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RESUMO – O presente artigo tem como objetivo introduzir uma discussão acerca da 
construção de uma Web-Rádio comunitária para o provimento da cidadania mediante 
estimulo das comunidades locais da onde é extraído o petróleo para a PETROBRAS. O 
objetivo principal é fazer com que a comunidade participe dos processos de gestão 
ambiental e desenvolvimento local, levando-se em consideração suas relações com o 
meio ambiente. A finalidade é de produzir, gerir e disponibilizar, de forma interativa e 
dinâmica, as informações relativas à Educação Ambiental desta comunidade mediante 
um programa de comunicação ambiental na perspectiva da Educomunicação. Em linhas 
gerais, percebeu-se que a produção de mensagem midiática promove que a pessoa se 
aproprie e interiorize os conteúdos discutidos diferentemente do aprendizado adquirido 
apenas da recepção de conteúdos. Ou seja, o aprendizado se torna muito mais 
significativo e eficaz quando a pessoa participa de maneira ativa do processo, do que a 
simples recepção de conteúdos. 
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RESUMEN - Este artículo pretende introducir una discusión sobre la construcción de 
una radio web de la Comunidad para la prestación de ciudadanía mediante la 
estimulación de comunidades locales donde se extrae el aceite para PETROBRAS. El 
objetivo principal es conseguir que la comunidad se involucre en los procesos de 
gestión ambiental y desarrollo local, teniendo en cuenta su relación con el medio 
ambiente. El propósito es producir, gestionar y poner a disposición de una información 
interactiva y dinámica en materia de educación ambiental en esta comunidad a través de 
un programa de comunicación ambiental desde la perspectiva de la Comunicación 
Educativa. En general, se dio cuenta de que la producción de las páginas de los medios 
de comunicación que promueve la persona adecuada e interiorizar los contenidos 
discutidos las lecciones aprendidas de manera diferente que sólo reciban contenido. Es 
decir, el aprendizaje se vuelve más significativa y efectiva cuando la persona participa 
activamente en el proceso, que el recibo simple de contenido. 
 

 

 

 

                                                 
1 Pedagoga licenciada pela Universidade Federal de Sergipe, tem experiência na área de novas 
tecnologias educacionais e Educação a Distância. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo provém do intuito de refletir acerca de uma proposta de Educação 

Ambiental, para inseri-la no Programa de Educação Ambiental de Comunidades 

Costeiras – PEAC, desenvolvido pela PETROBRAS. Assim, tem-se a finalidade de 

produzir, gerir e disponibilizar, de forma interativa e dinâmica, as informações relativas 

à Educação Ambiental desta comunidade. A intenção é sistematizar as ações já traçadas 

pelo PEAC quanto a esta linha de ação, redefinindo-as e ampliando-as.  

 Convém destacar que, intenciona-se atribuir elementos para serem refletidos mais 

amplamente em uma política de Comunicação Ambiental visando à interação dos 

objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA com as ações e políticas 

do PEAC. Assim, temos a finalidade de apontar a possibilidade de uma construção 

aberta e participativa, entre o PEAC e comunidade envolvida, de um programa de 

comunicação ambiental na perspectiva da Educomunicação.  

Neste sentido, almeja-se como principal objetivo estimular as comunidades locais da 

onde é extraído o petróleo a participarem nos processos de gestão ambiental e 

desenvolvimento local, levando em consideração suas relações com o meio ambiente. 

Ainda, busca-se embasar a elaboração de Programas de Educação Ambiental 

juntamente a grupos sociais direta e indiretamente atingidos pela extração de petróleo. 

Deste modo, proporcionaremos condições a pessoas, grupos ou segmentos sociais 

das áreas por ele abrangidas, a participar, de modo qualitativo, na prevenção de riscos e 

danos socioambientais, decorrentes da existência da retirada do petróleo.  

 

2. WEB-RÁDIO COMUNITÁRIA 

 

O artigo 220 da nossa Constituição Federal garante o direito que o brasileiro tem de 

ter acesso a informação e a sua expressão. Assim, pode-se afirmar que a comunicação é 

direito de todos, é para todos. Ou seja, além de receber informação, cada pessoa também 

pode comunicar, produzindo, pesquisando e conferindo informações mediante os 

diversos meios de comunicação. 

Desta forma, a população pode tratar os assuntos que domina, contando sobre a 

realidade em que vive, os problemas que ela encontra, as novidades que a interessam. 

Afinal, as pessoas que vivenciam a sua realidade são as mais indicadas para falarem 
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sobre esta. É muito mais legítimo que a própria pessoa fale sobre seus problemas, ou 

necessidades, do que alguém de fora. 

Para que essas informações sejam conhecidas pela maior quantidade de pessoas, o 

rádio é o veículo de comunicação mais indicado, principalmente quando associado à 

rede mundial de computadores, pois ele toma maior proporção devido à grande 

popularização da internet nos mais diversos setores sociais.   

 Uma das principais características do rádio é a sua função social de atuar como 

agente de informação e formação do coletivo. Peruzzo (1998) agrupa as rádios 

comunitárias em cinco tipos:  

a) as eminentemente comunitárias;  

b) as que estão sob controle de algumas pessoas;  

c) as comerciais;  

d) as de cunho político-eleitoral;  

e) as de cunho religioso.  

A pesar de sabermos que todos estes tipos citados conferem um grande serviço às 

suas comunidades, a autora ressalta que as emissoras que mais promove a cidadania, 

pondo em prática processos participativos e educativos, são as eminentemente 

comunitárias, e são estas as que estamos nos referindo neste projeto.  

De acordo com Paiva (2007), este tipo de emissora se estabelece com uma 

comunicação contra-hegemônica à medida que veicula um conteúdo divergente da 

grande mídia, fundamentado na pluralidade das vozes da comunidade. Difere-se deste 

conteúdo por colaborar não somente para democratizar o diálogo, mas principalmente 

para compendiar visões preconcebidas e preconceituosas sobre os mais diversificados 

grupos e propostas humanas. 

As rádios eminentemente comunitárias desenvolvem um trabalho junto à 

comunidade propagando informações de interesse local, estendida à participação 

popular, capazes de promover a cidadania e processos educativos, que se disponha a um 

modelo de comunicação participativo.  

A luz disto, torna-se importante percebermos que, não basta que se dê voz à 

população, mas sim que a comunidade esteja inserida e mobilizada no processo de 

“fazer comunicação”, inclusive na gestão da emissora. De acordo com a autora, somente 

níveis ampliados de participação é que promovem processos de educação e de 

promoção da cidadania. 
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Estes processos podem ocorrer por meio da veiculação de conteúdos ligados à 

comunidade. Quanto aos conteúdos, Peruzzo (2007) nos diz que estes devem estar 

diretamente ligados às necessidades, problemáticas, artes, cultura e outros temas de 

interesse local. 

Paiva (2003) destaca que, para que uma rádio seja comunitária é preciso que sua 

gestão seja permanente da comunidade. Para ser educativa, não basta transmitir aulas e 

cursos, é preciso uma visão do processo educativo comprometido com a ética e com as 

mudanças sociais, principalmente a formação de consciência para o consumo crítico das 

mensagens midiáticas. 

Relatamos aqui às rádios que influem um espaço plural, ampliada à participação e 

gestão da comunidade, regida por leis próprias a fim de atingir níveis mais efetivos de 

participação popular. Salienta-se que ao desempenhar as funções de um veículo de 

comunicação, as pessoas progridem em diversas habilidades, pois alongam seus 

conhecimentos técnicos, aprendem a expressar-se em público, ampliam a consciência do 

direito de ter direito. 

Pode-se perceber que, o direito do cidadão, concedido pela Constituição, de acesso 

aos recursos comunicacionais como produtor, emissor e gestor por si só, caracterizaria o 

exercício da cidadania não apenas em sua dimensão cultural, mas também, promove de 

fato uma comunicação dialógica e bidirecional, onde as manifestações políticas, sociais 

e culturais da comunidade em questão tenham visibilidade. 

Na visão de Freire (2002), o público deve protagonizar o espaço da fala, sendo o 

diálogo, o centro dos esforços da ação comunicativa. Neste sentido, promove-se de 

maneira mais permanente o horizonte da educação. E é desta forma que comunicação e 

educação são simultaneamente indissociáveis e reciprocamente complementares. 

 

3. A EDUCOMUNICAÇÃO 

 

Comunicação é tornar comum, é à maneira de como as pessoas se relacionam, se 

expressam com certo conhecimento para que a outra pessoa compreenda a mensagem 

que lhe é dita. A educação como processo, torna o indivíduo capaz de organizar seus 

pensamentos e, de maneira eficiente, comunicar-se. Comunicamos-nos bem se 

organizarmos nossas idéias e conhecimentos de forma direta e transparente, mediante 

um aprendizado que transmita conhecimento sobre o que queremos expressar. 
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O termo Educomunicação é um neologismo, que não se refere apenas à junção de 

duas palavras (Educação e Comunicação), esta nova ciência, não une apenas as áreas, 

mas sobressai significativamente outro termo, a ação. O pesquisado e professor da USP, 

Ismar de Oliveira Soares demarca especificamente a Educomunicação como:  

 

O conjunto de ações inerentes ao planejamento,implementação e avaliação de 

processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer 

ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, 

assim como melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, 

incluindo as relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de 

aprendizagem (apud LAGO; ALVES, s/d, p. 2) 

 

 

Soares defende que a aprendizagem acontece na medida em que o sujeito se sente 

seduzido com ambiente mediado por tecnologias, o que possibilita a produção de 

conhecimento. Desta forma, o uso da comunicação, sem dúvida, é um meio eficaz para 

ampliar ações voltadas à cidadania e para ampliar as formas de expressão dos membros 

de uma comunidade. 

Assim, a Educomunicação pode ser considerada um terreno fértil, como forma de 

poder confiar na expressão de criatividade do aluno, no movimento dos diálogos dentro da 

escola, e também fora dela. Essas idéias, admitidas por meios de comunicação, torna 

possível o espaço escolar seja um ambiente favorável à manifestação de linguagens e de 

atividades criadoras. 

A Educomunicação tem como meta construir a cidadania, a partir do pressuposto 

básico do exercício do direito de todos à expressão e à comunicação, de forma 

libertadora. A luz disto, pode-se levar em consideração o que Paulo Freire (1993) nos 

diz a respeito da inserção da educação enquanto prática de liberdade e não como uma 

mera transferência ou transmissão de sabedoria ou cultura, nem como a extensão do 

conhecimento técnico, nem o ato de depositar informações ou fatos nos aprendizes. 

Segundo este autor a Comunicação voltou-se para a Educação pretendendo um espaço 

de relações sociais, a fim de se trabalhar os aspectos cognitivos, críticos e 

comportamentais do público prevalecendo assim uma postura formativa e libertadora.  

Especificamente neste caso, a comunicação em web-rádios comunitária, torna o 

processo de Educomunicação muito mais significativo, pois promove o 

desenvolvimento do ser - humano em suas competências e habilidades podendo, 
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promover a mobilização da comunidade para algum fim. Desta forma, o uso da 

comunicação é um meio eficaz para ampliar ações voltadas à cidadania e para ampliar as 

formas de expressão dos membros desta comunidade. 

 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) 

 

Em seu Artigo 225, a Constituição Federal de 1988 estabelece que “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e 

essencial a sadia qualidade de vida.” Com este propósito, a lei 9.795/99 que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, regulamentada pelo Decreto 

4.281/02, utiliza a Educação Ambiental (EA) como um “componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” 

(BRASIL, 1999, online). 

Como o meio mais eficaz para cumprir sua finalidade, esta política institui que a 

Educação Ambiental, precisa proporcionar condições para o desenvolvimento das 

aptidões necessárias, a fim de que, em diversos contextos socioambientais, os grupos 

sociais exerçam o domínio social da gestão política ambiental. 

Sabemos que um dos maiores desafios é persuadir as pessoas da inevitável 

necessidade de se questionar a despeito da proteção ao meio ambiente, no entanto, é 

possível compreender que através de processos de Educação Ambiental os sujeitos 

poderão desenvolver habilidades e competências e o conhecimento necessário para a 

preservação dos ecossistemas. Seria um saber edificado com os envolvidos.  

Estes direcionamentos trazem a possibilidade de reafirmar a função estratégica da 

organização e participação da coletividade mediante a pluralidade de idéias. Como 

sujeitos sociais, somos capazes de compreender a complexidade da relação sociedade-

natureza e nos comprometer a atuar em proveito da preservação e da solução dos 

prejuízos ambientais causados por intervenções em ambientes naturais e construídos.  

Para Freire (1993), não se deve simplesmente delongar valores do educador para o 

educando, mas oportunizar a este uma consciência ecológica crítica para que nasça um 

conhecimento construído a partir desta interação. Um processos pelo qual constrói-se  

conhecimentos,  atitudes, valores sociais, habilidades e competências voltadas para a 

propagação do meio ambiente. 
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Desta maneira, considera-se essencial a responsabilidade dos veículos de 

comunicação e dos envolvidos em veicular uma programação consciente e educativa. 

Principalmente, em se tratando dos veículos de comunicação comunitária, uma vez que 

este possibilita a veiculação de um conteúdo diretamente relacionado às necessidades da 

comunidade e pela possibilidade de potencializarem ainda mais a educação ambiental 

mediante a promoção da participação no fazer-comunicação.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação na produção de mensagem midiática promove que a pessoa se 

aproprie e interiorize os conteúdos discutidos diferentemente do aprendizado adquirido 

apenas da recepção de conteúdos. Ou seja, o aprendizado se torna muito mais 

significativo e eficaz quando a pessoa participa de maneira ativa do processo, do que a 

simples recepção de conteúdos. 

Por fim, convém destacar que as rádios eminentemente comunitárias, tanto por sua 

proximidade territorial quanto pelos mecanismos que promovem a participação da 

comunidade, denotam meios adequados para o desenvolvimento de processos 

educativo-ambientais, de mobilização e, por conseqüência, de promoção da cidadania. 
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