as dinâmicas sociais que são constituídas para além 
dos muros da escola, torna-se elemento principal de uma prática 
pedagógica, assim, “a rua” se torna extensão da sala de aula.

Atualmente o projeto se encontra em onze unidades escolares, 
em território Baiano e Sergipano, com 14 projetos vinculados. É 
importante ressaltar que dentre os partícipes do projeto existem 
Professores e Alunos da modalidade de Ensino: Fundamental I, 
Fundamental II, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação de Jovens 
e Adultos, Universidade Aberta da Terceira Idade. Desse número 
significativo de pessoas envolvidas, é que foram levantados dados e 
conteúdos comuns a todos os projetos que compõe e o projeto da 
rádio, resultando nestas estratégias de implantação e gestão, descritos 
nesse e-book. 
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Esse produto não apresenta um modelo engessado, mas 
possibilidades de aplicação do mesmo, como eixo norteador de um 
processo formativo que é constante e ininterrupto, mobilizador, que a 
todo o momento está sendo reelaborado. 

Deste modo, as ações propostas por esse e-book não se esgota 
apenas no âmbito escolar, está para além das esferas formais da 
educação, possibilitando adentrar em outros espaços formativos, 
pautado em uma concepção de educação crítica, reflexiva e que 
desperta para construção de uma consciência coletiva e ações solidárias.
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2. Como se organiza o Projeto na unidade 
escolar

A estrutura de organização do projeto “A rádio da escola na 
escola da rádio” não pauta-se em hierarquia verticalizada e sim 
horizontalizada, pois é constituída a partir da colaboração entre Gestão 
Escolar, Professores, Alunos e Universidade. Nesse sentido, todos 
devem está imbricados em prol do objetivo maior que é a mobilização 
da comunidade escolar na valorização do lugar.

Figura 01 - Organograma Projeto da Rádio
Fonte: Dourado, 2016
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3. Os autores e atores do projeto “A Rádio da 
Escola na Escola da Rádio”

O projeto  “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” é feito de 
estudante para estudante, feito na prática do cotidiano, no dia-a-dia, 
trazendo os elementos da rua em que vivem, do bairro onde residem 
e da cidade, para a sala de aula. Neste sentido, são estes os autores e 
atores que fazem do projeto algo vivo, desafiador e próprio, pois nasce 
dos anseios e desejos das pessoas envolvidas, colaborando com suas 
“obras”, pois além de serem responsáveis pela construção de suas 
pesquisas, mobilizam uma outra forma de educação.

Assim, de forma estrutural, cada partícipe constrói sua rede 
e compõe o projeto da rádio seja pesquisador GEOTEC (vinculado a 
Universidade), Pesquisador Professor (vinculado a unidade escolar), 
Pesquisador Gestor (desenvolvendo acompanhamento a aproximação 
entre a Universidade e a Escola), Pesquisador Jr. (Discentes envolvidos 
no projeto), Pesquisador Pais e Responsáveis ligados à comunidade que 
está no entorno da Universidade, difundindo dessa forma, o projeto da 
“Rádio”.
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4. As categorias que baseiam

Apresentamos aqui algumas categorias trabalhadas pelos 
pesquisadores do Projeto da Rádio, respeitando as particularidades de 
cada pesquisador e de sua pesquisa. As categorias abaixo apresentadas, 
já foram trabalhadas em algum momento pelos pesquisadores do 
projeto.

Figura 02 – Categorias de Pesquisa Projeto da Rádio
Fonte: Dourado, 2016
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a) Lugar

A categoria Lugar é de suma importância no desenvolvimento 
do projeto da Rádio, pois o projeto nasce com a proposta de pensar 
os espaços em que os sujeitos vivem e constituem suas relações.  
Nesse sentido, o lugar é o recorte do espaço geográfico onde estão 
materializada a particularidade e subjetividades dos sujeitos, vivenciado 
de modo dialógico onde a sua presença influência, compõe, desenvolve 
e manifesta os fenômenos socais.

b) Educação Científica

A Educação científica sustenta a ideia da construção do 
conhecimento, trazendo os elementos que compõe o cotidiano do 
sujeito a luz da ciência, mas, não de uma forma fria, afastada do humano, 
sempre mobilizada pelo desejo.  Neste sentido, as características do 
lugar, vinculadas ao processos científicos, concebe a escola um lugar 
de (re)construção das novas culturas e  outras possibilidades, (re)
edificando o conhecimento e compreendendo os processos sociais, 
políticos tecnológicos com/e a partir dos alunos.

c) Geotecnologias

As geotecnologias se caracterizam como processos criativos e 
transformativos para o entendimento do lugar. Nesse sentido, qualquer 
produção humana que revele características do lugar é um suporte 
geotecnológico. A utilização das geotecnologias (enquanto Tecnologia 
de Informação e Comunicação – TIC) aplicadas na educação possibilita 
a ampliação dos sujeitos sobre o ambiente que eles vivem.
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d) Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC

Convergência de diferentes linguagens tecnológicas, como forma 
de explorar e potencializar a criatividade, inventividade intrínseca no 
processo educativo. Assim, as TIC estão materializadas e encarnadas 
através das mídias, estreitando os espaços-tempo da sociedade e 
alargando os horizontes da comunicação e expressão humana.

e) Processo Formativos

A formação do sujeito de forma contextualizada, ampla e que se 
inicia na sala de aula e é resignificado na vida. O processo formativo está 
pautado na relação entre os saberes e as práticas escolares, rompendo 
com a lógica formal engessada, trazendo a baila o educando como ator 
e autor do conhecimento.

f) História e Memória

A categoria de História e Memória envolvendo as vivências e 
experiências dos sujeitos vividas no espaço e tempo. Assim, o registro 
destes acontecimentos é o que mobiliza os sujeitos a se identificarem a 
partir dos símbolos que produzem sentido as suas práticas cotidianas.
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5. As oficinas formativas

 O projeto da rádio trabalha na perspectiva de processos 
formativos para além da escola, oficinas, workshops, visitas técnicas, 
participação em eventos. Nesse sentido, Ilustramos algumas oficinas 
formativas realizadas nos lóci de pesquisa, disponibilizando roteiros já 
trabalhados com o intuito de facilitar o entendimento da prática nas 
escolas e oferecer suporte para o pensamento de novas técnicas de 
aplicação dessas práticas.

As atividades ilustradas no fluxograma mostra algumas 
ações desenvolvidas nos projetos da rádio, isso não significa uma 
obrigatoriedade, mas como caminho de iniciar as atividades na escola

Figura 03 –  Fluxograma de Oficinas e Processos Formativos
Fonte: Dourado, 2016
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6. O projeto da rádio em movimento

 O projeto da Rádio foi uma pequena semente que germinou e 
cresceu como uma grande árvore frondosa, que a cada dia se amplia 
com novos frutos. Apresentamos as ramificações dos projetos da 
rádio nos espaços, seus movimentos e produtos.   Nesse sentido, o 
projeto encontra-se em 10 instituições de ensino baiana e 1 sergipana, 
rompendo as fronteiras do saber e dos territórios.  

Figura 04 –  Localização das Instituições que Possuem o Projeto da Rádio
Fonte: Dourado, 2016
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Alguns desses frutos foram materializados/concretizados em 
produtos palpáveis, que divulgam e disseminam o projeto em ampla 
escala, como o vídeo documentário Casulo, o Caleidoscópio, Portfólio 
“Entre Rua e Ladeira, Engomadeira Sou Eu” e uma Rádio Convencional 
instalada na Escola Municipal Governador Roberto Santos, onde 
ocorrem programações elaboradas pelos pesquisadores da rádio e 
transmitida em rádio FM 101.5.

a) CASULO: uma experiência vídeo documentada com 
os alunos da Rede Pública de Ensino de Salvador-BA

O vídeo documentário Casulo 
retrata a trajetória do projeto da rádio e a 
utilização da pesquisa científica, com alunos 
da Escola Pública. Assim, as experiências 
iniciais do projeto desenvolvidas no 
Colégio da Polícia Militar (CPM), unidade 
Dendezeiros e unidade Lobato, Escola 
Municipal Governador Roberto Santos e o 
Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus 
Valença/BA. são o cenário das narrativas 
desses alunos e alunas protagonistas e 
coprodutores, descrevendo suas vivências 
e pesquisas.
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b) O lugar da pesquisa na educação geográfica: relatos 
de experiências dos alunos do ensino médio  - IFBA/
Campus Valença

O Caleidoscópio: outro 
olhar sobre o lugar, é uma 
coletânea constituída a partir 
dos trabalhos realizados por 
alunos partícipes do Projeto 
“A Rádio da Escola na Escola 
da Rádio”, desenvolvido no 
Campus do IFBA em Valença/BA. 
Assim, é composto por resumos 
das pesquisas feitas pelos 
pesquisadores jr., acompanhada 
de imagens registradas durante 
o processo de investigação. 
A revista tem periodicidade 
anual, e a partir do segundo 
número (ainda em processo de 
edição), tornou-se uma revista 
que visa realizar publicações 
dos trabalhos de pesquisadores 
juniores envolvidos no Projeto 
da Rádio, em seus diferentes 
lócus de aplicação.
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C) Portfólio - Nas Trilhas 
da História Escolar:  
Navegando na 
Imensidão do Lugar

O Portfólio Entre Ruas 
e Ladeiras, Engomadeira sou 
Eu”, é o resultado do processo 
formativo dos professores a 
partir do projeto da Rádio. Assim, 
tem como objetivo registrar 
de forma sistemática as ideias, 
experiências, representações 
espaciais dos professores sobre 
a comunidade onde a escola 
está inserida.

d) Rádio Convencional

A Rádio Convencional, 
instalada no Colégio Municipal 
Governador Roberto Santos, foi 
fruto de um edital FAPESB/2013, 
e tem como objetivo transmitir 
via rádio FM 101.5 a programa-
ção realizadas pelos alunos par-
tícipes do projeto nessa unida-
de escolar.



19

7. Passo a passo no entendimento do projeto

 O início de qualquer projeto contém dúvidas, erros e acertos, 
reelaboração e ressignificação por partes das pessoas que estão 
envolvidos. Neste sentido, construímos as estratégias para implantação 
e gestão do projeto da Rádio, para ilustrar o percurso de aplicação 
nas escolas e instituições de ensino formal e não formal. Para tanto, 
é necessário ter ciência de cinco perspectivas que envolvem o 
desenvolvimento dos pressupostos do projeto, que são:

Figura 05 –  Ilustração dos pressupostos do Projeto da Rádio 
Fonte: Dourado, 2016
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8. Passo a passo na implementação e gestão 
do projeto

 Para a implementação e gestão do projeto da Rádio é necessário 
seguir alguns procedimentos que descrevemos abaixo:
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9. Perguntas frequentes

 O entendimento do projeto ultrapassa as estratégias apresentadas 
nesse e-book, por isso tentamos responder algumas perguntas que 
frequentemente são questi onadas aos pesquisadores vinculados ao 
projeto da Rádio.

Como faço para conhecer a dinâmica do 
GEOTEC?
R- As reuniões do GEOTEC são abertas ao público que 
desejam conhecer as ações, bases conceituais, produtos. 
Semestralmente é desenvolvido um minicurso, sobre 
o que é o GEOTEC e a sua imersão na rede básica de 
ensino Municipal, Estadual e Federal.

O que precisa para parti cipar das reuniões 
do projeto da Rádio?
R - O projeto é gerido pelos pesquisadores que possuem 
pesquisas arti culadas com os objeti vos e ações proposto 
no escopo de atuação “da Rádio”, necessário entrar 
em contato através do e-mail geotecradio@gmail.com 
e indicar o interesse de parti cipar das reuniões. Será 
enviada uma fi cha de inscrição para poder criar registro 
e assim envolver os proponentes a proposta.

1

2
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Quais as ações que devo realizar junto à 
comunidade escolar?
R - Apresentar aos Gestores, Coordenadores Pedagó-
gicos, Professores, Alunos, Servidores e responsáveis 
a proposta do projeto da Rádio, suas característi cas, a 
contra parti da da escola, a contra parti da da Universi-
dade.

Posso uti lizar dos problemas do dia-a-dia 
da escola como proposta para o projeto 
vinculante?
R - Sim. Esse é um dos principais objeti vos do proje-
to da Rádio, se inserir nos espaços educacionais para 
mediar/mobilizar ações que visem à busca de práti cas 
para as demandas da escola. Nesse senti do, é neces-
sário contextualizar os problemas da escola e como o 
projeto da Rádio pode ajudar nesta proposta.

Quais as implicações caso não realize a 
assinatura do Termo de Compromisso, 
não parti cipação das reuniões e falta de 
entrega dos relatórios mensais?
R - Como a proposta da Rádio trabalha na perspecti va 
da colaboração e ajuda mútua entre os pares, a falta 
de comprometi mento e parti cipação das ati vidades do 
projeto irá caracterizar na negati va ou não vinculo da 
escola/pesquisador com o projeto.

3

4

5
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Posso uti lizar os planejamentos e 
ati vidades da escola como elemento de 
execução do projeto?
R - O projeto da rádio visa agregar as experiências e vivên-
cia dos partí cipes para mediar outras práti cas educacio-
nais. Nesse senti do, é necessário arti cular as ati vidades 
das disciplinas, com os saberes dos parti cipes para além da 
escola. A sala de aula é o ponto de parti da e de chegada, 
inicia quando aguça a curiosidade sobre as característi cas 
dos lugares e conclui quando este se identi fi ca e constrói 
conhecimento sobre si e o mundo, a parti r do seu olhar.

Qual o produto fi nal desta proposta para 
a escola?
R - A parti cipação em eventos apresenta como possibili-
dade de ampliação da proposta, apresentação de outros 
espaços e lugares para os partí cipes, outras experiências 
educacionais para além da sala de aula, não como meta 
fi nal do projeto. Os produtos e resultados da ação na uni-
dade escolar parti rão do contexto e/ou problema levanta-
do pelo professor pesquisador que acompanha o grupo.

09 - Quais os elementos da avaliação pela 
coordenação do projeto da Rádio?
R - Será verifi cado o nível de comprometi mento, as ações 
formati vas, envolvimento da comunidade escolar e exter-
na, as experiências para redimensionamento, Reestrutu-
ração, Ampliação e/ou mudança de estratégias.

6

7

8
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10. Considerações

 O projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” está em constante 
movimento, agregando outros projetos, pesquisadores e Instituições 
parceiras que desejam desenvolver os pressupostos do projeto, 
permitindo dessa forma que novos processos educacionais sejam 
descobertos e mobilizados. Assim, ressaltamos que esta produção 
colaborativa não se esgota no próprio produto, como algo fechado, 
pois é a particularidade dos sujeitos e dos lugares que torna o projeto 
da rádio único.
                Portanto as estratégias para implantação e gestão do projeto da 
Rádio, abrem possibilidades para que os primeiros passos de execução 
das propostas de mobilização da comunidade escolar sejam realizados 
de maneira sistematizada, organizada, através de um percurso que é 
próprio e ao mesmo tempo compartilhado com os atores e autores da 
formação a partir dos fenômenos do cotidiano.
 Deste modo, o processo criativo é o elemento principal para 
que estas estratégias e práticas desempenhados pelo projeto da 
Rádio, seja difundido e apropriado por outros fazedores e partícipes, 
correspondendo aos princípios da educação na contemporaneidade que 
é a compreensão dos elementos sociais a partir do ser/sendo e fazer/
fazendo, ações autônomas pautada na colaboração e solidariedade. 
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ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO 
PROJETO “A RÁDIO DA ESCOLA NA ESCOLA DA RÁDIO” 

PELO GEOTEC/BA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

 
As vivências e experiências que ocorrem nos lugares onde os 

sujeitos vivem e se relacionam, criam cenários de histórias construídas 
na relação desses sujeitos. Assim, o registro da história dos bairros 
e a memória de eventos, acontecimentos e fatos que constituem 
os espaços a partir do lugar vivido e percebido, norteiam o Projeto 
“A Rádio da Escola na Escola da Rádio”, desenvolvido pelo grupo de 
pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), 
da Universidade do Estado da Bahia. 

Como forma de organizar e sistematizar os passos e resultados 
dos projetos de pesquisas que compõe o projeto “da Rádio”, alicerçada 
no potencial das TIC, construímos estratégias de implementação para 
orientar outras instituições de Ensino, a compreender e elaborar 
estratégias para aplicação do projeto, na construção de saberes e 
inovações escolares, respeitando suas especificidades.


