Módulo Intermediário - Mídia Rádio

Íntegra do Tópico Objetivos do Módulo

OBJETIVOS DO MÓDULO
Aspectos históricos, socioculturais e tecnológicos do Rádio e a
Educação (15h)

Objetivo geral
•

Apresentar o rádio e seu papel na construção de ecossistemas
comunicativos.

Objetivos específicos
•

Conhecer o histórico do rádio: mudanças de tecnologia, formatos e
conteúdos ao longo dos anos e suas implicações socioculturais.

•

Contextualizar os usos do rádio: aspectos sociais, culturais e educativos.

•

Apresentar possibilidades para a implantação de uma rádio na escola.
Tocador: Entrevista Prof. Ismar
Módulo Intermediário da Mídia Rádio
Transcrição do áudio:
(vinheta sonora)
Locutora (Laila): Oi pessoal! E aí, gostaram do Módulo
Básico da Mídia Rádio? Então, sejam bem-vindos a mais
um módulo especialmente preparado pra vocês! Nós estamos
com o professor Ismar de Oliveira Soares, coordenador do
Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Professor, o que
a gente pode esperar dessa nova etapa?
Prof. Ismar: Em primeiro lugar, Laila, estou muito feliz em
estar conversando com você, que foi uma das estudantes da
escola pública, da Prefeitura de São Paulo, que participou do
educom.rádio, em 2002. E gostaria, por outro lado, de
agradecer a participação de todos os professores do Brasil
matriculados no projeto Mídias na Educação, e convidá-los
a continuar conhecendo o potencial pedagógico e lúdico do
rádio. Neste módulo vocês todos poderão saber mais sobre a
história desse meio de comunicação, terão também a
oportunidade de ouvir muitos arquivos de áudio que
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surpreenderão os mais novos e deixarão os mais
“experientes” com muitas saudades.
Locutora: Professor, qual será o objetivo desse novo módulo
sobre o rádio?
Prof. Ismar: Como você sabe, Laila, todos os dez mil
professores matriculados nesse curso já fizeram o Módulo
Básico de Rádio. Agora, temos um grupo muito especial,
que decidiu aperfeiçoar seus conhecimentos e práticas sobre
o uso desse recurso em seus projetos educativos aí pelo
Brasil.
Locutora: Então quer dizer que esse Módulo irá aprofundar a
relação entre rádio e educação?
Prof. Ismar: Com certeza! Vamos falar sobre o conceito de
“ecossistema comunicativo” para discutir como podemos
melhorar as relações de comunicação no espaço escolar e
estimular o protagonismo infanto-juvenil. Vocês ainda
poderão saber quais as possibilidades de ter o rádio em sua
escola, e o que é preciso fazer para montar uma pequena
emissora, de acordo com a realidade e as necessidades de
cada projeto.
Locutora: Conversamos com o professor Ismar de Oliveira
Soares, coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação
da USP. Muito obrigada, professor, e boa sorte a todos!
(vinheta de encerramento)
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