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INTRODUÇÃO 
Este projeto de extensão surge por demandas apontadas pelo projeto de pesquisa "Do MEB a WEB: rádio e educação", que vem sendo desenvolvido, com o apoio Pibic/Cnpq (Edital PIBIC /UFBA 01/2004), na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias [http://www.faced.ufba.br/gec]. É coordenado por Nelson de Luca Pretto e conta com dois bolsistas de iniciação científica (Alexandre Amoedo Amorim e Carla Sardeiro Vasconcelos), além da equipe de trabalho do grupo de pesquisa. 
A pesquisa surgiu a partir da necessidade de se repensar o uso do rádio como importante elemento agregador de ações educativas e, nesse sentido, busca resgatar a história do uso da mídia rádio na educação, desde o projeto Movimento de Educação de Base (MEB) na década de 60. As rádios livres e comunitárias são numerosas e possuem ações significativas, mas encontram dificuldades no marco regulatório além de ser necessário um amplo movimento de apoio às escolas para que as mesmas possam incorporar essa mídia em suas práticas escolares. Sendo assim, o projeto de pesquisa visa: 
	· Buscar referências de experiências brasileiras de uso das mídias, especialmente rádios, através de levantamento das experiências, histórico da legislação e políticas públicas de rádios livres e comunitárias;

· Investigar softwares não-proprietários que viabilizam a implementação, operação e manutenção de Rádios Web;
· Analisar a presença do rádio na web no contexto brasileiro, fixando olhar nas experiências do seu uso na educação e a repercussão para o desenvolvimento social. 
A análise da atuação da rádio na comunidade incitou a criação deste projeto de extensão. Uma rádio comunitária, livre e na web é um importante veículo para atuação em ações sociais como o reconhecimento das diversidades e necessidades da comunidade e produção/criação de conhecimento/materiais culturais. 
As rádios podem atuar reforçando os laços entre a academia e os grupos sociais locais, articulando programas e projetos desenvolvidos pela universidade e pelas organizações do terceiro setor que atuam nas comunidades. 
Aqui pretendemos que a Rádio Web Faced atue como um espaço de desenvolvimento social democrático que possibilite a construção e veiculação de conhecimentos e manifestações diversas, que seja um laboratório para experimentação e propicie o reconhecimento das singularidades da comunidade. Em paralelo, com a identificação das escolas que estão envolvidas no programa de formação de professores de Salvador e Irecê, estaremos apoiando a instalação de rádio web nas escolas e a produção de produtos para a montagem da rede de rádio web, articuladas pela FACED/UFBA. Para isto se faz necessário participar do movimento de desenvolvimento de softwares livres para Rádios Web, bem como criar programas de acordo com as necessidades das comunidades, identificadas a partir da pesquisa de campo, contribuindo, por meio de nossas intervenções locais, com a apropriação destas tecnologias pelos professores e alunos. 
Isto será realizado em um conjunto de ações desenvolvidas de novembro de 2004 a junho de 2005, vinculado a outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, contando com a contribuição dos participantes do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC – Faced/UFBA), professores das redes municipais das cidades de Salvador e Irecê (Bahia) que já atuam em parceria com a FACED/UFBA no Programa de Formação de Professores em andamento. 

JUSTIFICATIVA 
As rádios livres comunitárias web possuem características compatíveis às necessidades e realidades socioeconômicas e culturais das cidades de Salvador e Irecê e, ao focar o seu uso na área educacional, poderá trazer relevantes benefícios sociais às comunidades.
Capacitar e atribuir competências aos sujeitos das comunidades de Salvador e Irecê possibilitará um domínio tecnológico e conceitual necessário à difusão da cultura do uso do rádio dentro do estabelecimento de ensino, bem como a preparação dos usuários (professores e alunos), instrução a respeito da implementação dos mesmos e todos seus recursos disponíveis.
Comparada a outros meios de comunicação, uma rádio livre comunitária web requer uma implementação de baixo custo (inclusive por se tratar da utilização de software livre), não havendo de um técnico especializado para a operação dos equipamentos e os resultados são observados tão logo sua instalação ocorra. Já temos um considerável número de experiências bem sucedidas de uso destas tecnologias a serviço da educação e da cultura e este projeto pretende, articulado com a pesquisa, identificando estas práticas, trazendo experiências para as comunidades envolvidas. 
As experiências que relacionam a educação com a comunicação têm possibilitado o desenvolvimento de projetos mais pluralistas, com forte presença das realidades locais, garantindo um espaço democrático de livre expressão e assegurando a representatividade das diversidades culturais existentes. A rádio livre comunitária web reflete a pluralidade das comunidades envolvidas, aproximando mais a universidade das escolas, e esse conjunto de toda a comunidade.
Ao se aproximar da realidade social da comunidade e ao tomar conhecimento de seus problemas e suas necessidades, fica mais fácil e eficiente criar espaço para programas que tratem da cultura, saúde, segurança e organização política da comunidade.
Para a educação, a rádio livre comunitária web, por tratar da/e retratar a realidade local, pode contribuir de forma decisiva para o atendimento das necessidades e interesses culturais, de segurança, saúde, entre outros, além de favorecer a intensificação de culturas locais, fortalecendo a dimensão cidadã na formação de jovens e adolescentes. Estas ações abrem a possibilidade da livre discussão e interatividade entre as pessoas, favorecendo o respeito dos problemas e interesses comuns, proporcionando uma melhor organização política, o aumento da solidariedade social, o despertar para uma responsabilidade comunitária e a produção de consensos sobre as dificuldades individuais e coletivas.

OBJETIVOS 
· Compreender a Rádio como um espaço de desenvolvimento social: a Rádio como espaço de construção e veiculação de conhecimentos, manifestações diversas, laboratório de experimentos em conhecimento, um propagador de conhecimentos livres da sociedade; 
· Desenvolver aplicativos em software livre para a criação de Rádios Web; 
· Identificar as necessidades e interesses da comunidade a fim de elaborar programas de rádio que abordem a realidade local; 
· Auxiliar no processo de apropriação da cultura de uso do rádio no contexto educativo; 
· Analisar a repercussão social causada pela difusão da cultura do uso do rádio junto à educação; 
. Produzir, juntamente com as comunidades locais, programas de rádios a serem veiculados pela rádio Web Faced e pelas rádios instaladas nas escolas; 
· Identificar e analisar a demanda do público ouvinte. 

ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Elaboração, aplicação e análise de questionários e entrevistas com as comunidades envolvidas no projeto de extensão; 
	Realização de oficinas visando a qualificação dos professores e alunos das escolas envolvidas para uso dos equipamentos e demais tecnologias; 

	Realização de dois eventos ao longo do projeto para a socialização da proposta (palestras sobre conceitos envolvendo rádio, rádio comunitária, rádio web, Software Livre e Novas Tecnologias na Educação a fim de difundir a cultura de uso do rádio na educação e Festival que se realizará ao término do projeto, com apresentação de programas elaborados a partir das atividades); 

	Elaboração de programas de rádio (conteúdo, parte técnica, entrevistas...) por parte dos grupos de produção, com forte envolvimento das comunidades das escolas municipais de Salvador e Irêce; 

	Alimentação da Biblioteca Virtual de Educação a Distância (BVEAD); 

	Subsídios para a produção de artigos para periódicos, identificação e análise de softwares livres para implementação e operação da rádio, contribuindo para a construção/desenvolvimento de softwares, pesquisa sobre experiências em Rádio Livre e Rádio Web, bem como da legislação e políticas públicas brasileiras; 

	Elaboração de material audiovisual dos eventos e atividades para a disponibilização dos mesmos através da rádio e da BVEAD; 

	Elaboração do relatório final das atividades. 


INFRA-ESTRUTURA 
A FACED está equipada com todas as condições necessárias para o desenvolvimento deste projeto que está vinculado à Linha de Pesquisa Currículo e Tecnologias da Informação e Comunicação e do Grupo de Trabalho em Educação, Comunicação e Tecnologias. 
Temos disponíveis computadores interligados na Internet. 
	RadioFACED: linux, placa de som, digitalização de áudio, geração de streaming; 

Pinnacle: linux, placa de captura, digitalização de áudio e vídeo; 
Matrox: placa de captura matrox, digitalização de áudio e vídeo; 
laboratórios: linux, acesso a internet; 
Também estará à disposição do grupo o ÉduCANAL, equipado com televisores, vídeos, filmadoras, ilhas de edição não lineares, bem como sinal de TV à cabo. Além disso, o grupo de pesquisa ao qual este projeto está vinculado possui um razoável número de acadêmicos que contribuem de forma coletiva para o desenvolvimento deste projeto. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação terá caráter processual e contínuo, investigando-se a participação da comunidade e a repercussão em seu meio. Isto será feito através dos programas em execução da rádio, da participação do público e das contribuições para a formação integral e cidadã das pessoas da comunidade. A avaliação se constituirá pela análise dos dados objetivos e subjetivos primários levantados, já que se prende à coleta de opiniões, sugestões, depoimentos, entrevistas, além da análise de fatos constatados e registrados através de formulários e técnicas de observação indireta e direta - participante. Uma amostra das atividades desenvolvidas, bem como seus resultados obtidos, será apresentada no Festival que marcará o encerramento do processo, bem como será elaborado um relatório final que analisará todas as atividades desenvolvidas durante o período do projeto. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Pretende-se, com este projeto de extensão, contribuir para o desenvolvimento social e cultural dos grupos abrangidos pela Rádio Web Faced, de acordo com a relação universidade sociedade e compromisso/impacto social. 
Visa-se que este também traga relevantes produções acadêmicas através do desenvolvimento de ações de pesquisa e ensino; da alimentação da Biblioteca Virtual de Educação a Distância (PROSSIGA/CNPq); da publicação de artigos sobre as ações (produção científica); do fornecimento de subsídios para outros trabalhos de pesquisa, ensino e extensão; produção de programas de rádio; contribuição para o desenvolvimento de softwares livres para rádios web, decorrentes da experimentação de alternativas metodológicas de trabalho. 
Espera-se fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, aproximando o “conhecimento acadêmico” da “vida concreta da sociedade” e de seus problemas. Também se espera que esta aproximação nos ajude a descobrir novos objetos de investigação, apontando desafios, limites e possibilidades de nossa realidade social. 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Duração: Novembro de 2004 a Junho de 2005 
Atividades
novembro 
dezembro 
janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
maio 
junho 
Aplicação e análise de questionários e entrevistas sobre as comunidades a serem envolvidas no processo de extensão 
x
x
x
x
x
x
x

Administração de atividades e oficinas visando o ensino prático dos equipamentos e parte tecnológica 

x
x
x
x
x


Estabelecimento de equipe de trabalho a fim de organizar grupos de produção 
x
x
x
x
x



Palestras e seminários 
x


x




Festival 






x

Elaboração de programas de rádio (conteúdo, parte técnica, entrevistas...) por parte dos grupos envolvidos 
x
x
x
x
x
x
x

Alimentação da Biblioteca Virtual de Educação a Distância (BVEAD) 
x
x
x
x
x
x
x
x
Identificação e análise de softwares livres para implementação e operação da rádio, contribuindo para a construção/desenvolvimento de softwares 
x
x
x
x
x
x
x

Pesquisa sobre experiências em Rádio Livre e Rádio Web, bem como da legislação e políticas públicas brasileiras 
x
x
x
x
x
x
x

Elaboração de material audiovisual dos eventos e atividades para a disponibilização dos mesmos através da rádio e da BVEAD 
x
x
x
x
x
x
x

Avaliação processual 
x
x
x
x
x
x
x
x
Elaboração do relatório final das atividades 







x
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