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JUSTIFICATIVA 
 

Segundo o Professor Ismar de Oliveira Alves, do Núcleo de Comunicação e Educação- NCE- 
do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP, "a dinâmica presente na relação 
entre os meios de comunicação e a sociedade em geral, e que parecia tão distante da realidade 
escolar, começa a se configurar também na educação, com a introdução dos temas transversais 
nos projetos pedagógicos através dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais. Essa nova 
proposta oficial solicita o diálogo com a interdisciplinaridade, provocando a interação de 
fatores técnicos, humanos e pedagógicos. Ademais, indica a importância da união do científico 
ao cotidiano, o que pode ajudar a diminuir muito, a curto prazo, o abismo criado entre a escola 
e os outros segmentos da sociedade, abrindo uma brecha para o prazer em aprender”. 
 
Em setembro de 2001, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo deu início ao Projeto 
"EDUCOM-Educomuinicação pelas ondas do rádio", que, ao lado do Projeto Escola Aberta, é 
uma das ações do Projeto Vida. O Projeto Vida cumpre as disposições da Lei Municipal n° 
13.096/2001, que instituiu o Programa de Prevenção da Violência nas Escolas, de nossa 
iniciativa parlamentar. 
 
O Projeto Educom.rádio está no momento em sua terceira fase, na rede municipal de ensino. 
Desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicações e Artes 
da USP, já capacitou professores e alunos de 122 escolas municipais de ensino fundamental de 
13 NAEs da SME. 
 
O Educom.radio capacita os alunos a produzirem spots e programas de radio sobre os mais 
diversos temas da vida escolar. O equipamento de produção e transmissão sonora é a interface 
necessária à interação entre os membros da comunidade escolar. Esta aparelhagem é composta 
por 5 gravadores de mão, três microfones, 10 caixas receptoras, uma antena e um rack, 
contendo mesa de 8 canais, tape duplo, gravador de CD e transmissor de rádio. Em cada 
escola, 25 membros da comunidade escolar formam o núcleo de multiplicadores que 
possibilitam a capacitação técnica para a utilização dos equipamentos. 
 
O Sr. Geraldino Bezerra, do Projeto Vida do NAE-3, declarou que "o educom é um projeto 
que está dando certo, pela alegria das crianças, delas chegarem quietas, pouco falantes e no 
projeto elas foram se soltando, dizendo o que pensam, ganhando confiança. Perceberam sua 
importância, pois elas não faltam, algumas vêm até a pé, porque não tem condução, e essa 
alegria delas, para mim, tem sido a parte mais significativa, que mostra que o projeto tem tudo 
para dar certo. A educação perdeu muito tempo em perceber a importância do rádio. Acho que 
este projeto faz pensar como o rádio, a televisão e outros meios podem ser explorados pela 
escola, que tem que transitar daquilo que ela faz hoje com giz, lousa, e pensar nesses recursos, 
porque é usando essas ferramentas que as crianças podem expressar aquilo que elas pensam na 
escola e produzir coisas novas". 
 
Já em relação à Secretaria de Estado da Educação, o NCE da ECAUSP está capacitando 2.300 
professores em 1.040 escolas no projeto educom .tv. 
 
Através da aprovação do presente projeto de lei, objetivamos a perenização destes programas, 
de tal forma que não dependam das circunstâncias institucionais momentâneas. 


