Projeto Nas Ondas do São Francisco
Resumo Executivo
Introdução:
A Secretaria Articulação Institucional e a Cidadania Ambiental (SAIC) com a Secretaria
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) apresentam o resumo executivo do Projeto “Nas Ondas do São Francisco”,
lançado em dezembro de 2009 com continuidade até agosto de 2010, no âmbito do
Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica de Bacias Hidrográficas na bacia
hidrográfica do rio São Francisco (PRSF).
Nas Ondas do São Francisco se fundamenta em uma proposta de Educomunicação,
tendo o rádio como ferramenta educomunicativa de estímulo às comunidades, para que
participem nos processos de desenvolvimento local, levando em consideração suas
relações com os seus rios e com a bacia hidrográfica.
A proposta consiste em um conjunto de quatro projetos demonstrativos (PDA) de
Educomunicação, partindo dos pressupostos de fortalecimento das ações em andamento
do Programa de Revitalização na bacia hidrográfica do rio São Francisco, da integração
das políticas de Educação Ambiental e a de Recursos Hídricos, do desenvolvimento da
percepção crítica socioambiental e de pertencimento da comunidade em relação à bacia
hidrográfica.
É nesse sentido que a linguagem do rádio, sendo este um veículo de comunicação que
permite proximidade com o ouvinte e de grande potencial de capilaridade, foi escolhida
para ser aplicada ao processo de educomunicação, como propõe o Projeto. Dessa forma,
produzir peças radiofônicas de conteúdo socioambiental e veiculá-las nas rádios
parceiras, se constitui em uma das estratégias de apropriação endógena da revitalização
da bacia do São Francisco a partir das comunidades que a formam.
O desenvolvimento do Projeto Nas Ondas do São Francisco poderá contribuir para
facilitar o diálogo entre indivíduos e grupos, promovendo a noção de comunidade e do
papel desta no território da bacia hidrográfica, de forma a potencializar os resultados
das intervenções em curso e subsidiar as ações de educação ambiental com focos em
outras temáticas de igual relevância, como mudanças climáticas.
Objetivo Principal:

Implementar projeto Educomunicativo por meio da produção de conteúdos radiofônicos
pelas comunidades da bacia hidrográfica do São Francisco, em parceria com os
principais atores sociais que já desenvolvem programas, projetos e ações de
revitalização de sub-bacias e microbacias e rádios comunitárias, públicas e comerciais,
favorecendo relação dialógica entre questões socioambientais das ações de revitalização
do São Francisco e a participação dessas comunidades nos processos de gestão
ambiental local.

Nota Metodológica:
Será realizado um Projeto Demonstrativo (PDA) por região fisiográfica da bacia
hidrográfica do rio São Francisco (BHSF), envolvendo, como públicos prioritários,
integrantes do Comitê de Bacia do São Francisco (CBHSF), sociedade civil e
profissionais de rádio.
Serão os municípios sedes das atividades formativas do Projeto:
Alto

Município de Arcos, MG

Médio

Município de Barreiras, BA

Sub-médio

Município de Afogado da Ingazeira, PE

Baixo

Município de Propriá, SE

São atividades principais do PDA:
1. Realizar um conjunto de 3 oficinas que atenderão às diferentes demandas específicas
do Projeto:
•Conhecer e socializar os principais conceitos socioambientais relacionados
à revitalização da BHSF e à bacia propriamente dito.
• Dar início às noções básicas de radiodifusão, às comunidades: produção de
peças radiofônicas, difusão e reprodução
•Avaliar de forma sistêmica o processo (oficina comum aos 4 PDAs)
2. Estabelecer parceria do Projeto com rádios locais e regionais para veicularem, em
suas programações, as peças radiofônicas que serão produzidas pelas comunidades.
3. Como estratégia complementar, lançar uma campanha educativa pelas rádios
parceiras, entre dez de 2009 a abril de 2010, que antecederá a veiculação das peças
radiofônicas produzidas pelo Projeto.
Cronograma geral preliminar:
ETAPAS
1 Lançamento
2 Implementação
3 Veiculação dos conteúdos radiofônicos do
Projeto na BHSF
4 Processo de avaliação

PERÍODO
4/dez /2009
jan a abril/ 2010
maio a julho/2010
jul. a ago/2010

