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Introdução: O projeto “Ecoando Educação e Atitude” surgiu da necessidade de se produzir um programa radiofônico 
que seja, ao mesmo tempo, informativo e educativo, sem fazer com que o ouvinte se frustre ou se conforme com a 
situação ambiental global. Em vigor desde março de 2007, o programa já está em sua sexta edição e ganha novos 
integrantes a cada edição. O programa “Ecoando: Educação e Atitude”, supervisionado pelo professor Antônio 
Francisco Magnoni, é totalmente produzido por alunos dos cursos de “Jornalismo” e “Rádio e TV”.  
 
Objetivos: Além do exercício de produzir um web-radiojornal, o projeto objetiva a qualidade, tanto técnica quanto 
jornalística. Outro objetivo relevante, senão o principal, é a conscientização ecológica dos web-ouvintes.  
 
Métodos: Para a produção do programa são feitas diversas pesquisas e entrevistas para assegurar a veracidade da 
informação a ser transmitida. Durante o processo de produção são formuladas pautas, ocorre checagem de 
informações, agendam-se entrevistas, é feita a edição final de textos e áudios, além da prática da própria locução. O 
programa “Ecoando: Educação e Atitude” também traz ao estúdio, em todos os programas, um entrevistado 
especializado no tema selecionado.  
 
Resultados: O programa possui ótima recepção na comunidade acadêmica, e vem ganhando adeptos, contudo, por 
ser veiculado em uma web-rádio, não é possível afirmar a absorção do conteúdo por parte dos ouvintes. Resumo: O 
projeto de extensão “Ecoando: Educação e Atitude” é um programa de radiojornalismo ambiental veiculado pela 
webrádio Unesp Virtual quinzenalmente. Os programas são monotemáticos e têm uma linguagem jovem, simples e 
bem-humorada. O programa é dividido em quadros para ser mais dinâmico. Os quadros são: “Antena-Eco”, que 
introduz o assunto a ser abordado no programa, “Ecoando nas Ruas”, entrevistas relacionadas ao tema e realizadas 
com pessoas de diversas idades e níveis sociais, “Feitos e Fatos”, notícias ambientais que ganharam destaque nos 
meios de comunicação durante a quinzena que antecede a gravação do programa, “E eu com isso?”, quadro que 
mostra ao web-ouvinte sua relação com o problema e como este afeta a sua vida, “É Consciência”, atitudes que 
podem ser tomadas pelos web-ouvintes na tentativa de diminuir os impactos ambientais de nossa sociedade sobre o 
meio ambiente e “Na Ponta da Língua”, quadro que explica e aprofunda conceitos citados anteriormente no 
programa. 


