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RESUMO 

 

Nesta tese procurou-se investigar os espaços de rádios comunitárias e suas contribuições para 

processos de sensibilização que visem à   emancipação dos sujeitos. Como objetivo geral 

buscou-se analisar se programas de rádio em uma Rádio Comunitária no Brasil e três em 

Portugal, podem ser espaços propícios para momentos de diálogos sobre as possibilidades de 

construção de uma vertente emancipatória de Educação Sexual. Na caminhada para atingir 

este objetivo foram decididas como palavras-chave as seguintes categorias: Educação Sexual 

Emancipatória, Pensamento Crítico e Rádio Comunitária. Foi realizada busca sistemática 

sobre o estado do conhecimento sobre a temática proposta, onde ficou demonstrado o 

ineditismo desta investigação. Cada categoria foi estudada em diálogos com cúmplices 

teóricos preferenciais, sendo identificados e definidos três indicadores de cada uma delas 

como apoio para a etapa de análise de dados. Educação sexual teve indicadores extraídos da 

Declaração dos direitos sexuais como direitos humanos universais, a saber: direito à 

autonomia sexual, integridade sexual e à segurança do corpo sexual; direito à informação 

baseada no conhecimento científico; direito à educação sexual compreensiva. Para a categoria 

Pensamento Crítico os indicadores escolhidos foram: identificar e formular critérios para 

avaliar possíveis respostas e analisar argumentos; fazer e responder a questões de clarificação 

e desafios; fazer e avaliar juízo de valor e expressar uma posição sobre uma questão. Para a 

categoria Rádio Comunitária os indicadores foram: participação comunitária como exercício 

de voz; esperançar juntar-se com outros para fazer de outro modo; a manifestação da 

cidadania por meio das relações sociais. A investigação pautou-se no paradigma do 

materialismo histórico-dialético, com o método dialético como diretriz, sendo a metodologia 

vivenciada como um estudo de caso de cunho exploratório, com o uso de várias técnicas, 

desde o levantamento bibliográfico, a observação participante e o uso de questionários e 

entrevistas. Como lócus da pesquisa ficaram definidas as Rádio Comunitária Pinheira, no 

Brasil, e Manobras, Zero e Aurora, em Portugal. A amostra foi definida pelo sistema de 

identificação por indicação, na formação de uma rede de participantes, composta por pessoas 

vinculadas às Rádios Comunitárias que tivessem programas com interfaces com questões 

ligadas a dimensões da categoria educação sexual A coleta de dados em Portugal foi realizada 

como parte de um estágio doutoral na Universidade de Aveiro, cujo objetivo foi o de 

aprofundar estudos sobre o Pensamento Crítico. Os dados coletados foram analisados pela 

técnica de Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2016).  O resultado da análise comprova 

a tese que Rádios comunitárias podem ser espaços propícios para momentos de sensibilização 



 

 

 

sobre uma vertente emancipatória de Educação Sexual, pois ficou evidenciada a preocupação 

das/dos participantes da pesquisa, por meio da reflexão-ação pensar esse espaço como 

possibilidades de subsidiar a transformação das suas comunidades. Ao final da tese brota uma 

nova categoria comum a toda as etapas da pesquisa: “Uma comunidade crítico-reflexiva 

move mulheres e homens na luta pela emancipação, aí incluída a busca de viver 

plenamente uma educação sexual emancipatória.” Esta categoria brotou das falas dos 

participantes da pesquisa, pois, em todos os espaços pesquisados por meio do diálogo, brotou 

o senso de força da comunidade para ampliar a conscientização sobre cada Ser estar com o 

Outro no Mundo em coletividade, na busca pela emancipação. E é com este esperançar sobre 

as possibilidades de os seres humanos caminharem juntos nesta direção é que o 

entrelaçamento dos fios entre educação sexual, pensamento crítico e rádio comunitária 

formam uma TEIA que pode contribuir sobremaneira. 

  

Palavras-chave: Educação sexual emancipatória. Pensamento crítico. Rádio comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis, we sought to investigate the spaces of community radios and their contributions 

to sensitization processes aimed at the emancipation of the subjects. The general objective 

was to analyze whether radio programs in a Community Radio in Brazil and three in Portugal, 

can be favorable spaces for moments of dialogue son about the possibilities of construction of 

an emancipatory aspect of Sexual Education. On the way to achieve this goal, the following 

categories were decided as keywords: Emancipatory Sexual Education, Critical Thinking, and 

Community Radio. A systematic search was carried out on the state of knowledge on the 

proposed theme, which demonstrated the originality of this investigation. Each category was 

studied in dialogues with preferred theoretical accomplices, and three indicators of each of 

them were identified and defined as support for the data analysis stage. Sexual education had 

indicators extracted from the Declaration of sexual rights as universal human rights, namely: 

the right to sexual autonomy, sexual integrity, and security of the sexual body; right to 

information based on scientific knowledge; right to comprehensive sex education. For the 

Critical Thinking category, the indicators chosen were identifying and formulating criteria to 

evaluate possible answers and analyzing arguments; making and answering questions of 

clarification and challenges; making and evaluating value judgments and expressing a 

position on a question. For the Community Radio category, the indicators were: community 

participation as a voice exercise; hope to join with others to do otherwise; the manifestation of 

citizenship through social relations. The investigation was based on the paradigm of 

historical-dialectical materialism, with the dialectical method as a guideline, and the 

methodology was experienced as an exploratory case study, using various techniques, from 

bibliographic research, participant observation, and use of questionnaires and interviews. The 

locus of the research was the Pinheira Community Radio, in Brazil, and Manobras, Zero, and 

Aurora, in Portugal. The sample was defined by the indication identification system, in the 

formation of a network of participants, composed of people linked to Community Radios who 

had programs with interfaces with issues related to dimensions of the sex education category 

Data collection in Portugal was performed as part of a doctoral internship at the University of 

Aveiro, whose objective was to deepen studies on Critical Thinking. 

The collected data were analyzed using the Content Analysis technique, based on Bardin 

(2016). The result of the analysis proves the thesis that community radios can be propitious 

spaces for moments of awareness about an emancipatory aspect of Sexual Education, as the 

concern of the research participants, through reflection-action to think, this space as 



 

 

 

possibilities were evidenced. to support the transformation of their communities. At the end of 

the thesis, a new category emerges common to all stages of the research: "A critical-

reflective community moves women and men in the struggle for emancipation, including 

the search to fully experience an emancipatory sexual education." This category emerged 

from the speeches of the research participants because, in all spaces researched through 

dialogue, the sense of community strength emerged to increase awareness of each being with 

the Other in the World collectively, in the search for emancipation. And it is with this hope 

about the possibilities of human beings walking together in this direction that the intertwining 

of the threads between sex education, critical thinking, and community radio form a WEB that 

can contribute greatly. 

  

Keywords: Emancipatory sex education. Critical thinking. Community radio. 
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