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Resumo 

 

O Programa Mais Educação foi implantado em 2007, pelo Ministério da Educação, para 

desenvolver uma política pública de educação integral para as escolas brasileiras. A oferta 

de atividades é dividida em ‘macrocampos’. Um dos macrocampos é o ‘Comunicação e 

Uso de Mídias’. São oferecidas às escolas atividades relacionadas ao jornal escolar, rádio 

escolar, história em quadrinhos, fotografia e vídeo. Quais as aproximações entre a proposta 

pedagógica definida pelo Mais Educação e os projetos efetivamente implementados pelas 

escolas? Esse trabalho analisa uma pesquisa realizada, no ano de 2014, em 21 escolas de 

Fortaleza integradas ao Mais Educação e que fizeram opção pela rádio escolar. Foram 

realizadas 124 entrevistas com a comunidade escolar, Vamos tratar aqui, especificamente, 

da percepção dos coordenadores do Mais Educação sobre o rádio educativo.  
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1 O Programa Mais Educação e a rádio escolar 

 

1.1 A proposta 

 

O Programa Mais Educação
3
, ação do governo federal do Brasil, desenvolvida pelo 

Ministério da Educação (MEC), pretende desenvolver uma política pública de educação 

integral para as escolas brasileiras. Implantado em 2007, a proposta de educação integral do 

Programa Mais Educação situa-se na trajetória de vários projetos semelhantes presentes em 

momentos da história do país. Criados pelos mais diversos educadores, esses projetos, 

embora pontuais e esporádicos, tentaram, a sua maneira, lidar com os desafios do acesso, 

permanência e aprendizado no contexto da educação do país.  

 

Numa visão crítica do Mais Educação, esses programas buscaram a ampliação do tempo da 

jornada escolar, mas muitos não questionaram sobre a fragmentação do conhecimento e dos 
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processos educativos e como isso pode interferir na permanência das crianças e dos jovens 

na escola. Uma educação não somente de tempo integral, mas de proposta integrada e de 

ampliação de espaços da educação é o desafio do Programa Mais Educação.  

 

O Brasil caminhou, nas últimas décadas, para o acesso quase universal de crianças, 

adolescentes e jovens ao Ensino Fundamental. Metas em relação ao acesso universal 

também no ensino médio foram estabelecidas. A parte quantitativa caminhou bem. Mas, e a 

parte qualitativa? Qual a qualidade da escola pública oferecida a nossas crianças, 

adolescentes e jovens? Ela consegue responder aos anseios desses segmentos da população? 

E como estrutura ‘sua resposta’ a esse chamamento?  

 

As altas taxas de evasão indicam que a resposta qualitativa da educação pública não está 

sendo satisfatória. E apontam para um distanciamento do papel que a instituição escolar 

representa, de fato, na vida de seus estudantes. Um grande desafio é justamente retomar o 

sentido que a escola tem para a vida e o sucesso pessoal de cada estudante. Sucesso no 

sentido de preenchimento das necessidades existenciais, culturais, acadêmicas, sociais e 

profissionais de cada um. Tornar-se necessária e desejada por todos – e exercer seu papel 

emancipatório central – exige da educação uma integralidade de proposta e uma 

capilaridade na realidade social e particular de cada estudante.  

 

Daí a aposta do governo federal no Programa mais Educação. A educação integral, na 

definição do Programa Mais Educação, propõe a formação mais completa possível do ser 

humano, considerando as particularidades das questões sociais do Brasil e alimentando-se 

de parcerias entre os ministérios e outras instâncias do Governo Federal. Abarca, dentre 

suas preocupações, requisitos que, de forma geral, não são contemplados em uma visão 

tradicional conteudista da educação e do espaço escolar, tais como o desenvolvimento de 

habilidades específicas, o diálogo entre os conhecimentos escolares e comunitários, a 

proteção e a garantia básica dos direitos de crianças, adolescentes e jovens e a preocupação 

com os temas da saúde pública.  

 

Para isso, o Programa Mais Educação parte do princípio que as atividades curriculares e 

extracurriculares são partes de um único processo com um objetivo comum: a formação 

plena do educando, derrubando, assim, os limites e os vícios de um turno e contraturno 
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escolares, ou seja, o Programa Mais Educação propõe repensar a estrutura seriada e 

compartimentada da escola. As atividades propostas nos cadernos do Mais Educação, 

segundo seu conteúdo, devem dialogar com as disciplinas acadêmicas e os conhecimentos 

juvenis e comunitários, para que o sentido de “integralidade” seja, realmente, exercido. 

Trata-se da discussão de uma nova ordem curricular na escola, um debate antigo na 

sociedade brasileira. 

 

A partir do estabelecimento desses princípios, o Mais Educação defende que somente a 

integralidade de tempo não garante que a escola faça sentido àqueles para os quais ela foi 

criada: seus estudantes. E vários são os fatores que induzem a essa afirmação. A 

obsolescência de conteúdos, desconectados com a realidade do jovem, torna-se um 

empecilho à permanência do mesmo na sala de aula. Para acompanhar as demandas sociais 

de cada estudante, o Programa Mais Educação propôs também o rompimento com o 

enclaustramento criado pelo espaço escolar, ou seja, “derrubar os muros da escola”, pelo 

menos na esfera do conhecimento.  

 

É por isso que o Programa Mais Educação aposta no conceito da territorialidade. A 

territorializacão da escola – ampliando seus espaços físicos, para além de seus muros e de 

suas salas de aula, e abarcando saberes, para além de seus livros, tornaria a proposta da 

educação potencialmente conectada com demandas reais e cotidianas do público ao qual a 

escola serve. A escola passaria, assim, a ser parte da comunidade na qual está inserida, de 

forma a ser respeitada e considerada por seus membros, não mais um organismo meramente 

burocrático que, quase que por acaso, faz parte daquela paisagem. 

 

1.2 A oferta 

 

A oferta de atividades do Programa Mais Educação é dividida em ‘macrocampos’. Um dos 

macrocampos é o ‘Comunicação e Uso de Mídias’. Nesse macrocampo são oferecidas às 

escolas públicas atividades relacionadas ao jornal escolar, rádio escolar, história em 

quadrinhos, fotografia e vídeo. Em 2010, foram atendidas 9.995 escolas, alcançando três 

milhões de estudantes. Dessas, 3.911 optaram pelo macrocampo Comunicação e Uso das 

Mídias. Nesse universo, 2.218 escolas fizeram opção pela rádio escolar. Destaque para o 

estado do Ceará. De suas 333 escolas integradas ao Mais Educação até 2010 e que 
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trabalham com o macrocampo Comunicação e Uso das Mídias, 246 optaram pela rádio 

escolar.  

 

O Ceará só perde para o Rio de Janeiro na opção por rádio escolar. No Rio, 375 escolas 

fizeram essa opção. Há que se levar em consideração que o número de escolas do Rio de 

Janeiro integradas ao Mais Educação até 2010, no macrocampo Comunicação e Uso das 

Mídias (658), é praticamente o dobro do número de escolas do Ceará (333). 

 

No Ceará, as 246 escolas que optaram pela rádio escolar até 2010 congregam 34.480 

estudantes. São 71 escolas estaduais e 175 municipais. Dados incluindo a adesão realizada 

pelas escolas em 2011 já apontam Fortaleza, capital do estado, com 108 escolas optantes 

pelas rádios escolares, sendo 61 da rede pública municipal e 47 da rede pública estadual, 

com a participação de mais de 15 mil estudantes. 

 

Os Cadernos Pedagógicos, que tratam do macrocampo Comunicação e Uso das Mídias pelo 

Programa Mais Educação, partem de Umberto Eco (1991) para justificar a importância da 

discussão sobre o campo dentro da proposta de educação integral do MEC. O texto afirma 

(p. 8) que Eco chegou a denominar a época que vivemos como ‘Idade Mídia’, pois, “ao contrário 

das sombras da Idade Média, quando o conhecimento ficou restrito à vida monástica, nossa época 

tem tanta informação que o ‘excesso de luz’ pode também nos deixar longe da compreensão de tudo 

que chega até nós”. Mas a perspectiva de Eco aponta a possibilidade de termos uma ação ativa sobre 

o que é comunicado. 

 

Os Cadernos (p. 9) tornam explícita sua inspiração em Paulo Freire ao falar da aproximação entre as 

duas áreas, Comunicação e Educação.  

 

Ora, se a escola tem no âmago da sua existência a construção da 

autonomia dos educandos, como seria possível realizar essa tarefa sem 

considerar a comunicação e seu papel na sociedade hoje? É, justamente, 

no trabalho junto às crianças, adolescentes e jovens e sua relação com a 

mídia tradicional (chamada mídia de massa) e as novas mídias (como a 

internet), que a escola tem uma excelente oportunidade de aproximar-se da 

realidade de seus educandos, ganhar espaço e importância em suas vidas e 

tornar-se fundamental no desenvolvimento da crítica e da autonomia. 

Lembremos que a relação entre educação e comunicação não é nova. 

Paulo Freire (1979) considerava, por exemplo, os dois processos 

semelhantes: comunicar era uma atribuição básica do educar; o educar 

seria então uma comunicação específica.  
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E acabam por assumir o termo Educomunicação como a nova área acadêmica que alia as duas áreas 

antes específicas, a Educação e a Comunicação. Nesse caso, aproximam-se do pensamento de 

Martin-Barbero (2008), a partir de uma visão culturalista da realidade.  

 

E como se daria essa aproximação da Educação da Comunicação? Ou, mais 

especificamente, a aproximação entre a escola e a Comunicação? Os Cadernos (p. 15) 

apontam essa aproximação pelo viés dos destinatários da escola, quando apontam que as 

mídias “estão na origem de uma nova cultura, orientada para o futuro, na qual adolescentes e 

jovens têm como referência principal seus pares; essa mutação está sendo aprofundada pela 

internet”. E onde ficaria o adulto nessa história? Pareceria “à primeira vista, que o adulto perdeu 

influência na formação dos jovens, mas não é assim. A comunicação de massa gerou a nova cultura 

e, ao mesmo tempo, a significou, normalizando-a dentro das necessidades do momento atual do 

mercado capitalista”.  

 

A escola estaria, assim, entre as instituições ‘adultas’ que teria perdido força quanto sua ação 

educativa. E os Cadernos apontam como a recuperação desse lugar anteriormente ocupado pode se 

dar a partir de outra instituição adulta, no caso a mídia. Mas a partir de uma visão crítica da nova 

instituição.  

 

Decorre disso que, para a escola recuperar o seu papel, deveria, em 

primeiro lugar, lutar por sua própria legitimidade perante crianças e 

jovens. Colocamos aqui, como tese, que ela não pode recuperar essa 

legitimidade se não desvendar, através da crítica, a mistificação proposta 

pelo mundo da comunicação-mercado. Essa crítica gera a possibilidade de 

se criar uma cumplicidade com os mais jovens, valorizando e promovendo 

a busca da autonomia como uma aventura existencial íntima, do 

pensamento e do conhecimento, e não como uma proposta condicionada, 

subliminarmente, pela lógica mercantil.  

 

A recuperação do papel da escola estaria, então, ainda para os Cadernos (p. 15), relacionada à 

capacidade que tiver de converter-se num espaço privilegiado para garantir às novas gerações os 

conhecimentos e as habilidades indispensáveis, para que se comuniquem com autonomia e 

autenticidade. Seria a partir de uma ‘pedagogia problematizadora’ que a leitura da mídia será mais 

eficiente, caso os jovens tenham garantida a capacidade de analisar suas próprias formas de 

comunicação e as maneiras de se comunicar adotadas e privilegiadas pela escola.  

 

Ismar de Oliveira Soares (2001) é o autor reconhecido pelos Cadernos (p. 16) ao tratar da 

comunicação e uso das mídias na escola, utilizando o termo Educomunicação. O novo campo 

absorveria seus fundamentos dos tradicionais campos da educação, da comunicação e de outros 
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campos das ciências sociais, superando, desta forma, as “barreiras epistemológicas impostas pela 

visão iluminista e funcionalista de relações sociais que mantêm os tradicionais campos do saber 

isolados e incomunicáveis”. Soares defenderia que o novo campo acontece a partir de “ações 

conjuntas em diferentes áreas, ganhando a dimensão de um movimento que caminha sintonizado em 

torno de uma ideia básica: possibilitar o conhecimento sobre a sociedade midiática, mediante o 

exercício do uso de seus recursos, sempre numa perspectiva participativa e integradora dos 

interesses da vida na comunidade”. 

 

As diversas mídias, para os Cadernos (p. 18), teriam o potencial de se tornarem parte de um 

sistema de comunicação entre estudantes, professores, diretores e comunidade escolar. 

Assim, carregariam o potencial de instigar diálogos para a construção de um projeto 

político-pedagógico rico e alinhado às características de uma escola que tenha importância 

na vida de seus estudantes e da comunidade. Mas o caminho para chegar a essa realidade 

passaria pelo enfrentamento de alguns desafios.  

 

A compreensão dos Cadernos (p. 19) sobre o uso das mídias na escola passa por uma visão 

interdisciplinar desse processo. Eles apontam que, embora, “não tenha o objetivo de 

solucionar todas as questões da educação brasileira, o Mais Educação, por meio da 

Comunicação e Uso de Mídias, é um instrumento importante de flexibilização do currículo 

e de capilarização de uma proposta interdisciplinar”. Uma das primeiras percepções na 

produção de comunicação é a de que um jornal, vídeo, rádio, fotografia e quadrinhos são, 

por natureza, produtos interdisciplinares, ou seja, exigem a aplicação de múltiplos saberes 

acadêmicos na sua elaboração. A produção em comunicação é entendida como “uma prática 

estudantil/escolar, que respeita a autonomia dos estudantes e que deve envolver as mais 

diversas disciplinas”.  

 

Outra dimensão do interdisciplinar estaria relacionada aos diversos saberes que entrariam 

na composição dessa nova aprendizagem. Para os Cadernos (p. 19), os  

 

saberes comunitários e estudantis têm, também, espaço nessa construção. 

As redes que constituem esses saberes (...) são fundamentais, inclusive, 

como forma de o educando reconhecer-se no processo”. A agenda da 

criança e do jovem deve ser a linha mestra do jornal, revista, rádio ou 

vídeo produzido; o potencial da comunidade torna-se visível e ativo no 

conteúdo proposto e discutido.  
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Além disso, 

 

A integração dos saberes acadêmicos, comunitários e estudantis facilita, 

para que a escola torne-se articuladora de uma comunidade de 

aprendizagem, isto é “uma comunidade humana organizada que constrói 

um projeto educativo e cultural próprio para educar a si própria, suas 

crianças, seus jovens e adultos” (Texto-referência do Programa Mais 

Educação, p. 27, MEC – Brasília, 2009). 

 

O papel social da leitura e escrita é o ponto de partida para que os Cadernos (p. 19 e 20) 

evidenciem a importância da ressignificação dos espaços sociais onde as pessoas exercem 

sua cidadania. A garantia de “acesso aos veículos de comunicação, ao domínio de diferentes 

linguagens e à produção de comunicação, como forma de participação democrática são 

elementos fundamentais do programa do MEC e, também, atividades centrais das práticas 

educomunicativas”. O exercício da leitura crítica da mídia de massa seria “um dos 

pressupostos, para que o jornal, revista, quadrinhos, vídeo ou rádio produzidos por crianças, 

adolescentes e jovens tenham de fato um caráter autêntico e inovador nos programas de 

Comunicação e Uso de Mídias”. Seria preciso antes de qualquer esforço para produzir 

comunicação, “conhecer e analisar o sistema midiático de massa que, hoje, é ainda 

dominante. Isso significa entender, profundamente, as relações comerciais dos veículos e o 

papel importante que eles exercem na construção de valores pessoais e sociais”.  

 

Mas a dimensão da proposta do MEC para o uso das mídias pela escola, consubstanciada 

nos Cadernos, não estaria restrita à recepção crítica da comunicação. Os Cadernos (p. 20) 

apontam para uma etapa seguinte, de produção da comunicação. 

 

Após a leitura e análise das diferentes mídias, a ênfase da 

Educomunicação é a produção e, sobretudo, a veiculação, do material feito 

pelos estudantes. Trata-se de uma comunicação autêntica dos educandos. 

Nos jornais, fanzines, rádios, vídeos ou quadrinhos, o estudante é 

instigado a produzir uma comunicação que faça sentido a ele e sua 

comunidade; temas que gerem discussão e pautem debates sobre soluções 

e problemas comunitários ou relativos às questões da juventude em si, 

como a sexualidade e outros existenciais.  

 

Seria uma primeira aproximação dos Cadernos ao pensamento de Celestine Freinet (1974). 

Mais adiante, os Cadernos (p. 24 e 25), relacionam a prática de Freinet à Escola Nova. A 

Escola Nova propõe aos alunos atividades diversas – intelectuais, artísticas, físicas, 

trabalhos manuais – prefigurando o que, hoje, chamamos de educação integral. É dentro 
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dessa perspectiva que aparecem nas escolas as quais aderem a esse movimento, desde o 

início do século XX, dispositivos de impressão tipográfica (nessa tecnologia, os textos são 

compostos letra por letra, o que agregava ao trabalho manual a possibilidade de ensinar a 

língua) e inicia a produção de impressos escolares. O educador francês Célestin Freinet 

(1896-1966) introduziu na sua prática a técnica da impressão, em 1924, quando seus alunos 

passaram a produzir textos compostos por eles mesmos, enviando esses textos para outras 

escolas. Para os Cadernos, a  

 

(...) importância de Freinet na história das mídias escolares não está em ter 

sido um precursor – não o foi, como vimos – mas no fato de ter feito do 

jornal um ponto de “concentração” e a síntese de uma proposta pedagógica 

inspirada nos princípios da Escola Nova. Não há em Freinet o menor traço 

de uma perspectiva instrumental ou funcionalista do jornal (mídia) escolar, 

que foque em algum aspecto parcial, como o rendimento escolar ou o 

domínio de tecnologias, por exemplo. Sua visão parte de uma concepção 

integral da criança e conclui na formulação de um pensamento que pode ser 

considerado como precursor de uma visão integral da educação. O texto que 

segue se inspira, largamente, em Freinet. 

 

Por último, cabe destacar, ainda, a visão dos Cadernos (p. 20) em torno da função social da 

leitura e da escrita nos processos de aproximação entre Educação e Comunicação no 

ambiente escolar. O uso da língua e da expressão, no processo, seria “fundamental, para que 

a mensagem seja compreendida pelo receptor (público-alvo da mídia em questão) e o 

produto de comunicação seja, de fato, eficiente. Trata-se de um exercício constante de 

pesquisa de linguagem e de uso social da escrita”. A preocupação ‘em ser compreendido’ 

faria da comunicação uma “prática de uso cotidiano da língua e do jornal produzido, sendo 

uma ferramenta importante de cidadania”. Os educandos seriam levados a perceber que é “a 

partir da mudança e leitura de mundo locais, que são construídas as leituras e as mudanças 

globais, e que é possível elaborar um novo, transformador e autêntico tipo de 

comunicação”. 

 

Em suma, na base da proposta do Mais Educação, em relação ao macrocampo 

Comunicação e Uso das Mídias, estão as ideias de que vivemos numa ‘idade mídia’, daí a 

importância do macrocampo; que os projetos que as escolas possam implementar na área 

devem privilegiar a realidade dos educandos; mais que isso, devem ser construídos levando-

se em consideração a autonomia dos estudantes; que devem ser inseridos a partir de uma 

proposta crítica da comunicação que se pratica hoje; que as propostas implementadas no 
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âmbito do macrocampo devem possibilitar os diálogos para o desenvolvimento de um 

projeto pedagógico rico; que essas propostas partam de uma visão que envolva as diversas 

disciplinas; na perspectiva de aproximação entre saberes escolares e comunitários; e que 

evidenciem a função social da leitura e da escrita. 

 

Será que essa visão conceitual se aproxima das percepções dos executores do Mais 

Educação, no âmbito das escolas? 

 

2 As percepções dos coordenadores do Mais Educação sobre o rádio educativo 

 

A proposta do Programa Mais Educação é implementada pelas escolas. Nesse âmbito, é 

fundamental a participação do coordenador do Mais Educação. É ele que, a princípio, 

‘zelaria’ para que as atividades, em quaisquer macrocampos, não fossem desvirtuadas do 

sentido inicial proposto pelo MEC. E com a rádio escolar, como atividade do macrocampo 

Comunicação e Uso das Mídias, não seria diferente. Para perceber as aproximações entre o 

que propõe o MEC e o que pode orientar a implantação das propostas das rádios escolares, 

no âmbito das escolas, é que realizamos um pesquisa entre os coordenadores do Mais 

Educação de 21 escolas de Fortaleza que optaram pela atividade rádio escolar. Nessas 

escolas, os coordenadores responderam a um questionário de 63 perguntas. As respostas a 

duas perguntas específicas serviram de base para uma análise aproximativa. A primeira, ‘o 

que é o rádio educativo para você?’; a segunda, ‘dê um exemplo de como poderia ser um 

programa de rádio educativo?’. 

 

Como orientação das análises, não nos pareceu relevante identificar as escolas e seus 

respectivos coordenadores. Talvez num estudo mais amplo isso possa ser necessário, para 

saber, por exemplo, a visão de um coordenador e de um diretor da mesma escola sobre 

determinado assunto. Isso porque essas mesmas duas perguntas, utilizadas para essa análise, 

também foram feitas aos diretores das escolas, aos professores, estudantes e monitores das 

rádios escolares. Mas sobre a percepção do rádio educativo, fica valendo o perfil do 

entrevistado, e não a localização do seu ambiente de trabalho. Os coordenadores foram 

identificados por números. A análise das respostas identificam algumas categorias nessas 

percepções. 
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2.1 A importância da leitura como aprendizagem 

 

Essa foi a percepção dos coordenadores, em relação ao que seria o rádio educativo, que 

mais se aproximou das orientações do MEC em se tratando do macrocampo Comunicação e 

Uso das Mídias, do Programa Mais Educação. Cerca de 35% dos coordenadores do Mais 

Educação, nas escolas, responderam, espontaneamente, uma vez que essa questão do 

instrumental de pesquisa era aberta, que o rádio educativo mantinha uma relação estreita 

com a leitura e a escrita. O Coordenador 05 chama atenção, de forma enfática para esse 

aspecto. Segundo ele, o rádio educativo pode ser uma “ferramenta que ajuda e alavanca a 

aprendizagem dos estudantes. Algo que trabalhasse a leitura e a escrita e despertar novas 

formas de comunicação”.  

 

Outros coordenadores foram na mesma orientação. Para o Coordenador 11, o rádio 

educativo contribuiria “tanto para socialização, comunicação e até o português. Quando iam 

falar, os professores conversavam e atentavam para o cuidado com a língua portuguesa. Os 

alunos gostavam”. Mesmo quando não aparece de forma explícita, a importância da leitura 

e da escrita está nas ideias dos coordenadores. O Coordenador 06 indica que o rádio que 

seja educativo, por exemplo, poderia “usar a música para debater e aprender a língua 

portuguesa”. O esmo defende o Coordenador 13, quando avalia a possibilidade do rádio 

educativo ser suporte  para o “desenvolvimento da aprendizagem. Criações dos alunos, 

canções, letras de músicas. Produções dos próprios estudantes”. 

 

Será que os coordenadores do Mais Educação aprenderam a lição de casa, e incorporaram 

os princípios que o MEC propõe para o macrocampo Comunicação e Uso das Mídias, do 

Programa Mais Educação? Outra hipótese é possível. Do ponto de vista da aprendizagem, 

existe, hoje, um consenso educativo de que a leitura e escrita são as bases desse processo, 

sobretudo quando investidas de sua função social. Ora, nada mais interessante que o rádio, 

um meio de comunicação que trabalha por excelência a oralidade, sem perder de vista a 

intersecção com a escrita, para incorporar esses princípios. Por esse viés, o rádio seria um 

meio de comunicação que aproxima sobremaneira o mundo real do mundo escolar. 

 

Essa visão está inscrita na fala do Coordenador 04, quando enfatiza que o rádio educativo 

“ajuda ao desenvolvimento linguístico, fortalece a leitura. Permite ao aluno desenvolver-se 
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no âmbito da comunicação”. Mas, ao mesmo tempo em que ratifica um princípio defendido 

pelo MEC, vai de encontro a outro princípio, também apropriado pelo MEC em relação ao 

macrocampo Comunicação e Uso das Mídias. Para o mesmo Coordenador 04, o rádio 

educativo também serviria para passar a “informação mais objetiva, esclarecida. É 

importante para contextualizar o aluno no mundo em que ele vive”. O que, de certa 

maneira, entra em conflito com o princípio defendido pela política pública de que o 

Comunicação e Uso das Mídias deve se pautar pela valorização da autonomia do estudante 

em relação à produção da comunicação. E essa percepção ainda ‘bancária
4
’ do saber 

perpassa a opinião de outros coordenadores. 

 

2.2 A construção da autonomia a partir da realidade 

 

Como vimos, outro princípio trabalhado pelo MEC, sobre o macrocampo Comunicação e 

Uso das Mídias, é que as práticas educomunicativas caminhem na direção da construção da 

autonomia dos estudantes, a partir do conhecimento de sua própria realidade. E esse 

princípio passou ao largo da percepção dos coordenadores sobre o rádio educativo. O 

Coordenador 03 vê o estudante como um personagem alheio ao mundo real. Por isso, o 

rádio educativo poderia ser utilizado para ‘levar’ “informações para dentro da escola e 

informar o jovem sobre o que está acontecendo no mundo, pois muitas vezes o aluno está 

fechado para a realidade”. 

 

Outros coordenadores ainda estão atentos ao que rodeia os estudantes. Mas, se acertam na 

percepção da realidade, patinam em como ela pode ser trabalhada. E aí vem o choque com a 

autonomia. O Coordenador 02 compreende que um programa de rádio que se queira 

educativo teria que tratar de “temas escolares (gincanas educacionais, questões do alunato, 

como bullying, questão de gênero, sexualidade, que fazem parte da vida do aluno)”. O 

Coordenador 12 também vai na mesma perspectiva, que os programas de rádio educativo 

deveriam trabalhar temáticas como sexualidade e drogas. 

 

Mas, como abordar essas temáticas da realidade? O Coordenador 07 aponta que nem 

sempre a realidade é uma boa companhia para a educação. Sempre essa educação pautada 

                                                 
4
 A concepção ‘bancária’ de aprendizagem é um conceito trabalhado por Paulo Freire, segundo o qual os 

educadores reconheceriam nos educandos apenas um espaço vazio, em que poderiam ‘depositar’ o 

conhecimento. 
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pelo zelo ao “interesse dos alunos”. Mesmo que esse ‘zelo’ vá de encontro a uma 

apropriação autônoma da realidade que o circunda. Então, na percepção desse coordenador, 

o rádio educativo  

 

nunca vai enfocar na violência e coisas escandalosas. O objetivo tem que 

ser educar. Falar sobre datas comemorativas, divulgar coisas que eles não 

sabem - que os professores não falam em sala, mas é importante. Ter foco 

em coisas relevantes para os alunos, tocar música boa, mas que eles gostam, 

tocar músicas que eles não conhecem, mas podem vir a gostar. 

 

Visão essa reforçada pelo Coordenador 14, que identifica no rádio educativo uma 

possibilidade ‘bancária’ de aprendizagem. Pela sua compreensão, a comunicação produzida 

pelo rádio educativo seria aquela que “faz uma divulgação de tudo aquilo que o aluno 

precisa saber, aprender aquilo que venha trazer para o aluno um valor de grau intelectual e 

um conhecimento para a vida”. Em outros termos, o ‘aluno’ é desprovido de quaisquer 

saberes, e eles se introjetam de fora para dentro. Ou, como afirma o Coordenador 09, de 

forma peremptória:  

 

É uma forma de dar aos meninos mais informações, abrir a cabeça deles, 

mostrar como funciona a rádio, como eles podem participar. Toda 

informação é cultura. Levar informações importantes que vão somar alguma 

coisa importante na sua vida. Tudo o que a criança aprende faz parte da 

educação. O rádio educativo é isso: é ensinar, é mostrar. 

 

3 Considerações preliminares 

 

As duas categorias que acabamos de analisar apontam para uma apropriação contraditória 

dos princípios do macrocampo Comunicação e Uso das Mídias, do Programa mais 

Educação. Fizemos essa aproximação a partir da compreensão que os coordenadores do 

Mais Educação têm do rádio educativo. Outras percepções, dos coordenadores, deixam 

antever algumas possibilidades. O Coordenador 01 afirma que o rádio educativo pode 

representar a “abertura de um leque de possibilidades de aprendizagem para os alunos e os 

professores, proporcionando maior interação entre estes, envolve a escola como um todo”. 

Percepção enfatizada pelo Coordenador 08, para o qual o rádio educativo pode representar 

um “processo de aprendizagem que muda, transforma e mostra novas situações na escola”. 
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Mas, para a construção de uma proposta de rádio educativo que avance ao encontro dos 

princípios postos pelo MEC, é fundamental, antes de tudo, uma percepção crítica do 

modelo e conteúdo da comunicação mais utilizados em nossa realidade. Seria até 

defensável afirmar que, ao contrário do que afirma o MEC, não seria necessário a 

postulação de um etapismo quanto ao fluxo de primeiro se perceber criticamente a 

comunicação para depois se produzir uma comunicação ‘autônoma’, ou ‘educativa’.  Mas 

essa percepção crítica da comunicação está ausente da fala dos coordenadores, mesmo 

considerando-se suas boas intenções. E são esses aspectos contraditórios que, se encaramos 

o conflito como algo positivo, podem render bons diálogos. Para reconhecer as distâncias 

entre o pensar e o fazer, tão representativas no discurso do Coordenador 10, pois o rádio 

educativo traz  

 

primeiro os informes da escola, já que estamos dentro da escola. Informes 

da semana de avaliação, informes, a importância de estudar, a educação 

como meio de transformação do ser humano. No início da manhã faria uma 

acolhida, uma oração e os informes do dia, alguma notícia importante que 

foi destaque local, ou acontecimento nacional e mundial: terremotos, 

músicas que atendessem aos estudantes de diferentes faixas etárias. 
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