
9

Educação Radiofônica: a experiência do MEB em Mossoró

Nathália Rebouças de Oliveira I

NTRODUÇÃO

O rádio é um meio de forte penetração nas classes populares. Devido 

essa característica, ele pode ser um importante instrumento de educação. No 

entanto, alguns conceitos parecem ser redundantes. A comunicação já está 

ligada  à  educação  em  princípios  constitucionais  e  por  isso  todo  meio  de 

comunicação deveria cumprir sua função educativa. 

Segundo Paiva (1983) a educação voltada à população carente, além do 

conteúdo didático, abrange outros conhecimentos e é chamada de educação 

popular. Esse tipo de ensino tem objetivos mais abrangentes.

No estudo da educação popular através do rádio, a nossa pesquisa se 

voltará  para  o  Movimento  da Educação de Base (MEB),  desenvolvido  pela 

Igreja Católica. O MEB constituía-se de escolas radiofônicas organizadas pelas 

dioceses do Nordeste do Brasil. O Movimento da Educação de Base foi um 

projeto de cunho educativo organizado pela Conferência Nacional dos Bispos 

do  Brasil.  Alguns  teóricos  afirmam  que  o  MEB  foi  uma  possibilidade  de 

emancipação do homem rural.

Para analisar a educação mediada pela Igreja Católica iremos também 

identificar  quais  outros  projetos  foram desenvolvidos  nesse  sentido.  Alguns 

questionamentos também surgem. Um deles diz respeito à intencionalidade da 

Igreja católica na educação de adultos.  Outro aspecto que será mencionado é 

a  situação  desses  trabalhadores  que  foram  alvo  da  ação  das  escolas 

radiofônicas. 

Esta pesquisa, por fim, irá apresentar a educação pelo rádio através das 

escolas  radiofônicas  do  Movimento  da  Educação  de  Base  em  Mossoró, 

mostrando  as  principais  ações  desenvolvidas.  Assim,  detalharemos  os 

objetivos,  a estrutura,  a execução do projeto na cidade,  sua metodologia e 

ideologias. 
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Este  Movimento  é  nosso  objeto  de  estudo  principalmente  pela  forte 

concentração de suas escolas radiofônicas no estado do Rio Grande do Norte 

e  principalmente  em  Mossoró  através  da  Rádio  Rural,  emissora  ligada  à 

Diocese de Mossoró. 

Então, objetiva-se neste trabalho, destacar a relevância do papel que o 

Movimento de Educação de Base, promovido Igreja Católica através da CNBB, 

desempenhou  no  âmbito  da  educação  e  mais  precisamente  na  educação 

popular em Mossoró. 

Daí, a monografia objetiva contribuir com as discussões acerca da real 

finalidade do rádio e identificar as práticas pedagógicas que podem ser efetivas 

na afirmação da cidadania da população.

Podemos  enquadrar  a  educação  pelo  rádio  como  uma  forma  de 

educação à distância.  O  rádio pode ser um meio de comunicação adequado 

para  a  educação  da  população  já  que  tem  maior  alcance  em  distância  e 

também possui uma relação mais íntima e pessoal com o ouvinte. O seu maior 

potencial  educativo  também  se  dá  devido  ao  vínculo  entre  produtores  e 

receptores,  além  do  custo  moderado  de  produção  e  transmissão,  da 

mobilidade e da capacidade de adaptação local. É a isso que Pimentel (1999 p. 

16) quando diz que:

O rádio, por seu um meio que trabalha apenas com o sentido da audição, tem 
algumas características especiais que, em um pro-
cesso educativo, precisam ser levadas em conside-
ração

Este estudo, portanto, pretende ser uma forma de resgate da história do 
Movimento da Educação de Base na cidade e visa também contribuir para o 
aprofundamento do estudo educação radiofônica em Mossoró.
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1 - O RÁDIO EDUCATIVO NO BRASIL

1.1  - EDUCOMUNICAÇÃO: UM NOVO CONCEITO?

Os  meios  de  comunicação  de  radiodifusão  são  empresas  privadas  que 

detém concessões públicas. Essas empresas transmitem conteúdos através de 

patrocínios e anúncios publicitários que financiam toda a sua estrutura física e 

humana. Por isso o principal objetivo de uma rádio ou de uma televisão privada 

é garantir audiência e, portanto, visibilidade para seu patrocinador. 

Porém há uma contradição quando se observa o Art. 221 da Constituição 

Federal,  que  determina  que  a  programação  das  emissoras  deva  dar 

preferência  a  “finalidades  educativas,  artísticas,  culturais  e  informativas, 

promovendo a cultura nacional  e regional”.  Daí  a transmissão da educação 

através dos meios de radiodifusão é uma obrigação e um direito assegurado 

pela Constituição à população.

Jorge (1981, p. 23) diz que 

“Os  meios  de  comunicação  tal  como  são 
utilizados  pela  sociedade  de  consumo, 
constituem também, uma ‘escola’ muito mais 
vertical,  alienadora e massificante  do que a 
escola tradicional.”

Essa  afirmação  defende  que  o  sistema  escolar  e  os  meios  de 

comunicação  social  são  igualmente  perpetuadores  da  ideologia  do  sistema 

capitalista, que mantém uma estrutura individualista e excludente e que não 

contribuem para significativas mudanças sociais. O autor vai mais além e lança 

a proposta:

 Uma  metodologia  será  tão  mais  rica  quanto 
maiores possibilidades de auto-expressão oferecer 
ao educando.  E,  nesse aspecto,  tem papel  muito 
importante a diversidade de canais a que se pode 
recorrer. (JORGE, 1981, p. 25)

Daí se faz a referência à democratização dos meios de comunicação, 

fundamental para a afirmação da própria democracia e que contribui para a 
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pluralidade,  alicerce  indispensável  para  qualquer  país  democrático.  Ramos 

(2002, p. 248) diz que: 

O direto à comunicação constitui um prolongamento 
lógico  do  progresso  constante  em  direção  à 
liberdade  e  à  democracia.  Em  todas  as  épocas 
históricas,  o  homem  lutou  para  se  libertar  dos 
poderes que o dominavam, independentemente de 
que  fossem  políticos,  econômicos,  sociais  ou 
religiosos, e que tentavam impedir a comunicação. 
Graças  apenas  a  alguns  esforços  fervorosos  e 
infatigáveis, os povos conseguiram a liberdade de 
palavra, de imprensa e de informação. Hoje em dia, 
prossegue a luta por estender os direitos humanos 
e conseguir que o mundo das comunicações seja 
mais democrático do que agora. 

A luta  pela  democratização dos meios  segue há alguns anos e  isso 

adquire  maior  importância  devido  a  concentração,  os  chamados oligopólios 

midiáticos que estão presentes  não só no Brasil,  como também em outros 

países. Daí, o que se observa é a concentração desses meios nas mãos de 

minorias econômico-políticas nacionais e estrangeiras, que têm e difundem seu 

próprio sistema de valores. Vargas ( 1996, p. 15) diz que:

Na  América  Latina,  os  meios  de  comunicação 
social,  longe de atuar  como agentes positivos  de 
mudanças,  como  instrumentos  da  promoção 
humana e como veículos de educação, contribuem 
muito mais para manter os interesses da estrutura 
de dominação interna e externa.

Segundo  Soares  (1999),  a  educação  e  a  comunicação  são  áreas 

intrinsecamente ligadas. A partir dessa união de duas áreas afins, surge um 

novo  termo:  a  educomunicação.  Porém  alguns  ainda  defendem  que  a 

Educomunicação é  um novo conceito  e  ainda está  em desenvolvimento.  O 

referido autor afirma que: 

O neologismo Educomunicação,  que em princípio 
parece mera junção de Educação e Comunicação, 
na  realidade,  não  apenas  une  as  áreas,  mas 
destaca de modo significativo um terceiro termo, a 
ação.  É sobre ele que continua a recair  a  tônica 
quando a palavra é pronunciada, dando-lhe assim, 
ao  que  parece,  um  significado  particularmente 
importante. (SOARES 1999, p. 2)
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Educação e/ou Comunicação – assim como a Educomunicação – são 

formas de conhecimento, áreas do saber ou campo de construções que têm na 

ação o seu elemento inaugural. Então,  pode-se afirmar que a união dessas 

duas  áreas  só  se  concretiza,  de  fato,  quando  há  uma  comunicação 

comprometida,  com objetivos  determinados e voltada a um saber  crítico.  A 

ação indica a busca desse objetivo.  Mas há a necessidade de se definir  a 

educação  crítica,  e,  portanto,  a  educomunicação  que  tem  na  ação  o  seu 

objetivo principal. Segundo Jorge ( 1981, p. 38) 

O  conhecimento  a  que  leva  a  educação  como 
processo  social  para  libertação  se  realiza 
exatamente nesta relação da prática com a teoria. 
É nesta relação que o conhecimento se faz e se 
refaz como movimento dinâmico. Dessa maneira o 
conhecimento que deve conduzir  os oprimidos à 
prática da libertação não pode estar  fundado na 
dicotomia teoria/prática; ao contrário, a dimensão 
prática  e  a  teórica  devem  estar  fundamentadas 
numa ação social

São exemplos os programas de rádio e TV que estimulam o indivíduo a 

pensar, com conteúdo voltado à cultura, à informação comprometida com os 

ideais de justiça social,  levantando discussões sobre assuntos que afetam 

diretamente a sociedade. Nesse quesito a educação através dos meios de 

comunicação  foge  do  pragmatismo  dos  programas  voltados  à  educação 

formal como é o caso das tele-aulas, apenas com enunciados e respostas 

dadas. 

Schaun (2002, p. 3) confirma isso ao dizer que: 
Esse  campo  caracteriza-se  pelas  atividades  de 
intervenção  política  e  social  fundamentada  na 
experiência  e  na  formação  crítica  dos  processos 
históricos,  sempre voltadas para uma perspectiva 
de  leituras  críticas  dos  meios  de  comunicação, 
atuando  no  âmbito  do  ensino  formal,  não-formal, 
nas  empresas,  nos  meios  de  comunicação,  nos 
movimentos  populares,  nas  organizações  não-
governamentais.

Dessa forma, poderíamos dizer que a Educomunicação em si é mais do 

que a mera transmissão de conhecimento. Ela faz com que o indivíduo tenha 

uma  preocupação  com  a  mudança  social  e  se  torne  instrumento  dessa 

mudança. Alguns autores a definem como a práxis educacional. No caso, aqui 
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ela  incorpora  esse  sentido,  utilizando  os  meios  de  comunicação  como 

mediadores.  A  práxis  educacional  que  “propõe uma ação pedagógica  para  

formar  indivíduos na e  pela  práxis,  com forte  sentido  de transformação da  

realidade sócio-histórica, que toma o conhecimento em sua ligação com a vida  

social.” (FRANCO, 2003; p. 144)

O rádio que já nascia com a finalidade educativa não foi pensado com o 

propósito da educomunicação. Ele tinha a finalidade de atender demandas da 

sociedade que ansiavam pela novidade que já estava em vigor nos Estados 

Unidos. Daí, ele reunia  a elite brasileira em clubes e associações. Essa ala da 

sociedade queria ouvir os artistas brasileiros. Posteriormente, o formulador do 

rádio no Brasil, pensou que também poderia utilizar o rádio para instrução, mas 

sem  a  devida  adequação  á  linguagem  radiofônica  e  com  noticiosos  que 

reproduziam também interesses dessa parcela da sociedade. 

Segundo  Pimentel  (1999)  as  emissoras  de  rádio  iniciaram  suas 

atividades na década de 20, quando houve a primeira transmissão oficial de 

radiodifusão  no Brasil, em 1922, através de Roquette Pinto. O rádio ficou sob 

a responsabilidade de sociedades civis  ou clubes, tendo na difusão cultural 

seus  atributos elementares. Portanto, é fato que as primeiras emissoras de 

rádio tinham como princípio o caráter educativo. O rádio na definição do próprio 

Roquete Pinto:

O rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre 
de  quem não  pode  ir  à  escola;  é  o  divertimento 
gratuito  do  pobre;  é  o  animador  das  novas 
esperanças; o consolador do enfermo; o guia dos 
sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e 
elevado (FERRARETO 2000 : 97 apud TAVARES, 
1997).

Portanto, nesse sentido, não se pode imaginar a comunicação sem a 

educação e  vice-versa.  A  educação utiliza-se  das  práticas  comunicacionais 

para  obter  êxito  e  a  comunicação  em  seus  princípios  básicos  precisa  ser 

educativa. Na definição de Paulo Freire (1997, p. 27) 
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A educação é comunicação, é diálogo, na medida 
em que não é a transferência de saber,  mas um 
encontro de sujeitos  interlocutores que buscam a 
significação dos significados. 

Nessa  afirmação  Paulo  Freire  reforça  a  relação  entre  educando  e 

educador e estabelece algo mais do que a mera transmissão do conhecimento. 

Faz, portanto, a relação da educomunicação, definida anteriormente. 

A educação e as práticas pedagógicas necessitam da comunicação como 

ferramenta primordial.  “Já não se pode continuar pensando em uma escola 

encerrada entre quatro paredes e completamente desvinculada do processo da 

comunicação”.(JORGE, 1981; p. 35)

1.2 - EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO TECNICISTA

Quando  mencionamos  o  termo  educação  popular,  logo  podemos  fazer 

relação com a educação com objetivos amplos voltada às classes populares, 

isto  é,  à maioria  da sociedade,  os indivíduos com pouca ou sem nenhuma 

instrução  e  com  poder  aquisitivo  reduzido.  Para  atingir  esse  público  a 

educação popular precisa, portanto, ser promovida pelo estado e difundida por 

profissionais  que  atuam  em  instituições  de  ensino  nos  âmbitos  municipal, 

estadual e/ou federal. Paiva (1983 p. 46) define:

Entende-se por educação popular, freqüentemente, 
a educação oferecida a toda população, aberta     a 
todas  as  camadas  da sociedade.  Para  tanto,  ela 
deve ser gratuita e universal.

Segundo Paiva (1983) alguns teóricos da educação incluem no mesmo 

segmento educação popular e educação de adultos. Essa última teve início na 

tentativa de alfabetização de indivíduos ‘fora de faixa’ e tinha o propósito de 

ensinar apenas a ler e a escrever. A educação popular apresenta um conteúdo 

mais  abrangente  e  foge  do  pragmatismo  dos  cursos  de  alfabetização  de 

adultos surgidos no país em meados da década de 20. Ela pretende contribuir  

na construção do senso crítico e elevar o indivíduo à condição de sujeito e 
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promotor da cultura. A educação popular é ampla no sentido que necessita da 

colaboração de todas as  pessoas participantes.  O educando,  assim,  ganha 

uma maior importância. Alguns autores afirmam que essa prática educacional é 

romântica por que aqueles que fazem uso dela, em sua maioria, estão com 

pretensões  além  de  serem  apenas  agentes  transformadores  da  realidade 

social.  Isso  é  visto  por  Paiva  (1983)  também  como  um  pretexto  para 

surgimento de medidas populistas. 

Freire (2008, p. 24) confirma a idéia que a educação não apenas está a 

serviço das classes dominantes:

A  educação  reproduz  a  ideologia  dominante,  é 
certo,  mas não faz apenas isto.  Nem mesmo em 
sociedades altamente modernizadas,  com classes 
dominantes realmente competentes e conscientes 
do papel da educação, ela é apenas reprodutora da 
ideologia  daquelas  classes.  As  contradições  que 
caracterizam  a  sociedade  como  está  sendo 
penetram a intimidade das instituições pedagógicas 
em que a educação sistemática se está dando e 
alteram o seu papel ou o seu esforço reprodutor da 
ideologia dominante

Mesmo  assim,  a  prática  também  pode  servir  de  motivo para 

consolidação de grupos hegemônicos. Paiva (1983, p. 256)

Os  movimentos  de  educação  popular,  que 
envolvem contingentes populacionais  significativos 
para a vida de uma nação, nunca têm um caráter 
puramente  humanista,  ingênuo,  mas  perseguem 
objetivos  últimos,  explícitos  ou  implícitos, 
freqüentemente  ligados  às  tentativas  de 
sedimentação  das  estruturas  sócio-econômicas  e 
políticas, ou de sua recomposição.

Essa  afirmação  implica  a  idéia  de  que  a  educação  popular  pode 

representar  interesses  de  grupos  políticos  que  desejam  a  perpetuação  do 

poder e pode ser um instrumento importante para a conservação ou para a 

mudança social. Sendo assim pode significar uma disputa entre os que estão 

no poder e os que anseiam por ele. Dessa forma ficaria assim caracterizado o 

embate:  os  que  detêm  o  poder  tentam  fazer  dela  um  instrumento  de 
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solidificação da estrutura vigente, enquanto seus opositores tentam utilizá-la 

como instrumento de mudança. 

Freire  (2008,  p.  23)  também afirma que a  educação não é  neutra  e 

sempre está norteada por diretrizes políticas:

(...)é  tão  impossível  negar  a  natureza  política  do 
processe  educativo  quando  negar  o  caráter 
educativo  do  ato  político.  (...)Isto  significa  ser 
impossível,  de  um  lado,  como  já  salientei,  uma 
educação  neutra  que  se  diga  a  serviço  da 
humanidade,  dos  seres  humanos  em  geral;  de 
outro,  uma  prática  política  esvaziada  de 
significação educativa. 

Segundo  Paiva  (1983),  no  Estado  Novo,  os  modelos  de  educação 

voltados ao tecnicismo sofreram grande impulso.  Constatamos assim que a 

tecnocracia na educação é evidente principalmente nos regimes autoritários de 

cunho  nacionalista.  Esses  moldes  educacionais,  apesar  de  incluírem  um 

grande número de pessoas, não são considerados populares na acepção do 

termo,  já  que  são  modelos  apenas  de  alfabetização.  

Paiva ( 1983, p. 303) diz que 

a tecnificação pedagógica dos anos 20 é sucedida 
pelas  tentativas  de  abordagem  técnica  de 
problemas  relativos  à  educação  fora  do  campo 
estritamente pedagógico. 

O  Estado  Novo  atuou  no  que  define  a  autora  como  o  realismo  em 

educação,  onde  se  acentua  a  conservação  social  e  se  distancia  da 

metodologia de educação popular discutida no início desse capítulo. Pretendia-

se nessa época ampliar a quantidade de estabelecimentos de ensino e assim 

poder  conferir  popularidade  ao  governo  através  de  números  e  estatísticas 

educacionais, ligadas, portanto, aos avanços sociais. Paiva (1983) diz também 

que nesse período a educação é caracterizada como formal, já que pode ser 

resumida como aquela que está presente no ensino escolar institucionalizado, 

cronologicamente  gradual  e  hierarquicamente  estruturado.  A educação atua 

assim no aperfeiçoamento  do sistema capitalista  articulando-se diretamente 

com  o  sistema  produtivo,  isto  é,  seu  interesse  imediato  é  o  de  produzir 
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indivíduos  competentes  e  competitivos  para  o  mercado  de  trabalho.  Esse 

indivíduo deve perpetuar essa ordem social vigente, transmitindo informações 

precisas, objetivas e rápidas. 

Ainda referindo- se a Paiva (1983), a autora comenta que a década de 

40 foi marcada por algumas iniciativas político-pedagógicas com princípios de 

educação convencional. A proposta era ampliar a educação de adultos. Nessa 

época surgiu o Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP), que a preocupação 

do Governo Federal  com os indicadores sociais  ligados à  educação.  Paiva 

(1983)  afirma que,  além disso,  foi  criado o Instituto  Nacional  de Estudos e 

Pesquisas (INEP). Nesse período, a educação de adultos se firmou como uma 

questão nacional. A evidência da preocupação com o mercado de trabalho é 

sustentada pela instalação, em 1946, do Estado Nacional Desenvolvimentista, 

que  provocou  mudanças  substanciais  no  Brasil.  A  tendência  agora  era  de 

transformação de modelo econômico. Paiva (1983) conta que o agrícola e rural 

é  substituído  por  um  modelo  industrial  e  urbano,  que  consequentemente 

necessita  de  mão-de-obra  qualificada  e  alfabetizada.  No  ano  posterior,  o 

Ministério da Educação promoveu a Campanha de Educação de Adolescentes 

e Adultos (CEAA). A campanha possuía duas metas: ampliar a educação para 

grande  parte  da  população  e  capacitar  profissionais  para  atuar  junto  à 

comunidade.. Essa campanha que atuou na zona rural e na zona rural possuía 

objetivos de  atender às necessidades do contexto a qual o indivíduo estava 

inserido. A tendência dessa educação tecnicista firma-se nos anos 70,  e  é 

alicerçada no princípio da otimização: racionalidade, eficiência e produtividade. 

(PAIVA, 1983, 225). Essa organização racional e mecânica visa os interesses 

da emergente sociedade industrial e por isso a semelhança com o processo da 

indústria não é por acaso, pois tal proposição atinge seu apogeu nos anos 70,  

período de forte presença do autoritarismo estatal,  nos anos mais duros do 

regime militar.  Conforme Paiva  (1983)  é  nesse período  que a  proposta  da 

educação popular é banida das escolas. 

1.3 - O RÁDIO NASCE EDUCATIVO

As primeiras transmissões radiofônicas no Brasil aconteceram em 1922 

no rio  de  Janeiro.  O local  escolhido  para  sediar  a  primeira  experiência  de 



19

transmissão  radiofônica  já  indicava  que  o  rádio  nascia  com  o  propósito 

educativo. Pimentel (1999, p. 34) diz que: 

O  rádio  ainda  era  uma  descoberta  tecnológica 
extremamente recente no início da década de 20, 
mais  precisamente  em  1922,  quando  foram 
realizadas  as  primeiras  transmissões  radiofônicas 
no Brasil,  durante  a Exposição  do Centenário  da 
Independência,no Rio de Janeiro.  Desde o final do 
século XIX, algumas experiências vinham formando 
o aparato necessário à tecnologia da radiodifusão, 
como as descobertas das ondas elétricas de Hertz 
e dos fundamentos da radiotelegrafia por Marconi.  

A  experiência  realizada  no  Rio  de  Janeiro,  em  1922,  com  um 

transmissor  de  500  watts  que  foi  instalado  no  morro  do  Corcovado  durou 

alguns meses e serviu de exemplo para as futuras emissoras. A programação 

constava principalmente de discursos políticos, música erudita e palestras de 

caráter  educativo.   Essa primeira demonstração pública  ocorreu através de 

uma solicitação da Repartição Geral  dos Telégrafos e aconteceu durante a 

Exposição Internacional do Rio de Janeiro. A Westinghouse1 foi responsável 

pela instalação do transmissor e o público presente escutou as transmissões 

radiofônicas por meio de alto-falantes. A empresa americana fez a distribuição 

de 80 receptores às autoridades civis e militares. A transmissão se concentrou 

em  discursos  do  então  presidente  da  república,  Epitácio  Pessoa,  além  de 

divulgação de obras brasileiras como foi o caso da ópera O Guarani, de Carlos 

Gomes. 

No  entanto  ainda  há  muitas  contradições  quanto  à  oficialidade  da 

primeira transmissão radiofônica. Outros pesquisadores destacam que o rádio 

no Brasil começou através da iniciativa do professor de antropologia Edgard 

Roquette Pinto. Pimentel(1999, p. 20)  reforça: 
Quem  organizou  estas  experiências  e  criou  a 
primeira emissora de rádio no Brasil foi o professor 
Edgard  Roquette-Pinto,  levando  adiante  aquela 
nova tecnologia, que iria modificar profundamente a 
sociedade brasileira no século XX que determinava 
a  necessidade  de  permissão  do  Ministério  da 
Viação,  através dos Correios, para se possuir um 
aparelho receptor.

1Westinghouse (empresa americana de equipamentos eletrônicos que leva o nome do seu fundador, 
George Westinghouse)
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Neste  período  a  Rádio  era  uma  sociedade  que  se  mantinha  com 

contribuições  financeiras  de  associados.  A  base  da  programação  era 

educativa, onde professores produziam e apresentavam programas ligados às 

suas áreas. Segundo Pimentel não existia um sistema educativo formatado, 

mas  sim experiências  isoladas  de transmissão de educação  e  cultura  pelo 

rádio. Assim, eram transmitidos cursos de várias disciplinas como português, 

geografia, história, física, química, entre outros. Além de palestras montadas 

através de séries e programas dedicados apenas à literatura brasileira. 

A partir da experiência da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o Distrito 

Federal  também  formulou  uma  proposta  de  educação  radiofônica.  Nascia 

assim a Rádio-Escola Municipal no final da década de 20. Foi com esse projeto 

que se inaugurou à fase do contato direto entre emissora e ouvinte. A Rádio-

Escola promovia aulas baseadas em perguntas e respostas. Pimentel (1999, p. 

31)diz que esse feed back serviu de base para experiências posteriores. 
Estudos realizados sobre as atividades da Rádio-
Escola  Municipal  chegaram  a  dois  dados  muito 
importantes  para  qualquer  análise  do  rádio 
educativo:  a  necessidade  de  uma  didática 
adequada ao ensino pelo rádio e a importância do 
contato entre a emissora e os ouvintes.

Em  1936  a  Rádio  Sociedade  foi  doada  ao  Ministério  da  Educação. 

Nesse contexto foi criada o Serviço de Radiodifusão Educativa que pretendia 

promover  exclusivamente  programação  educativa.  Nessa  época  também 

passou  a  existir  a  diferenciação  entre  dois  termos:  rádio  educativo  e  rádio 

instrutivo.  Como  a  única  formatação  vista  na  época  era  do  rádio  como 

divulgador  da  educação,  os  seus  organizadores  diziam que  todo  rádio  era 

educativo  e ele  passaria  a ser  instrutivo quando divulgasse cursos e aulas 

semanais. 
Dessa  forma  o  mais  importante  é  que  toda  a 
programação radiofônica não fosse 'deseducativa', 
mesmo a  transmitida  pelas  emissoras  puramente 
comerciais,  que  viviam,  principalmente  a  Rádio 
Nacional,  seu  período  histórico  mais 
significativo(...).  O  rádio  instrutivo,  por  sua  vez, 
ficava a cargo do SRE, que inicialmente passou a 
realizar  cursos  de Português,  Inglês  e  Geografia, 
com  duas  aulas  semanais,  transmitidas 
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regularmente pela Rádio Ministério da Educação e 
Cultura” (PIMENTEL, 1999. p. 40)

No decorrer dos anos ainda surgiram outros programas de abrangência 

nacional, como é o caso do Universidade no Ar, voltado aos professores do 

ensino médio com o objetivo de oferecer novos modelos de educação a seres 

apresentados por estes aos alunos. 

Em âmbito nacional, é implantado, em 1958, um Sistema Rádio Educati-

vo, o Sirena. Segundo um documento de lançamento ele se destinaria a “influir  

na elevação do nível social do nosso povo, a robustecer a Campanha de Edu-

cação de Adultos e colaborar, com todos os seus recursos, na mobilização na-

cional contra o analfabetismo”. (LOPES, 1988, P. 112)

2 – A IGREJA CATÓLICA E A COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.1 O RÁDIO COMO DIFUSOR DA IDEOLOGIA CATÓLICA

A Igreja Católica, ao longo de sua história, sempre se manteve ao lado 

ou ligada ao poder vigente. Por isso, com a crescente importância dos meios 

de comunicação na sociedade,  a  Igreja  também necessitava se adaptar  às 

novas tendências. 



22

A  Igreja  justificou  inicialmente  seu  interesse  pela  comunicação 

radiofônica, alegando que deveria se ocupar do problema social e que isso não 

está dissociado da própria doutrina cristã. 

Segundo Gê (1991; p. 51), nos anos cinqüenta, a Igreja adaptou-se ao 

contexto social que em se encontravam os trabalhadores rurais e dessa forma 

proclamou  que  a  ordem social  está  condicionada  ao  plano  divino  sobre  o 

mundo,  e  que,  por  esse motivo,  “não se  arroga no direito  de  interferir  em 

assuntos temporais”

Mas, Gê (1991) defende que o conteúdo do Projeto de Comunicação 

Social da Igreja Católica confunde-se com o conteúdo de sua doutrina social,  

que se  opõe tanto  ao  entendimento,  quanto  à  organização social  que não 

proclame a sua concepção religiosa de mundo. Daí, constata-se que a Igreja 

utiliza-se dos meios de comunicação, de acordo com o momento histórico em 

que se situa, para propagar sua doutrina. 

No Brasil, o empenho maior da Igreja ocorre na década de 50, quando 

aqui  ressoa o sucesso das realizações da Ação Cultural  Popular  da  Rádio 

Sutatenza  2. Essa experiência serviu para a criação das escolas radiofônicas 

também aqui no Brasil, onde em 1954 que a Igreja Católica conseguiu obter as 

primeiras   concessões  no  Brasil  .  A  Rádio  Aparecida  foi  pioneira  e 

posteriormente surgiu a Rádio Nove de Julho em 1955, ambas instaladas no 

centro-sul do país. 

Paiva (1983) diz que o grande entusiasmo nesse sentido começou na 

segunda  metade  da  década  de  50,  quando  a  Igreja  decide  estender  para 

outras regiões do país, a experiência do Nordeste, iniciada na Arquidiocese de 

Natal.

Segundo Soares (1988) esse entusiasmo coincide com o fato de que, 

naquele momento, existia no país mais de setecentos mil aparelhos receptores 

no país, o que também estimula o interessa da Igreja Católica. Favero(1984, 

p.48) conta sobre uma proposta da Philips do Brasil:

2 Foi em Sutatenza, Colombia, nos anos 40, que se deu a utilização primeira do rádio, como veículo para 
fazer chegar aos camponeses a instrução religiosa, seguindo-se o trabalho das escolas radiofônicas, com 
o objetivo de erradicar o analfabetismo naquela região.
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(...) em 1956, o então gerente de relações públicas 
da Philips do Brasil, João Ribeiro da Costa, elabora 
e  apresenta  uma  proposta  de  alfabetização  de 
adultos  e  cultura  popular  por  meio  de  sistemas 
radiofônicos  com  recepção  organizada  para  a 
região Nordeste do Brasil 

A  proposta  previa  a  instalação  de  uma  cadeia  de  emissoras 

patrocinadas pela Philips do Brasil. Favero (1984) acrescenta que na Igreja é 

forte a presença da Philips tanto na venda de equipamentos para as emissoras 

quanto  com a  exclusividade  da  fabricação  e  venda  dos  receptores  cativos 

usados nas escolas radiofônicas. 

O Papa Pio IX define a orientação do Projeto de Comunicação Social da 

Igreja,  com  relação  ao  uso  dos  meios  tecnológicos,  e  Pio  XII  o  retoma, 

declarando: 

(...)  o  rádio  tem  o  privilégio  de  se  apresentar 
desligado e liberto daquelas condições de espaço e 
tempo, que impedem ou retardam todos os outros 
meios de comunicação entre os homens. 

Dessa forma, o Papa considerava o rádio um veículo que permitiria ao 

homem sair  do  isolamento  sem deixar,  no  entanto,  de  estabelecer  para  o 

ouvinte, o dever de ouvir apenas aquelas transmissões, que, em sua opinião, 

seriam “... as portadoras da verdade e do bem.”

Gê ( 1991; p. 53 ) diz ainda que a Igreja deixa clara a intenção de tirar o 

homem do isolamento social e assim tentar transformá-lo num ouvinte cativo 

de sua catequese, meio pelo qual poderia mantê-lo em estado de mansidão, 

evitando que provocasse a chamada desordem social. A autora reforça isso ao 

dizer:  “(...)  A Igreja  quer  tornar  o  rádio um instrumento  repassador  de sua  

doutrina,  restringindo,  pela  ameaça teológica,  a  liberdade de expressão da  

sociedade.”

O rádio tem o privilégio de ser uma mídia popular e de grande alcance 

público,  constituindo,  nesse  período,  a  única  a  levar  a  informação  para 

populações de vastas regiões que não tinham acesso a outros meios, sejam 

por motivos,  econômicos, geográficos ou culturais.  Beltrão (1968 p:112,113) 

reforça essa afirmativa ao dizer :
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Este  status  foi  alcançado  por  dois  fatores 
congregados:  o  primeiro,  de  natureza  fisico-
psicológica - o fato de ter o Homem a capacidade 
de  captar  e  reter  a  mensagem  falada  e  sonora 
simultaneamente  com  a  execução  de  outra 
atividade  que não  a  especificamente  receptiva;  o 
outro,  de natureza tecnológica  -  a descoberta  do 
transitor

O rádio também é o mais privilegiado devido às suas características 

intrínsecas. Entre elas podemos destacar além do baixo custo, a linguagem 

oral,  a  mobilidade,  o  imediatismo  e  a  instantaneidade,  a  sensorialidade,  a 

autonomia e a penetração. Por esses motivos, é plausível afirmar que o rádio 

pode ser um instrumento eficaz para a propagação do saber educativo. 

Dessa  forma,  o  rádio  nesse  período  transformou-se  então  no  meio 

privilegiado  pela  Igreja  para  transmissão  de  sua  mensagem,  ou  mais 

precisamente para a divulgação do conteúdo do seu Projeto de Comunicação 

Social. 

Montero,  Cava  (1991)  registra  que  a  maioria  das  emissoras  de 

orientação católica foram criadas ao longo dos dez anos que vão de 1954 à 

1964. O autor diz ainda que não há documentada uma explicação para essa 

concentração.

O fato  é  que  a  Igreja  expande  o  Projeto  das  Escolas  Radiofônicas, 

culminando o seu esforço na área do apostolado radiofônico, com a criação do 

Movimento da Educação de Base, MEB, em 21 de março de 1961, de que 

trataremos no capítulo posterior.

Segundo Paiva (1983) o posicionamento da Igreja nos anos cinqüenta 

era de composição com o Estado, dada a identificação dos interesses da Igreja 

com os da classe dominante. Gê ( 1991; p. 71) confirma isso ao dizer:

A Igreja em composição com o estado, dispõe das 
estruturas deste e conta com o apoio da classe que 
detém  o  poder  político  e  econômico  para 
desenvolver  seu  projeto,  que  diz  ser  um  serviço 
prestado  ao  trabalhador,  mais  precisamente  ao 
trabalhador do meio rural, alvo de sua atuação no 
contexto dos anos 50 e 60
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O programa de alfabetização de adultos da Igreja  Católica,  portanto, 

visava  integrar  a  população  pobre  do  país  através  da  educação  popular 

transmitida pelo rádio. Este projeto celebra uma série de pactos e de acordos 

com o estado. 

Gê(1991, p. 57) revela:

 A igreja Católica era desafiada a obter concessões, 
disputando  inclusive  a  posse  e  o  uso  de  canais 
radiofônicos.  De  um lado  o  desafio  para  impedir 
que os inimigos da fé adquirissem e fizessem uso 
do rádio; de outro lado, era a estimulação de Roma, 
que concedia,  inclusive  indulgências  aos ouvintes 
que  acompanhassem a recitação  do  rosário  pelo 
rádio, embora condicionada à transmissão ao vivo. 

Em janeiro de 1958 foi criada pelo governo a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo,  um projeto  experimental  voltado à  educação 

popular. Essa campanha estimulou a organização desses sistemas de rádio-

educativo, a qual a Igreja correspondeu. 

Segundo Góes (1991, p. 50), em 1958 o Serviço de Assistência Rural 

(SAR), feito sob orientação da Igreja Católica, é expandido pelo Rio Grande do 

Norte.  É  dessa  forma que se  desenvolve  um projeto  de  educação  popular 

através do rádio. O autor comenta:

Aí confluem experiências acumuladas nos anos 50 
no Brasil e na Colômbia. Outras dioceses, como a 
de Aracaju, vão seguir o exemplo da de Natal, com 
a educação pelo rádio,  surgindo então a RENEC 
(  Rede  Nacional  de  Emissoras  Católicas,  que 
realiza  um  Encontro  de  Educação  de  Base  em 
princípios de 1960, em Sergipe

Paiva (1983) afirma que a (RENEC)  se encarregou de promover cursos 

de treinamento para os sistemas rádio-educativos.  Ainda segundo a autora, 

essa rede socializou em 1960 um Encontro de Educação de Adultos, no qual  

foram discutidos problemas técnicos e de organização popular pelo rádio, e a 

partir daí, se levantou a idéia de um trabalho em escala nacional. 

Paiva (1983; p. 221) diz que:

(...) Tudo isso mostrava o novo interesse da 
hierarquia  católica  pelo  problema  da 
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educação popular, a Igreja que durante toda 
nossa  história  educativa  havia  se  dedicado 
prioritariamente  à  educação  das  elites, 
começava  a  interessar-se  mais 
profundamente pela educação das massas”

Dessa forma, a idéia a partir daí era lançar uma programação destinada 

à educação popular, que a Igreja tinha como propósito também expandir em 

âmbito nacional com o auxílio do governo central. 

Já existiam, em municípios do interior  do Nordeste,  as Comunidades 

Eclesiais  de  Base,  que  foram  pequenos  grupos  organizados  em  torno  da 

paróquia  ou  da  capela,  por  iniciativa  de  leigos,  padres  e  bispos.  Essas 

comunidades representaram uma nova forma de organização pastoral e delas 

surgiram  importantes  lideranças  que  vieram  a  fazer  parte  do  projeto  das 

escolas radiofônicas da Igreja Católica. 

Betto ( s/p, p. 74) diz que: 

“Uma poderosa arma ideológica é a linguagem, que 
pode encobrir ou descobrir o real.(...) A Linguagem 
religiosa em nossa sociedade está historicamente 
viciada  pela  ideologia  predominante.  É  uma 
linguagem  que  em  sua  manifestação  tradicional 
oficial  não  reflete  as  contradições  do  real  nem 
concorre para modificá-lo.” 

Com essa afirmação, podemos destacar também a preocupação desse 

setor progressista católico com a própria linguagem trabalhada pela Igreja em 

seus discursos. O autor afirma que deve haver uma adequação à realidade das 

pessoas que são público-alvo da ação da Igreja Católica.

A afirmação reflete também uma rejeição da proximidade da Igreja com 

a  burguesia.  Isto,  no  caso,  afastaria  os  fiéis  de  origem  humilde,  os  que 

necessitam prioritariamente do auxílio e da ação da Igreja cristã. 

Daí pode-se perceber os dois lados da história. A Igreja necessitaria da 

comunicação devido a necessidade do poder e a intenção de propagar sua 

doutrina? Ou realmente haveria grupos dentro da Igreja Católica que iam mais 

além com uma proposta humanista e socialmente responsável?
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Percebemos  que  a  alta  hierarquia  da  Igreja  Católica,  obedecendo  à 

normas do Vaticano, estava realmente preocupada em expandir sua doutrina e 

mais precisamente de utilizar o rádio como um instrumento catequético. No 

entanto,  a  alfabetização  traria  benefícios  à  essa  população  que  não  tinha 

acesso à  educação.  Seria  uma espécie  de  oportunismo da Igreja  Católica. 

Mas,  essa  idéia  de  educar  e  expandir  o  conhecimento  à  comunidades 

carentes,  atraiu  grupos  verdadeiramente  comprometidos  com  os  ideais  de 

justiça social. Esses grupos foram os alicerces dos movimentos de educação e 

foram os responsáveis pela construção das escolas radiofônicas. 

Segundo  Gê (1991),  em 1963,  o  projeto  de  Comunicação  Social  da 

Igreja avança e a comunicação adquire um lugar especial dentro das pastorais 

da  Igreja  Católica.  Esse  avanço  se  deu  devido  a  publicação  de  um  novo 

decreto sobre esses meios. 

Segundo  Soares  (1988)  esse  documento  da  Igreja  intitulado 

‘Intermirifica’  apresenta  alguns avanços sobre  a  atuação cristã  católica  nos 

meios de comunicação de massa. O autor diz que nele a Igreja reconhece à 

sociedade o direito à informação e nele também declara o direito de empregar 

toda a sorte desses meios, enquanto necessários e úteis à educação cristã e 

toda a sua obra. Neste decreto é clara a recomendação da Igreja a respeito do 

uso dos recursos dos meios de comunicação, tendo em vista propagar, em 

grande escala, a sua doutrina: “Dê-se uma eficaz ajuda às boas transmissões 

de rádio e televisão(...) onde for necessário estabeleçam-se também estações 

católicas”

Segundo Gê(1991),  naquele momento, a Igreja não só se apresenta o 

seu  favoritismo  pelos  meios  de  comunicação,  especialmente  o  rádio,  mas 

repensa  a  atuação  desses  meios  visando  enfatizar  a  solidariedade  e  a 

capacidade de dedicação dos povos, apontando para a transformação social a 

partir do diálogo e do solidarismo cristão.

Nesse período, a Igreja também propôs que se criassem em todos os 

países organismos de coordenação das atividades católicas nesta área. 

Gê (1991. P. 49) diz que:
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Esta orientação, que procede de Leão XIII, é 
retomada e atualizada no Concílio Vaticano II, 
que  estabelece  a  criação  de  Secretariados 
Nacionais  para  assuntos  da  imprensa, 
cinema, rádio e televisão, recomendando que 
sejam amparados por todos os recursos, para 
que, pelo uso desses meios, seja formada a 
consciência dos fiéis.

Essa afirmação constata a organização nesse sentido e evidencia mais 

ainda a intenção da alta hierarquia da Igreja Católica de atrair fiéis. 

2.2 – CONTEXTO PARA SURGIMENTO DAS ESCOLAS RADIOFÔNICAS. 

Quando a Igreja Católica, no Brasil, decide utilizar o rádio como um dos 

meios de transmissão de sua doutrina, no decorrer dos anos 50, havia no país 

um projeto de dominação nacional-desenvolvimentista,  “que dirigiu os rumos  

da vida nacional, do início dos anos 50 até o golpe militar de 1964” ( GÊ, 1991; 

P. 60). Este projeto propunha um desenvolvimento baseado na industrialização 

e numa ideologia econômica que feria o liberalismo, à medida que necessitava 

da intervenção do Estado e de medidas protecionistas na economia.

Com  relação  à  sociedade,  este  projeto,  segundo  Gê  (1991)  não 

apresentou benefícios. Muito pelo contrário. Concentrou renda e aumentou as 

desigualdades sociais ao longo dos anos 50. 

Esse  projeto  desenvolvimentista  causou  impactos  negativos 

principalmente ao pequeno produtor rural. Por se tratar de um Estado Burguês, 

as políticas públicas, tradicionalmente, seguem a lógica do modo capitalista de 

produção,  beneficiando,  através  dos  chamados  programas  de 

desenvolvimento, “os grandes proprietários rurais, o capital industrial e a agro-

indústria.” (GÊ, 1991; p. 65). 

Dessa  forma,  os  pequenos  produtores  foram  menosprezados  nesse 

modelo  de  economia,  pois  o  poder  político  beneficiaria  sistematicamente  a 

grande  propriedade.  Mais  claramente,  o  que  se  entende  é  que  o  avanço 

tecnológico no campo, ou seja, a modernização da agricultura resulta em favor 
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do capital, enquanto o trabalhador, como pequeno produtor, torna-se cada vez 

mais desfavorecido. Segundo Soares (1984.; p. 19):

A  grande  propriedade  se  consolida,  enquanto 
aumenta o contigente dos excluídos da produção, 
em  particular  no  Nordeste,  onde  o  número  de 
emprego  nos  últimos  30  anos,  decresceu  em 
22,5%,  conforme dados  do  Instituto  Brasileiro  de 
Análises Sócio-econômicas – IBASE.

Diante  desse  quadro,  a  Igreja  propôs  a  humanização  do 

desenvolvimento,  apelando  aos  católicos  presentes  nas  esferas 

governamentais,  para  que  colaborem para  superar  a  situação  de  injustiça. 

Dizendo-se  comprometida  com  todos  os  homens,  especialmente  com  os 

pobres, a Igreja diz que, (Igreja Católica, Papa, 1963-1978: Paulo VI; 1982, p. 

29):  “...não  é  lícito  aumentar  a  riqueza  dos  ricos  e  o  poder  dos  fortes,  

confirmando  a  miséria  dos  pobres  e  tornando  maior  a  escravidão  dos  

oprimidos.”  

Camargo (1971)  interpreta  a  ação  da  Igreja,  sobretudo  no  Nordeste, 

como transformadora,  devido  a  influência  da  Doutrina  Social  expressa  nas 

Encíclicas Católicas, e saliente em alguns eventos marcantes 3. 

Nas  Comunidades  Eclesiais  de  Base,  o  humanismo  da  cristandade 

católica apontava para a mudança social. Segundo Betto ( s/p, p. 107) não se 

poderia desvincular o cristianismo da práxis social:

É  uma  característica  evangélica  do  amor  cristão 
possuir eficácia histórica. Ele não deve se confundir 
com um mero sentimento de boa vontade, restrito 
às  regras  da  educação  burguesa,  operando 
segundo  os  parâmetros  e  os  interesses  da 
ideologia  da  classe  dominante.  Trata-se  de 
descobrir  nas  contradições  do  real,  as  dores  do 
parto da história, os sinais dos apelos de Deus que 
se manifestam preferencialmente pelas exigências 
libertadoras das classes populares. 

3   Um  encontro  dos  Bispos  do  Nordeste,  sediado  em  Campina  Grande,  em  1956,  foi  uma 
oportunidade em que os Bispos solicitaram ao Presidente da República um esforço conjugado, tendo 
em vista a solução de problemas regionais. 
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Segundo GÊ ( 1991) a situação deste trabalhador no início da década de 

50 configura um quadro de miséria que “a Igreja Católica considera ameaçador  

para  o  equilíbrio  e  a  paz  social.”  A  autora  diz  ainda  que  a  teoria 

desenvolvimentista não vai além de um conjunto de definições conservadoras. 

Nesse sentido, os seguintes aspectos foram fundamentais para a instauração 

das escolas radiofônicas católicas no Brasil: a situação do trabalhador urbano 

com o conseqüente problema no meio rural  e o surgimento de movimentos 

com aspirações da esquerda,  como é  o  caso das já  citadas Comunidades 

Eclesiais de Base e de uma associação civil católica formada por universitários, 

a JUC ( Juventude Universitária Católica). 

Outros  grupos  da  chamada  esquerda  cristã  tiveram  significativa 

participação nesse contexto (KHOURY, 2006, p; 408):

Entre as várias tendências sociais e políticas que 
se fizeram nesse espaço, os Movimentos da Ação 
Católica  Brasileira  (ACB)  tiveram nela  um campo 
privilegiado.  Entre  eles,  a  Juventude  Universitária 
Católica  (JUC)  e  a  Juventude  Estudantil  Católica 
(JEC)  representaram  presença  expressiva  nos 
Centros  e  Diretórios  Acadêmicos,  nas  Uniões 
Estaduais  de  Estudantes  (UEEs)  e  na  União 
Nacional  dos Estudantes (UNE),  num período em 
que  o  movimento  estudantil  se  constituía  numa 
significativa força política no país. Atuando em seus 
ambientes  específicos  ou  articulando-se  com 
membros da Juventude Operária Católica (JOC) e 
da  Juventude  Agrária  Católica  (JAC),  esses 
movimentos desdobravam-se para além do âmbito 
acadêmico,  escolar  e  paroquial,  estendendo-se 
pelos  movimentos  de  trabalhadores  urbanos  e 
rurais e por setores das classes médias.

Paiva (1983, p. 34) diz que o grupo da Igreja  Católica que participou do 

projeto de educação popular, era formado por esquerdas não marxistas. Pode-

se dizer então que é resultado de um  intercâmbio ideológico. Ela detalha:

O  enfoque  dos  problemas  educacionais  das 
esquerdas não marxistas se aproxima, mas não se 
confunde, com aquele das esquerdas marxistas: à 
menor  ênfase  colocada  sobre  a  base  econômica 
(  como  condicionamento  das  possibilidades  de 
transformação  social),  corresponde  uma  maior 
importância atribuída à cultura e à educação como 
fatores relevantes para a mudança social.
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Os  cristãos,  segundo  a  autora,  aderiram  ao  que  ela  intitula  de 

“entusiasmo pela educação”, pois se pensava a atuação educativa de forma 

extensiva,  ou seja, utilizando-a como um importante passo para a mudança 

social. 

A  Igreja  Católica  que  se  dizia  preocupada  com  a  situação  dos 

trabalhadores,  fez  um  relato  dramático,  característico  do  seu  discurso, 

declarando  através  da  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  que, 

(TAVORA, 1964, p. 1 A)

(...)ninguém desconhece o clamor das massas que, 
marginalizadas  pelo  espectro  da  fome,  vão 
chegando aqui e acolá, às raias do desespero. Já 
não  era  menor  nem  menos  grave,  o  grande 
pauperismo  entre  as  camadas  mais  humildes  da 
população,(...)  agora,  pelo  agravamento  das 
sucessivas  crises econômicas,  políticas e sociais, 
que tem abalado o país,  seja pela facilidade das 
comunicações,  da  divulgação  de  vídeos  e 
acontecimentos,  seja  pela  crescente  organização 
das  classes,  o  povo  das  cidades  e  dos  campos 
começa  não  apenas  a  tomar  conhecimento  das 
causas  desses  males,  como  sobretudo, 
compreendem que sem a participação na vida da 
sociedade,  jamais será libertada da ignomínia em 
que se encontra. 

Esta declaração, que revela uma aparente preocupação da Igreja com a 

situação  do  trabalhador,  envolve,  em  nossa  opinião,  dois  aspectos  que 

evidenciam seu verdadeiro sentido. Primeiro o que preocupa a Igreja é o rumo 

da  organização  dos  trabalhadores  contra  a  exploração  do  capital.  A  Igreja 

pretendia  evitar  a  penetração dos movimentos  das Ligas Camponesas que 

“como precursoras da organização dos trabalhadores brasileiros, despontam  

como ameaçadoras” ( GÊ, 1991, P. 35). Em segundo lugar, a Igreja pretendia 

repassar à classe trabalhadora, em particular, a do meio rural, sua proposta de 

transformação da sociedade pela via da reconciliação dos homens entre si, e 

pela cooperação mútua entre classes.

Gê (1991, p. 70) vai mais além quando diz:

A  Igreja  não  evidencia  as  determinações  da 
contradição  fundamental  da  sociedade  brasileira, 
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mesmo  por  que  o  seu  caráter  burguês  não  o 
permite,  e  sua  proposta  ideológica  de  libertação 
pela  participação  além  de  negar  o  processo 
histórico da transformação da sociedade, transfere 
para  a  superestrutura  as   determinações  dessa 
transformação. 

Com  o  pensamento  de  transformar  a  sociedade  pela  via  da 

solidariedade,  isto  é,  pela  integração  do  trabalhador  rural  no  processo  de 

desenvolvimento, a Igreja Católica, no Brasil, consegue obter do poder público, 

a concessão de canais de emissoras de rádio para a execução do seu projeto. 

3 – O MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE BASE

Segundo Gê (1991) o MEB foi discutido pela primeira vez em  1958, 

quando realizou-se em Aracaju o primeiro encontro de Emissoras Católicas do 

Brasil,  ocasião  em  que  a  Igreja  Católica  discutiu  a  organização  e 

funcionamento  das  atividades  relacionadas  às  escolas  radiofônicas.  Mas, 

somente em 1959, por ocasião do II Encontro de Bispos do Nordeste, que foi 

vista  a possibilidade de expansão das Escolas Radiofônicas, assim como a 

organização e a criação do Movimento. 

Gê (1991, p. 73) diz ainda que:

O MEB cuidaria,  em nível nacional,  do projeto de 
educação  pelo  rádio,  e  seria  reconhecido 
oficialmente pelo Decreto 50.370, de 21 de março 
de  1961,  mediante  o  qual  o  Governo  Federal 
garantiria  os  recursos  para  financiamento  do 
programa da Igreja. 

Pimentel (1999) diz que o MEB foi criado oficialmente em 1961. Como o 

direcionamento era às regiões subdesenvolvidas ele foi ampliado inicialmente 

para as regiões Norte e Centro-Oeste, além do Nordeste. 



33

Esse  financiamento  para  a  expansão  da  experiência  decorreu,  como 

dissemos no capítulo anterior, de acordos entre Igreja e Estado, onde ficou 

estabelecida a parceria. Um documento da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil registra que 

O  Governo  Federal,  mediante  convênios  que 
seriam firmados com o Ministério  da Educação e 
Cultura, compromete-se a facilitar a concessão de 
canais  radiofônicos  aos  bispos  que  desejassem 
emissoras  para  a  transmissão  de  programas  de 
educação de base.  (  CONFERÊNCIA NACIONAL 
DOS BISPOS DO BRASIL, 1963, P. 1)

Gê (1991) diz que logo depois da publicação desse Decreto, a rede de 

emissoras católicas em 1962 chegava a um total de 19 estações. No início de 

1963, a Igreja Católica contava com um total de 25 emissoras que atingiam 13 

estados,  chegando,  ao  final  da  década,  com  um  total  de  120  emissoras 

católicas em todo o país.

O  MEB  constituía-se  de  escolas  radiofônicas  organizadas  pelas 

dioceses do Nordeste. Assim, afirma Pimentel (1999 p. 44), ao destacar um 

dos pontos contidos no Estatuto do MEB: 

O  Movimento  da  Educação  de  Base, 
instituído  e  organizado  sob  a 
responsabilidade  da  Conferência  Nacional 
dos Bispos do Brasil, é uma entidade de fins 
não lucrativos e filantrópicos,  com prazo de 
duração indeterminado(...) 

Segundo Paiva (1983) o Movimento da Educação de Base foi um projeto 

de cunho educativo e o principal objetivo era educar em um contexto amplo, 

que  lhe  traga  uma  visão  crítica  da  realidade.  O  seu  campo  de  atuação 

inicialmente seria as áreas subdesenvolvidas do Nordeste Brasileiro.  No Rio 

Grande do Norte, o MEB teve uma ação significativa, concentrando a maioria 

das  escolas  no  início  dos  anos  sessenta.  Nesse  período,  eram  formados 

grandes centros de educação com capacitação e elaboração de metas na área 

de educação. 

Santos (2002) descreve a preocupação do MEB:
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A  linguagem  utilizada  no  programa  de 
alfabetização  visava  muito  mais  que  o 
aspecto educacional- ou seja- o ato de ler e 
escrever.  Pretendeu-se  acima  de  tudo,  ser 
uma fonte  de inspiração  para  o  homem do 
campo no que tange à conscientização deste 
da importância da liberdade do pensamento- 
e  que  o  camponês  pensava-  e  deveria  ser 
ouvido no âmbito de sua comunidade e além 
dela.

O rádio como veículo de comunicação de massa, era, na década de 60, 

o canal de comunicação que ganhava audiência cada vez mais expressiva no 

Brasil. Pimentel (1999, p. 16) fala das vantagens do rádio na transmissão da 

educação:

-  o  grande  número  de  pessoas  atingidas, 
independentemente  da  distância  dos  centros 
transmissores;

- a facilidade que as pessoas têm em aprender sem 
sair de casa ou do local de trabalho;

-  a ausência  de custos com transportes e com a 
aquisição de material escolar(...)

-  o cuidado com a produção dos programas,  que 
permite acompanhar e controlar todo o processo de 
elaboração  das aulas,  e  contar  com profissionais 
altamente  especializados,  que  podem  ser  os 
melhores de cada área do conhecimento

Gê(1991) diz ainda que o rádio tornou-se um veículo popular acessível 

principalmente aos camponeses e por isso a experiência da Igreja foi positiva e 

inovadora. Ela acrescenta que essa experiência adquire uma maior dimensão 

no Nordeste “onde as distâncias e o analfabetismo mantinham as populações  

fora do alcance da modernidade existente no país.” A autora ainda defende 

que esse sistema rádio educativo,  era mais valorizado,  dado o seu caráter 

econômico,  uma  vez  que  empregava  pouco  pessoal  remunerado,  pois 

dispunha  também  dos  serviços  gratuitos  dos  monitores  e  das  lideranças 

localizadas nas áreas rurais. 

Segundo Pimentel (1999) o trabalho desses monitores era fundamental 

na execução do projeto, pois eles estavam mais próximos das comunidades e 

possibilitariam uma ligação mais estreita e rápida entre educador e educando. 

Para o autor, os objetivos do MEB eram:
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Prestar ampla assistência educacional, visando os 
adolescentes e adultos das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, usando para isto a radiodifusão, a 
teledifusão  (sic),  e  outros  meios  de  comunicação 
(PIMENTEL, 1991, p. 44)

Pimentel (1999, p. 45), ele diz que os documentos específicos de cada 

escola eram “a conscientização, a mudança de atitudes e instrumentação das 

comunidades”. 

A  organização  e  instalação  das  escolas  radiofônicas  pela  Igreja 

Católica , através do MEB, é considerada, desse modo, inédita e avançada. 

Conforme observa Ferrari ( 1968, p. 85), a experiência  de Natal é conhecida 

como “... a primeira experiência do Brasil de educação de base pelo rádio(..)”,  

não obstante a existência do Serviço de Radiodifusão Educativa – SRE, que já 

havia tentado desenvolver uma série de experiências utilizando o rádio como 

objetivo de fomentar a formação dos sistemas rádio-educativos regionais. A 

Igreja, porém, consegue estruturar nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste do país, as escolas radiofônicas que viabilizam a recepção em grupo, 

das emissões radiofônicas. Isto  é,  a Igreja lança-se na organização, nestas 

regiões, de grupos de ouvintes que se encontravam de forma sistemática, para 

acompanhamento das emissões que eram feitas por um professor locutor e se 

constituíam nas aulas radiofônicas, de que trataremos no capítulo posterior. 

Segundo Gê (1991),  de uma pastoral  sacramentalista  e reformista,  a 

Igreja passa a uma pastoral social, pretensamente revolucionária, e inclui, no 

seu plano, atividades como o Movimento da Educação de Base que passa a 

coordenar  as  Escolas  Radiofônicas,  o  sindicalismo  rural,  assim  como  a 

formação  de  líderes,  a  colaboração  com  a  Aliança  para  o  Progresso  e  a 

coordenação  das  Obras  Apostólicas  e  Sociais.  Medeiros  (1990,  p.  30), 

descreve a década de 60 assim:

(...) foi uma época de intensa movimentação, que 
fazia  eco  no  plano  nacional.  O  Papa  João  XXIII 
apelava  para a  renovação da Igreja,  pedindo  um 
Plano de Emergência e os nossos bispos formaram 
os regionais da CNBB e solicitaram do governo as 
necessárias reformas.

Como vimos, a Igreja fundamenta suas ações nos ensinamentos de sua 

Doutrina Social, sistematizada nos documentos pontifícios, elaborados desde o 
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Papa Leão XIII até Paulo VI, e, utiliza o rádio, visando, segundo Dom Eugênio  

Sales (SERVIÇO SOCIAL DO NORDESTE,1962, p. 753)

(...) reintegrar a sociedade brasileira no verdadeiro 
humanitarismo cristão, do qual muitos se afastaram 
por  serem  mal  orientados  ou  sofrerem  pressões 
ambivalentes (...) 

Segundo  Brandão  (1977,  p.  34,35)  a  Educação  de  Base  procurava 

desenvolver uma consciência critica, com pelo menos 3 atributos: 

a) que ela seja um reconhecimento de dimensões 
da  pessoa, comunidades, etc. A partir dos próprios 
valores  dados  e  existentes  na  cultura  do  povo;  
b)  que  ela  seja  um  ponto  de  partida  crítica  de 
valorização desta própria cultura e do conjunto de 
relações  sociais  que  a  conserva  como  é;  
c) que ela seja o princípio de uma integração do 
aluno  -  agente   conscientizado  em grupos  e  em 
situações de trabalhos comunitários e de classe em 
vista a uma ação política ao mesmo tempo crítica e 
eficaz.

Paiva (1983) aponta que a idéia é que a educação servisse também 

como fonte  de inspiração para  o  homem do campo no  que  diz  respeito  à 

conscientização deste. Outro fator que deveria ser ressaltado entre eles era a 

importância da liberdade do pensamento- e que o camponês pensava- e como 

ele deveria agir na sua comunidade. 

A  alfabetização  foi  compreendida  desde  logo  no 
movimento  como  integrada  à  conscientização... 
Procurando  dar  uma  visão  transcendental  do 
homem e  despertando  –o  para  os  engajamentos 
concretos  em  organizações  profissionais  , 
organizações  de  classes  e  grupos  que  visem ao 
desenvolvimento  das  comunidades.  (  MEB- 
Nacional O Conjunto Didático “Viver e Lutar”, 1964 
apud WANDERLEY, 1984, p. 54) 

Segundo  Betto  (s/n),  no  modelo  de  educação  de  Paulo  Freire,  os 

agentes permitem aos núcleos organizados ter clareza de sua prática social e 

política. Os núcleos levam os agentes a assumirem essa prática. Assim, dentro 

de um trabalho organizado, emerge a consciência do oprimido, apreendendo o 

avesso da estrutura social e partindo para uma prática transformadora. 
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Pimentel  (1999,  p.  45)  diz  que   o  MEB contava  com uma estrutura 

montada em 1964. O autor detalha:

O  MEB  era  formado  por  um  Conselho  Diretor 
Nacional,  composto por  11 membros – sendo 10 
indicados pelo CNBB ( em sua maioria bispos) e 1 
indicado  pelo  Governo  Federal  -,  um  Conselho 
Nacional  de  Representação  e  Consulta  e  um 
Conselho  Fiscal  –  sendo  os  dois  últimos 
responsáveis pela assessoria ao Conselho Diretor. 
Além destes conselhos, havia uma equipe nacional, 
responsável  pelo  estabelecimento  das normas de 
funcionamento, pela execução e pela avaliação do 
projeto.

O  autor  ainda  afirma  que  havia  ainda  equipes  de  coordenações 

regionais e um secretariado central, sediado no Rio de Janeiro. Essas equipes 

organizavam os sistemas radiofônicos e coordenavam os trabalhos do MEB em 

todo  país.  Além  disso,   existiam os  Sistemas  de  Educação  de  Base,  que 

contavam com equipes  do  local.  Essas  equipes  se  responsabilizavam pelo 

programa  nas  comunidades  e  era  composta  por  monitores,  animadores  e 

educadores. A população se reunia em Igrejas, escolas ou outro local de fácil  

acesso. 

Segundo Wanderley (1884, p. 55): 

As rádios escolas radiofônicas eram instaladas nas 
residências  dos  monitores,  localizadas  em  zonas 
rurais  e  atingindo  pequenos  agrupamentos 
demográficos,  onde  nunca  houvera  antes  uma 
iniciativa  educacional.  As  escolas  radiofônicas 
pertenciam às comunidades e não ao MEB. 

Segundo Gê (1991) a programação das aulas radiofônicas objetivava 

atingir os trabalhadores do campo. A princípio direcionada à  adultos, mas que 

segundo dados de 1963 a 1964- 655 dos alunos tinham entre 15 e 30 anos e  

20% tinham menos de 15, e 15% mais de 30 anos. 

O conteúdo das aulas era adequado à realidade concreta do homem do 

campo. Assim, esse conteúdo era amplo, pois se via a necessidade de que 

esse  educando   desenvolvesse  habilidades  de  cálculo,  noções  da  língua 

portuguesa,  assim  como  conhecimento  sobre  saúde,  trabalho  agrícola,  ou 

seja ,conhecimentos também revertidos para a comunidade em que ele estava 

inserido. No I Congresso Estadual de Monitores, fez-se o seguinte discurso:
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 A educação de base tem como finalidade tornar o 
homem  consciente  do  que  ele  é,  isto  é,  das 
exigências de sua natureza de homem, e de que de 
acordo com a época e lugar,  deve ser  feito  para 
que  essas  exigências  sejam  atendidas.  Assim  , 
hoje,  cabe à Educação de base formar o homem 
brasileiro,  tornado-o  consciente  do que  ele  é,  do 
seu valor de pessoa dentro do subdesenvolvimento 
em que vive. Tornar esse homem capaz de colocar 
a  realidade  de  modo  a  atender  a  todas  as 
exigências  de  sua  pessoa.  
 (MEB- Escolas Radiofônicas, I Congresso Estadual 
de Monitores- Goiás, Tema II- Cultura e Educação 
de base,  pontos para debates com os monitores, 
dezembro de 1963). 

Pimentel  (1991)  diz  que  em 1964 foram aprovados documentos  que 

continham as “Normas e Diretrizes para funcionamento do MEB.” O autor diz 

que este  documento  comprovava  o  caráter  amplo  da educação através do 

Movimento e diz que a idéia era promover a humanização das pessoas e a 

partir  daí  elas  poderiam se tornar  conscientes  e livres.  Assim,  “elas  teriam 

condições não só de ler e escrever,  ou de realizar operações matemáticas, 

como de conhecer  técnicas de trabalho em grupo ou noções de higiene e 

saúde” ( PIMENTEL, 1991, p. 45)

O referido autor diz ainda que a proposta do MEB ia ao encontro de 

outros projetos de educação, como o idealizado pelo educador Paulo Freire. 

No entanto, Santos (2002, p.13) diz 

No  MEB  havia  duas  correntes  discordantes  a 
respeito da utilização do Sistema de Paulo Freire 
pelo  Movimento.  A  primeira  dizia  que  não  houve 
qualquer influência, outra de que certas influências 
seguidas por Paulo Freire foram assimiladas, ainda 
que  modificadas  no  contexto  e  na  dinâmica  do 
MEB,  tais  como,  o  não-diretivismo,  o  conceito 
antropológico de cultura, a força do dialogismo em 
contraposição ao monólogo do professor - locutor.- 
que  tinham  em  comum  o  fato  de  ambos  serem 
renovadores  e  não  tradicionalistas,  quererem  as 
mudanças  necessárias,  feitas  com  o  povo  e 
priorizavam   a  idéia  de  que  não  havia  homem 
objeto, mas tão somente homem sujeito., que cada 
pessoa descubra seus problemas, os problemas de 
sua comunidade, conheça seus direitos , deveres, 
saiba tomar iniciativas a agir conscientemente.
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Essa similaridade entre o MEB e a proposta de freiriana de educação é 

drescrita quando PAIVA (apud FREIRE 1983) diz que o realce do papel ativo 

do homem sobre a realidade criando cultura, seria o conteúdo mais adequado 

para ajudar o analfabeto a superar a sua compreensão mágica do mundo e 

desenvolver uma postura crítica diante da realidade. 

Segundo Góes (1991), a metodologia do sistema Paulo Freire implica o 

cumprimento de etapas assim definidas: levantamento do universo vocabular 

do grupo que vai iniciar o processo de alfabetização, seleção neste universo 

dos  vocábulos  geradores,  sob  dois  critérios:  o  da  riqueza  fonêmica  e  do 

engajamento na realidade local, regional e nacional. 

Para Freire (1980, p. 27)

(...) o processo de alfabetização política – como o 
processo linguístico – pode ser uma prática para a 
“domesticação dos homens”, ou uma prática para 
sua  libertação.  No  primeiro  caso,  a  prática  da 
conscientização  não  é  possível  em  absoluto, 
enquanto  no  segundo  caso  o  processo  é,  em si 
mesmo,  conscientização.  Daí,  uma  ação 
desumanizante,  de  um  lado,  e  um  esforço  de 
humanização, de outro. 

Segundo  Wanderley  (  1984,  p.  342)  há  nestas  idéias  também  uma 

relação com a teoria gramsciana. 

A perspectiva  de  Gramsci  pensa  a  existência  de 
uma  natureza  humana  abstrata,  fixa  e  imutável. 
Inserindo-se  numa  amostra  de  Marx   de  que  a 
natureza humana é o conjunto de relações sociais 
historicamente  determinadas,  que  o  homem  é  o 
processo  de  seus  atos.  

Por isso pode-se dizer que o homem é essencialmente político, porque 

toda a ação de sua existência é conseqüência das escolhas que surgem de 

suas  experiências  sociais,  que  por  sua  vez,  são  reproduzidas  para  o 

aprofundamento ou quebra de uma ordem ideológica. No entanto, constatamos 

que na busca por fazer o indivíduo assumir o papel de um ser responsável e 

consciente por seus atos, a concepção do MEB pode entrar em conflito com a 

doutrina da Igreja que norteava o Movimento. Pois a própria doutrina católica 

subjuga as ações do homem à vontade de Deus, acima de tudo. 
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Santos (2002) ainda que nas suas práticas o Movimento se centrasse 

nas  relações  sociais,  o  prisma  privilegiado  era  sempre  o  das  relações 

intraindividuais, na consciência histórica. Alguns autores ainda defendem que o 

MEB foi o primeiro a introduzir a história na educação popular.

Segundo Vaz (1966, p. 346) " Para a consciência cristã, o fundamento  

de toda a ação histórica é a referência a Cristo como centro absolutamente  

pessoal e concretamente universal da História." 

4 – A EXPERIÊNCIA DO MEB EM MOSSORÓ 

Segundo  GÊ  (1991)  a  iniciativa  da  Igreja  Católica  no  campo  da 

educação radiofônica expandiu-se rapidamente, atingindo as três dioceses do 

Rio Grande do Norte nos primeiros anos da década de 60. Para a hierarquia da 

Igreja,  era  necessário  ter,  em cada Diocese da Província,  uma estação de 

rádio,  para que fosse realizado um trabalho mais abrangente que atingisse 

todo o estado. Entendiam os representantes da Igreja Católica que, o sistema 

rádio educativo seria  “um excelente meio,  uma arma poderosíssima para o  

ensino catequético, assim como para a formação de lideranças cristãs.”( GÊ, 

1991, p. 83). A autora acredita que com uma formação na perspectiva cristã, 

estas lideranças atuariam de modo a estabelecer conciliação entre patrões e 

trabalhadores, mantendo os últimos, afastados do perigo do comunismo, ou 

das “influências estranhas”, como se referiam ao marxismo.

Góes(1991) diz que tendo em vista realizar este projeto, assim como 

fortificar, ainda mais, o Movimento de Natal, D. Eugênio Sales se empenhou 

que  fosse  instalada  uma  rede  de  emissoras  rurais,  compreendendo  as 

Dioceses  das  cidades  de  Mossoró,  Caicó  e  Natal,  através  da  qual  toda  a 

província  poria  em  marcha  o  mais  recente  trabalho  da  Igreja  Católica:  as 

Escolas Radiofônicas.

Gê (1991, p. 83) diz que:

A instalação do sistema rádio-educativo interessava 
de tal  forma a D. Eugênio Sales,  que ele próprio 
dava as coordenadas ao Bispo de Mossoró sobre o 
processo  de  aquisição  da  emissora,  assim como 
em  relação  ao  pessoal  que  deveria  pôr  em 
funcionamento este projeto.  
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Desse modo, instala-se em 1963, a Emissora de Educação Rural  de 

Mossoró. Essa emissora teve inicialmente o objetivo de abrigar o sistema de 

alfabetização  de  adultos  pelo  rádio,  ou  seja,  as  escolas  radiofônicas  do 

Movimento da Educação de Base. 

Em  discurso  oficial,  pronunciado  pelo  então  Bispo  Diocesano  de 

Mossoró,  D.  Gentil  Diniz  Barreto,  diante  do então  Presidente  da  República 

João Goulart, foi anunciado o objetivo da Emissora:

(...) a Emissora de Educação Rural Ltda, terá por 
objetivo principal a educação de base, através das 
escolas radiofônicas,  localizadas em todo o oeste 
do estado do Rio Grande do Norte, cujos monitores 
cuidadosamente  preparados,  e  seus  alunos, 
aguardam a voz de comando para início da marcha 
vitoriosa de erradicação do analfabetismo em toda 
zona oeste potiguar.” (CONFERÊNCIA NACIONAL 
DOS BISPOS DO BRASIL, 1981)

O discurso do Bispo representava, naquele momento, a expectativa da 

Igreja  Católica,  assim como,  daqueles  que  estavam designados  para  fazer 

funcionar o sistema rádio-educativo da Diocese de Mossoró. Gê(1991) aponta 

que com o evento de instalação da Emissora de Educação Rural de Mossoró, e 

posteriormente, de Caicó, a Igreja Católica do Rio Grande do Norte passa a 

contar, ainda no mesmo ano, com três emissoras transmitindo programas de 

educação  de  base,  com  um  total  de  3.450  receptores  de  onda  cativa, 

distribuídos, sobretudo, no meio rural.

Os  dados  do  MEB-Mossoró  indicam  o  crescimento  das  escolas 

radiofônicas na região oeste do estado a partir da instalação da Emissora de 

Educação Rural de Mossoró:

Inaugurada  a  emissora  de  Mossoró,  foram 
instaladas na região oeste do Estado, inicialmente, 
50  escolas  radiofônicas  com  um  total  de  1.638 
alunos matriculados, dos quais 1.113 eram homens 
e  525  mulheres.  (  CONFERÊNCIA  NACIONAL 
DOS BISPOS DO BRASIL, 1972, P. 47)

As escolas radiofônicas então instaladas localizavam-se nos seguintes 

municípios:  Mossoró,  Assú,  Upanema,  Governador  Dix-sept  Rosado, 

Caraúbas, Grossos e Areia Branca. Estes municípios, situados a uma distância 

que varia de 40 a 80 quilômetros da sede da Diocese, na cidade de Mossoró. 
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Segundo Gê (1991) existiam critérios para a escolha das áreas prioritárias, que 

eram: fácil acesso à localidade, alcance da emissora no horário noturno e a 

existência de recursos humanos. 

No sistema de instalação e funcionamento das escolas, dois aspectos 

principais  são  fundamentais  no  registro  do  Movimento  em  Mossoró.  A 

radicação das escolas e a programação radiofônica. No processo de radicação 

das escolas existiram quatro fases,  segundo Gê (1991):  o  estudo da área, 

identificação  das  lideranças  nas  comunidades  atingidas,  a  capacitação  das 

lideranças e a instalação da escola. 

Gê (1991) aponta que na primeira fase, a equipe do MEB procurava 

conhecer  a  área  e  assim  identificar  os  recursos  e  a  viabilidade  para 

funcionamento  de  uma  escola.  O  estudo  era  feito  através  de  entrevistas, 

reuniões  e  visitas  à  localidade.  Nessa  ocasião  se  processava  o  universo 

vocabular da população a ser transformado em subsídios para formulação de 

conteúdos das aulas. 

Na identificação de lideranças, se observava a pessoa que fosse bem 

relacionada na comunidade, para que ficasse mais fácil adquirir a confiança da 

população. Essa liderança seria posteriormente o monitor de uma turma e por 

isso ela teria que dominar a leitura e a escrita. 

A capacitação das lideranças, ou seja, dos monitores, era feita logo após 

a escolha desses líderes em cada comunidade. Gê (1991. p. 91) registra que:

“(...)  o  treinamento  era  o  momento  inicial  da 
formação  do  líder,  conforme  os  pressupostos  do 
projeto educativo da Igreja, respaldado por sua vez, 
tanto na doutrina social,  quanto nos princípios da 
sociologia do desenvolvimento que apontava para a 
integração  social(...)  no  treinamento  incluíam-se 
práticas sobre o manejo do rádio.

Logo após esse treinamento, que incluía as práticas sobre o manejo do 

rádio, eram instaladas as escolas radiofônicas de Mossoró,  “dispondo de um 

instrumental que limitava-se a uma mesa, quadro-negro, giz e o rádio” ( GÊ, 

1991, p. 91). 
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Instaladas, as escolas radiofônicas funcionavam ora em salas públicas, 

nos grupos escolares, ora em salas pertencentes à Igreja, ou nas casas dos 

próprios trabalhadores. O rádio assim era o transmissor do conteúdo principal, 

e após as aulas, os professores ainda tiravam dúvidas dos alunos. Essa etapa 

é relatada através do documento Educação Integrada do MEB- Mossoró:

(...)  foram instaladas 50 escolas que passaram a 
funcionar  no  dia  30  de  setembro  de  1963,  com 
1.638 alunos matriculados. Surgiam assim, no meio 
rural, novos caminhos para o desenvolvimento das 
comunidades. Escolas para a educação de adultos 
funcionando em horário noturno, correspondendo à 
necessidade  do  homem rural..”  (  CONFERÊNCIA 
NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 1972, p. 32)

Uma vez instaladas as escolas radiofônicas, iniciou-se o processo de 

alfabetização através das aulas que eram emitidas diariamente. Segundo Gê 

(1991),  a  emissão das aulas  desencadeou uma série  de  manifestações de 

parte dos monitores a respeito da novidade de que se revestia a escola. Alguns 

desses monitores desacreditavam na aprendizagem pelo rádio. A autora diz 

que isso se dava pelo fato de que se tratava de uma atividade nova, onde 

todos  estavam  aprendendo,  tanto  a  comunidade,  como  os  monitores  e  a 

própria equipe do MEB. 

Gê  (1991)  diz  ainda  que  cada  equipe  produzia  e  apresentava  a 

programação  educativa.  Essa  deveria  corresponder  aos  interesses  do 

trabalhador atingido pelo processo. A autora relata:

“(...)a programação radiofônica deveria atender às 
questões básicas como: a quem ensinar, o que e 
porquê  ensinar,  como e quando  ser  ensinado.  O 
conteúdo  das  aulas  deveria  estar  referido  ao 
cotidiano  dos  alunos  e  ter,  como  fonte  de 
informação,  o  levantamento  da  situação  dos 
trabalhadores.” ( GÊ, 1991, p. 96)

Os professores-locutores elaboravam seus planos de ensino, a partir de 

um plano  global  que  funcionava  como matriz,  preparado  por  um grupo  de 

representantes  das  equipes  de  base  do  MEB  e  da  equipe  técnica  do 

secretariado nacional. O suporte teórico desses planos era inspirado, dentre 

outros, nos seguintes autores: L. J. LEBRET (1963, O Drama do Século XX, 

edição de 1962) ; GALACHE, GINER, ARAZANDI (1968 “ Uma escola social”); 
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L.  A.  COSTA PINTO (1965  ,“Sociologia  e  Desenvolvimento”)  .  Além disso, 

ainda contava-se com textos da Igreja Católica, como encíclicas editadas em 

1967, onde retoma o discurso de João XXIII sobre a questão social. Somada a 

isso,  inclui-se  também  algumas  obras  de  Paulo  Freire  relacionadas  à 

alfabetização de adultos. Sobre essa última referência teórica, Gê (1991, P. 97) 

afirma:

“O sistema Paulo Freire constituiu-se, no decorrer 
do  trabalho,  na  base  fundamental  do  processo 
educativo, uma vez que correspondia aos ideais da 
Igreja.  Paulo Freire partia do pressuposto de que 
era necessário humanizar o homem e a sociedade, 
através de que ele denominava de ato político de 
alfabetização.  Por ser idealista, sua proposta era, 
conseqüentemente, compatível com a proposta da 
Igreja,  servindo para isso,  de suporte aos planos 
didático-pedagógicos  das  equipes  do  MEB,  pelo 
menos no Rio Grande do Norte.”

As  emissões  radiofônicas,  ou  seja,  as  aulas  e  programas  eram 

transmitidos em horários considerados adequados aos alunos, de acordo com 

a região onde funcionava um sistema rádio educativo, ou uma equipe do MEB. 

No caso de Mossoró, segundo Gê (1991), a aula tinha início às 18:10 h, com 

duração média de 50 minutos. Enquanto isso, o procedimento recomendado 

aos professores-locutores, era de que o conteúdo das aulas fosse concreto e 

dinâmico, de forma que estimulasse o interesse e a capacidade de iniciativa 

dos alunos, considerando-se  “que a aula era destinada ao camponês adulto,  

que tinha um raciocínio concreto e que como tal,  deveria ser tratado.” (GÊ, 

1991, P. 102)

Na  experiência  de  Mossoró,  a  programação  radiofônica  que  se 

constituía predominantemente das aulas radiofônicas, era intercalada também, 

por programas especiais que antecederam e depois, intercalaram os períodos 

letivos.  Além de ocuparem os espaços entre um período letivo  e outro,  os 

programas especiais eram, também, apresentados aos sábados e em datas 

comemorativas.

Na fase preparatória do início das aulas pelo rádio, foi levado ao ar o 

programa Conversa dos Monitores e Alunos, que tinha em vista a capacitação 

do  monitor  para  o  funcionamento  das  escolas.  Segundo  Gê(1991), 



45

inicialmente,  este  programa limitava-se aos alunos que moravam em locais 

próximos às escolas. Posteriormente,  o programa foi  ganhando audiência e 

transformou-se  no  programa  Comunidade  em  Festa,  dirigido  à  todos  os 

ouvintes da comunidade. 

Além deste,  foram criados  vários  outros  programas que  davam uma 

dinâmica muito expressiva à comunicação pelo rádio,  naquele período. Nos 

programas  eram  divulgadas  as  cartas  dos  ouvintes,  as  notícias  dos 

acontecimentos das comunidades, enquanto os ouvintes eram convidados a 

participarem diretamente das apresentações ou através de cartas com críticas 

e sugestões. 

Até  o  final  da  década  de  60,  o  trabalho  educativo  tinha  como meio 

fundamental, o rádio, e especificamente, as escolas radiofônicas. Segundo Gê 

(1991),  a  partir  de  1970  a  equipe  de  produção  começou  a  questionar  a 

programação  radiofônica,  tentando  descobrir  uma  forma  mais  atraente  de 

utilização do rádio, diante do fenômeno da evasão que começava a ser sentida 

nas escolas desde 1968. Naquele momento, havia surgido o MOBRAL, e as 

escolas radiofônicas começavam a se extinguir. A autora afirma que:

Após  uma  pesquisa  na  área  de  atuação,  e  de 
diversos contatos com outras equipes do Nordeste, 
a  equipe  de  Mossoró  decidiu  desenvolver  uma 
programação  com  características  consideradas 
mais  motivadoras.  Surgiram,  então,  os  cursos 
periódicos,  com  duração  mais  curta  para  um 
público  mais  amplo,  e  enfocando  temas  mais 
específicos como: agricultura, saúde, sindicalismo e 
etc. “ (GÊ, 1991, P, 103) 

A  sistematização  desses  cursos  era  semelhante  a  das  aulas 

radiofônicas. Isto é, havia um grupo de ouvintes, um animador de curso, com 

as funções do monitor, e o conteúdo era transmitido pela professora-locutora. 

Entretanto,  distinguia-se  da  escola,  uma  vez  que  não  visava  mais  a 

alfabetização. 

Embora haja uma avaliação feita sobre o trabalho Rádio Educativo de 

Mossoró que demonstra certa satisfação, por parte de seus executores, em 

relação  ao  funcionamento  desse  processo,o  que  se  observa  é  que,  sob  a 

alegação de que a aprendizagem pelo rádio era lenta, de que era difícil obter  
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nas emissoras horários convenientes á maioria dos alunos, e de que muitas 

emissoras eram de potência reduzida para alcançar os ouvintes, o rádio deixou 

de ser priorizado, passando a ser substituído pela escola direta.

No entanto, Santos (2002, p. 38) aponta outro fator:

À medida que o movimento tornava-se expressivo 
no exterior; a cordialidade e a amizade existentes 
nos  primeiros  anos  esvanecia-se  .  Em  certas 
equipes  iniciou-se  um  processo  de  restrições  a 
pessoas determinadas, por suas posições e opções 
políticas, restrições essas que vinham de dentro e 
de fora  da Igreja e que foram acirradas depois de 
abril de 64. Quando membros foram pressionados a 
abandonar o Movimento. 

A mesma autora  diz  também que  alguns  setores  da  opinião  pública 

ligados  aos  grupos  de  interesses  hegemônicos  passaram  a  criticar  o 

Movimento . Esses grupos representavam a defesa das classes que detinham 

o poder e o conservadorismo. Pois causava medo a autonomia do homem do 

campo e do trabalhador carente, que pudesse ameaçar a ordem vigente.  Os 

conflitos  surgiam de acordo com os interesses pessoais desses setores da 

sociedade. 

Segundo Wanderley ( 1984, p. 435) 

a reação desses grupos centrava-se na atividade 
dos programas radiofônicos e das práticas variadas 
dos  monitores  e  animadores  de comunidade  que 
pregavam  uma  práxis  destoante  das  normas  e 
comportamentos  vigentes  dos  proprietários.  

Gê(1991) também reforça esse argumento e diz que o que determina 

essa desmobilização , é na verdade, a consolidação do regime militar, defensor 

da chamada segurança nacional, que exercia a vigilância sobre os movimentos 

dos trabalhadores. 

Assim, investe-se  contra tudo  aquilo que as autoridades e os políticos 

que  os  representavam  percebiam  como  conflitantes  aos  seus  interesses 

ideológicos  e  personalistas.  Algumas  bandeiras  tradicionais  da  esquerda 

política foram abolidas, tais como: reforma agrária; propriedade social;  voto do 

analfabeto; reforma de base; sindicalismo rural, assim como qualquer processo 

educativo que questionasse o sistema vigente ou as causas de miséria, etc... 
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No  entanto,  o  MEB  tentava  reagir  e  posicionar-se  “contra  essa  investida 

reagindo internamente procurando demonstrar aos bispos os princípios morais  

de sua práxis.” (SANTOS, 2002, p. 13)

Um importante fato caracteriza a perseguição que o movimento sofreu 

após a instauração do regime militar. Segundo Paiva (1983) em 1964 foram 

apreendidos  3.000  exemplares  da  cartilha  Viver  é  Lutar  por  ordem  do 

Governador da Guanabara , estado do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda devido a 

denúncias de teor ‘comunista’. A partir daí desencadearam-se várias reações. 

Desde grupos radicalmente contrários ao movimento, até os que defendiam a 

preocupação da Igreja com os menos favorecidos. 

No  entanto,  a  orientação  geral  da  Igreja,  nesse  momento,  conforme 

declaração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, feita em 1964, após 

o golpe militar, era de “ colaborar com o estado, em tudo o que visa ao bem 

comum”. Desse modo, Igreja e Estado encontravam-se em plena consonância\ 

no que dizia respeito não só a uma ação conjunta, como em relação à doutrina 

que regia o país, no bojo do regime militar. Acrescentava, ainda, a Igreja (Op. 

Cit. p.155) que “... só nos resta acertar a guerra total e lutarmos com todas as  

forças contra a subversão, a infiltração comunista, a insurreição.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de comunicação social da Igreja Católica avançou em diversos 

pontos,  principalmente  no  que  diz  respeito  ao  aproveitamento  do  potencial  

educativo  do  rádio.  Algumas  experiências  já  realizadas  antes  haviam  sido 

importantes para uma análise da penetração do rádio nas camadas populares. 

O rádio instrutivo, com cursos de línguas e disciplinas curriculares, foi, durante 

muito tempo, uma forma do trabalhador rural e urbano poder receber em casa 

um  pouco  do  conhecimento  que  não  foi  adquirido  em  sua  vida.  Mas,  o 

Movimento da Educação de Base lançou uma proposta, que se acreditava,  

revolucionária. A partir do levantamento do universo vocabular dos moradores 

da zona rural e também do estreitamento das relações comunitárias, o MEB, 

incorporou métodos que também foram primordiais para a educação na década 

de 50, como os do educador Paulo Freire. 

Aperfeiçoou-se  com  o  MEB  também  as  condições  de  recepção  dos 

alunos.  Através das escolas radiofônicas,  que o  educando poderia  interagir 

com os locutores-professores e assim poderiam ser trabalhadas as dificuldades 

de aprendizado específicas de cada um. 

Com sua  capacidade  de  atuação  ampliada  através  da  instalação  de 

canais radiofônicos em áreas estratégicas do país, a Igreja Católica investiu na 

radicação de escolas radiofônicas, proclamando que se propunha a colaborar 

para a integração do trabalhador, na herança cultural da humanidade, ou seja, 

no processo de desenvolvimento econômico.

Analisando  a  experiência  das  escolas  radiofônicas,  em  particular 

daquelas  que  funcionaram  na  Diocese  de  Mossoró,  concluímos  que 

constituíram parte das estratégias da Igreja Católica para manter o seu status e 

garantir  sua  sobrevivência  na  sociedade  capitalista.  O  lado  avançado  diz 

respeito a inovação técnico-pedagógica, a comunicação, a alfabetização e ao 

despertar para a cooperação. 
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No  entanto,  a  proposta  da  Igreja,  mesmo  utilizando  a  tecnologia 

radiofônica, não contribui para a transformação da sociedade, por se tratar de 

uma  proposta  conservadora.  Assim,  a  Igreja  toma  medidas  para  que  a 

população  somente  tivesse  acesso  a  um  processo  educativo  que  não 

contrariasse os seus interesses, utilizando, por exemplo, o rádio de onda cativa 

nas escolas radiofônicas e ampliando sua influência por esse meio.

Enquanto o aspecto avançado dessa experiência de rádio educativo se 

expressa no modo como foi utilizada a tecnologia radiofônica, para viabilizar 

um projeto educativo, o que caracteriza o seu atraso é, justamente, o conteúdo 

ideológico que perpassa a experiência, dado ser este o limite da instituição que 

a operacionalizava.  Como instituição social  que realiza um projeto,  a Igreja 

Católica não ultrapassa os limites de sua proposta de conciliação, sob pena de 

se voltar contra si mesma. Portanto se, por um lado esta foi uma experiência 

inovadora  que,  realizando  um  conjunto  de  práticas  educativas,  se  fez 

reconhecer como avançada, por outro lado, não o foi. 

Desse modo, dado o caráter ideológico do que era pretendido, o nível de 

organização trabalhado não chegou a influir na base material da sociedade. A 

educação  de  base  realizada  pretendia  uma  transformação  do  indivíduo, 

traduzida em mudanças de atitudes e comportamento, e não uma mudança 

das relações sociais, ou do modo de produção da vida material. 

A  atuação da Igreja  se  deu na perspectiva  de conter  as  “influências 

estranhas” e proteger o rebanho dos “agitadores”. A Igreja Católica fez uso do 

rádio no sentido de manter a população, principalmente do meio rural, fora do 

alcance das influências que pudesse acelerar um processo revolucionário da 

massa trabalhadora, diante da desigualdade social e da miséria. 

Mesmo com a proposta limitada do ponto de vista  da  transformação 

social, o MEB comportava integrantes progressistas e que tinham afinidades 

com a esquerda política. Por isso, o Movimento sofreu perseguição e foi até 

considerado “subversivo”. 
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A  consonância  da  doutrina  da  Igreja  Católica  com  os  interesses  do 

poder econômico se evidencia, inclusive, no regime militar, quando a Igreja se 

declara disposta a acatar e a facilitar a ação governamental, naquele contexto.

Com a perseguição movida pela ditadura militar, as escolas deixam de 

ser utilizadas pela Igreja, visto que não era mais oportuno desenvolver pelo 

rádio um processo educativo, dito de conscientização do trabalhador. 
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