
vo, podem render bons dialogos, no intuito de reconhecer as distfacias ent�e o
pensar e O fazer. As deficiencias, ou mesmo ausfncias, dos processos formatlvos 
junta aos estudantes que participam das atividades espedficas do macrocampo 
Comunica,ao e Uso de Midias. 

t Outra considera,iio passive! e sabre a percep,iio ampla que os es141�antes 
tem do radio educativo. Seria essa percep,iio vinculada a uma mterpreta,ao ne
gativa da sala de aula, ou mesmo da escola? A notada ausencia do professor dos 
processos que envolvem a r.idio escolar poderia estar fortal�c�ndo essa '?�
preensiio? Com a participa,iio efetiva dos professores, nas al!VJdades da radio 
escolar, poderia se esperar uma reorienta,iio dessa percep,iio? 0� um apr�
fundamento? Uma das respostas que colhemos, sabre a compreensao do ra_d10
educativo, de um estudante, Jan,a algumas especula,oes sabre �ssas inda�a,oe_s.Para esse estudante, r3.dio educativo seria 'Uma maneira de ensmar que nao seJa 
na sala, de uma maneira divertida'. 
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Boa parte do que acreditamos conhecer sabre a realidade nos chega a partirdos meios de comunica,iio. Por isso a Educa,iio para os Media e, ou pelo menos deveria ser, uma .irea-chave das politicas educativas e socioculturais. Em. "Theory ofMedia Literacy - A Cognitive Approach'; Potter (2004) ja destacavao fato de que, ain\la no come,o dos anos 2000, as esta,6es de radio enviavam/emitiam anualmente 65,5 milh6es de horas de programa,iio original, sendo seguidas de perto pelas TVs, com mais de 48 milh6es de horas. E isto sem falar nainternet e outros meios. ·" 
Os media constituem um ambiente e uma dimensao que marcam cada vezmais a vida das pessoas. Dificilmente podemos aprender a ser cidadiios semcompreende-Ios criticamente, j3. que eles constroem um mundo comum para oscidadaos (MARTINS, 2011). E isso acontece especialmente a partir de relatos,narrativas, representa�Oes, ritos e mitos.
Morduchowicz (2001) ressalta o fato de o conhecimento ser cada vez maismediatizado, o que real�a a necessidade de os mejos de comunica�ao se tornarem objeto de estudo, ja que siio determinantes no modo coma adquirimos,transmitimos e construlmos informa,6es e saberes sabre o mundo. Pinto (2003,p.2) ta19bem destaca que a forma,ao pedag6gica e cultural para uma rela,aocritica e esclarecida com os media e o campo medi.itico constitui uma das dimensOes em que se traduz e promove a cidadania, apesar de essa constata�aoainda nao se traduzir em polfticas pllblicas na .irea, na maioria dos paises. Se no passado o problema era, para grande parte das pessoas, a falta de acesso ainforma,6es, hoje a questiio com que lidamos e outra: afinal, nao s6 a informa'"opode ser encontrada mais facilmente, coma tem sido produzida em quantidade e(em certa medida) diversidade cada vez maiores e num rillno cada vez mais rapisJo. Neste novo quadro, torna-se necess.irio aprender a aceder, selecionar e usarbem as informa,6es que recebemos, tarefa que deve ser aprendida desde a infancia, vista que ter muita informa¢o nao necessariamente e estar bem informado.
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