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Introdução: “Ecoando: educação e atitude” é um programa radiofônico, veiculado na Webrádio 
Unesp Virtual, que noticia e conscientiza sobre as questões ambientais. Criado em 2007, o 
programa tem duração de 15 minutos e é veiculado quinzenalmente.  Objetivos: Buscar 
alternativas para a conservação de recursos naturais, valorizando desenvolvimento e consumo 
sustentáveis. Levar aos ouvintes da Unesp Virtual e especialmente a um público jovem 
consciência para atitudes sustentáveis. Envolver alunos de jornalismo com a questão 
ambiental, aprofundando estudos, discussões e ações viáveis para os problemas encontrados. 
Os alunos participam ativamente na produção do material jornalístico baseada em pesquisas.  
Métodos: O programa vai ao ar ao vivo quinzenalmente e abrange atualidades de Bauru, 
nacionais ou mundiais relacionadas a meio ambiente. O “Ecoando: Educação e Atitude” é 
dividido em dois blocos. No primeiro, o quadro “Feitos e Fatos” traz notícias ambientais 
quebrando a barreira das editorias separadas, já que notícias de economia, política ou cultura 
podem ter impacto ambiental. O segundo bloco é temático e apresenta três quadros fixos: 
“Antena Eco”, “E eu com isso?” e “É consciência”. Juntos, eles situam o ouvinte sobre o tema, 
mostram como questões ambientais interferem no dia-a-dia, explicam como agir com 
consciência ambiental e propõem soluções. Há também quadros eventuais: “Ecoando nas 
Ruas”, que busca a opinião dos cidadãos a respeito do assunto determinado e “Na ponta da 
língua”, que explica termos ambientais. Os participantes do Projeto produzem pautas, 
entrevistas, roteiros, gravações, edição de texto e áudio e sonoplastia. Utilizamos pesquisas a 
documentos oficiais, artigos acadêmicos, além de consultas à grande imprensa. Também é 
fundamental dominar técnicas do jornalismo, como elaboração de pautas, roteiros, edição 
sonora e entrevistas.  Resultados: Além de expor e contextualizar as questões ambientais, o 
“Ecoando” propõe saídas e soluções para problemas apontados, como mudança no hábito do 
ouvinte, numa tentativa de resolver ou amenizar os problemas explorados. Os resultados da 
produção incluem o aperfeiçoamento das técnicas jornalísticas pelos alunos da graduação e 
um maior envolvimento destes com a comunidade local de Bauru. Já completados dois anos de 
programa, o “Ecoando” deu força a questão ambiental dentro da UNESP. Iniciativas que 
busquem o surgimento de consciência ambiental e atitudes sustentáveis são cada vez mais 
importantes e, aliadas ao jornalismo, podem ajudar a preservar o meio ambiente para as 
futuras gerações.


