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>pais & mestres
Sugestãodeaula:ensinofundamental

Nasondasdorádio
EDUCOMUNICAÇÃO
A história da rádio brasileira

Acessoria

A rádio surgiu em nosso País com um
objetivo específico: trabalhar pela
cultura dos que vivem no Brasil. Foi
sob este ideal que Edgard RoquettePinto, antropólogo, professor,
implantou, em 1922, a primeira emissora
de rádio brasileira, entusiasmado com
a potencialidade do novo veículo para
educar uma população com traços
marcantes de oralidade. No início, o
rádio foi uma experiência restrita a
poucos ouvintes, aqueles em condições
de adquirirem os caros equipamentos
de recepção. E a transmissão ficava a
cargo de sociedades de diletantes,
amadores. A perspectiva era elitista, as
irradiações ocorriam numa linguagem
culta, muito mais próxima ao referencial
da alta literatura do que propriamente
à fala das ruas. Foi Getúlio Vargas quem,
nas décadas de 30 e 40 garantiu
a expansão do veículo, engajado em
um projeto político preocupado em
levar sua propaganda oficial
a um país de dimensões
continentais, sistema de
transporte precário e que
registrava, em 1940, 56,4% de
analfabetos em sua população adulta.
Para garantir a expansão do setor, já
entendido enquanto estratégico, o
governo permite, a partir de 1932, a
veiculação de propaganda comercial.
É o início dos programas patrocinados,
que falarão diretamente ao
público, simplificando a
linguagem e cativando multidões

O NCE - Núcleo de Comunicação e Educação da USP,
que vem colaborando com o governo federal, bem como
com governos estaduais e municipais, conta com um
programa especial de assessoria a escolas que pretendam
implementar a educomunicação em seus espaços
educativos, trabalhando especialmente com a linguagem
radiofônica. Informações no site ww.usp.br/nce.
Use o link "fale conosco" do site para entrar em contato
com o núcleo
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Formatos do gênero jornalístico no rádio
Noticia - forma que sintetiza o gênero
jornalístico, precisa contar com três
qualidades básicas: ser nova, interessante
e verdadeira
Entrevista - é basicamente um recurso
jornalístico para coletar e apresentar
informações do ponto de vista de
terceiros. As entrevistas não precisam
ser feitas apenas com pessoas ilustres.
Pessoas do bairro, da escola, podem
contribuir com entrevistas valiosas

MARIA REHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

ComooJTeoNúcleodeComunicaçãoeEducaçãodaUniversidadede
São Paulo (NCE/USP ), coordenado pelo professor Ismar de Oliveira
Soares,vêmdemonstrandonassugestõesdeaulasdivulgadasaos domingos, a educomunicação tem
uma aplicação que faz uso de diferentes linguagens para melhorar a
qualidade da educação. Dentre
elas,amais usada éaradiofônica. É
neste contexto que a aula de hoje –
baseadanotextoARádioEducomunicativa, de autoria de Claudia Lago, Márcia Coutinho Jimenez e
EduardoVicente,produzidoparao
cursodeeducaçãoadistânciaEducomrádio.centro-oeste,feitacoma
colaboração da educomunicadora
IzabelLeão–propõeapráticaradiofônica na escola mediante o uso do
gênero jornalístico.
OBJETIVOS
O rádio, quando trazido para
o ambiente escolar, opera
uma ressignificação das linguagens,permitindoumresgatedaoralidade, traço marcante em nossa
cultura.Aopermitiressemovimento,alinguagemradiofônicanocon-
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texto escolar amplifica a possibilidadedeexpressãoeoresgatedaauto-estima: os alunos descobrem
que,mesmotendodificuldadespara operacionalizar a linguagem escrita (até então, a única consideradalegítimapelaescolatradicional),
têm a possibilidade de se expressar
por meio do gênero jornalístico.
MATERIAIS
Gravador de mão, fita cassete, lousa e giz
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DESENVOLVIMENTO
Arádioeducomunicativa pode efetivamente aproveitar a
potencialidadedogênerojornalístico para impulsionar a construção
da cidadania. Para chegar-se a esse
objetivo,éfundamentalobservaralgumas etapas, que configuram a
aprendizagem sobre a prática da
linguagemradiofônicanoEducom.
rádio (curso que foi oferecido pelo
NCE/USP para a Prefeitura de São
Paulo entre 2001 e 2004)
Etapa prévia: Formar equipe
Prepare uma equipe de estudantes
em condições de manejar um gravador de mão para gravar entrevistas e elaborar reportagem sobre temasdeinteressedosalunos.Deno-
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Reportagem - aprofunda o aspecto
informativo, ao mesmo tempo em que
incita o ouvinte a construir sua opinião
Comentários - assim como a
entrevista apresenta uma opinião
atribuída a um indivíduo em particular
e acrescenta à matéria transmitida o
ponto de vista da emissora
Debate - é a transmissão de uma
noticia ou tema de interesse, analisada
a partir das opiniões conflitantes
representadas por um ou mais
convidados

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e
Educação da USP quer ouvir a
opinião do leitor do JT sobre as
sugestões de aula propostas aos
domingos. Se você já desenvolveu
alguma das atividades sugeridas na
coluna pais e mestrese tem
interesse em relatar a sua
experiência ou até mesmo quer
sugerir novos temas, entre em
contato por meio do site:
http://www.usp.br/nce/email

mineaequipede“mediadoreseducomunicativos”. Para isso, é recomendável a leitura do livro de Marciel Consani Como usar o rádio na
saladeaula.Estaobraapresentaao
educador, de forma objetiva, a linguagem radiofônica como recurso
pedagógico. Essa etapa pode durar
aproximadamente um mês, com
reuniõessemanais.Sua execuçãoé
importante para que o professor
possa contar com uma equipe de
apoio nas etapas subseqüentes
2ª. Etapa: Definição de pauta
Dividaaclasseemgruposdeaproximadamente cinco integrantes. Para cada equipe será designado um
oumaismediadoreseducomunicativos.Aprimeiratarefadogruposerá planejar o programa de rádio a
partir da seleção da pauta (fatos relacionados a uma área de interesse
e que merecem destaque por parte
dos repórteres). Todos devem opinar sobre o que querem incluir no
programa. Trata-se de uma escolha democrática. No entanto, a escolhadeveobedeceroscritériosjornalísticos: o que, para a comunidade, deve efetivamente ser transformado em notícia? Que fatos estão
mais próximos aos ouvintes? Que
fatos ocorreram recentemente?

2ª Etapa: Produção do programa
Distribua as funções dentro de cadagrupo.Éummomentoderesgate das competências individuais:
quem articula o grupo? Quem faz o
textoparaaapresentaçãodasmatérias? Quem colhe as informações
pormeiodasentrevistas?Quemvai
pesquisar o fundo musical para as
matérias? Quem fará a apresentação do rádio-jornal? Quem fará a
edição final? Definidas as funções,
distribuem-se as tarefas para que a
pautasejacobertacomomaiornúmeropossíveldosgênerosjornalísticos: notícia, entrevista, reportagem, comentário e debates.
Quantoao uso doequipamento, as
gravações podem ser realizadas a
partirdeumgravadordemão,com
fita cassete, e a edição deve ser feita
nobotãode“pause”dogravador.A
cada nova entrada de programa,
solta-se o pause e grava-se o que ficou definido. Sugerimos que se faça um ensaio prévio para cada blocodoprograma.Amúsicadefundo
pode ser incluída no momento da
gravação da voz, colocando o volume mais baixo. Atenção para ruídos externos, que podem ser minimizadosse agravaçãofor realizada
num local silencioso.

Anote

O NCE-USP indica os sites www.revistaeducacao.uol.com.br/revista.asp e www.som-damazonia.podomatic.com, que trazem experiências bem-sucedidas do uso do rádio nas escolas
FERNANDO PEREIRA /AE

3ª Etapa: Apresentação
Éomomentoemqueosgrupostornampúblicassuaspeçasradiofônicas, mostrando material gravado e
editadoanteriormente.Asapresentaçõesdos váriosgruposdevem ser
feitasemseqüência,paraqueaclasse possa avaliar o desempenho dos
colegas. Não se trata de uma competiçãoentreosgrupos,masdademonstração das habilidades de cada turma tanto na caracterização
da linguagem jornalística quanto
nousodoequipamentosonoro.Ao
final, o professor, sem emitir juízo
de valor, ressalta as características
de cada produção.
4ª Etapa: Avaliação
Cada grupo emite a sua avaliação
com relação ao seu próprio trabalhoeaproduçãodosoutrosgrupos.
Deve-se levar em conta na avaliação:a)empregodogênerojornalístico, se o conteúdo apresentado foi
de interesse para o grupo ou para a
escola; b) qualidade técnica, se o
programa ficou fácil de ser ouvido;
c)processo,setodoscolaborarame
o trabalho foi feito em conjunto
5ª Etapa: Aplicação
É quando o grupo organiza o “para
quê” daquilo que produziu. Neste
momento, os grupos analisam, em

conjunto, para que serve uma produção radiofônica em sala de aula.
Anota-senalousacadaitemressaltado para que todos possam ver o
conjunto das idéias. É importante
lembrar que essa reflexão deve se
iniciar desde a definição da pauta.
PAPEL DO EDUCADOR
Tanto o professor quanto os
alunos precisam entender
queaqualidadedaproduçãoradiofônica na rádio educomunicativa é
resultado de um processo. Apesar
da importância da avaliação dos
produtos da rádio, sua qualidade é
mensuradaporatingirasexpectativas dos participantes, não apenas
emtermosestéticos,masprincipalmenteporocuparumpapeldentro
da gestão democrática do ambiente escolar .
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DIVULGAÇÃO

Inscriçõesabertas
parabolsadeestudo

Intercâmbiopara
alunodaredepública

Cursogratuitopara
professordefilosofia

OInstitutoSocialMariaTelles(Ismart)estácom
inscriçõesabertasparaoprocesso
seletivodebolsasdeestudodoProjetoAlicercenoColégioSantoAmérico.Osinteressadospodemse
inscreveraté16deagostopelos
telefones11-3049-5557ou
11-3049-5574.Podemparticipar
estudantesmatriculadosna6ª
série(7ºanodoensinofundamental)equetenhamentre11e13anos.
Informações:www.ismart.org.br

Osalunosde15a18anos
dasescolaspúblicastêm
até10deagostoparaconcorrerem
aoprogramaJovensEmbaixadores.Informaçõessobreoscritérios
deseleçãoeinscriçõespodemser
obtidascomaAssociaçãoAlumni
pelostelefones11-3067-2916e
11-3067-2915oupelositewww.alumni.org.br.Em2008,osselecionadosterãoaoportunidadedefazer
umintercâmbioculturaldeduas
semanasemWashington,EUA.

ODesafiodaFilosofiano
EnsinoMédioéotemado
cursogratuitodeaprimoramento
paraeducadoresqueserárealizadopelaUniversidadeSãoJudas.O
programaédirigidoaosprofessoresdaredepúblicaeprivadados
ensinosfundamental,médioeprofissionalizanteeofereceoficinas,
cursos,palestraseeventosdeinteressepedagógico.Asinscrições
podemserfeitasnositewww.usjt.
br.Informações:11-6099-1999.

Museupreparaeducadoresparavisitação
OMuseudeArteContemporânea(MAC-USP)estácom
inscriçõesabertasparacursogratuito,destinadoaosprofessores
dosensinosfundamentalemédio,
quevisaestimularaproximidade

dosalunoscomoacervodomuseu
pormeioderecursosqueauxiliem
noplanejamentodasvisitas.
Inscriçõesaté10deagosto.
Informações:11-3091-3328ou
www.mac.usp.br

Promoveraoralidadepormeiodepeças
radiofônicasmelhoraacomunicaçãodosjovens“,
IZABELLEÃO,JORNALISTA
EDUCOMUNICADORADONÚCLEODE
COMUNICAÇÃOEEDUCAÇÃODA
UNIVERSIDADEDESÃOPAULO(NCE-USP)

