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Objetivos:
1 – Levar à comunidade em geral o saber crítico e construtivo das questões mais
essenciais da sociedade e da vida humana e ambiental através da promoção de
educação/consciência pela mídia;
2 – Proporcionar a professores e alunos formação de ótimo nível com debates semanais
nas duas rádios da universidade, unindo ensino, pesquisa e extensão;
3 – dar continuidade e apoio ao projeto do laboratório de filosofia e ao grupo de cultura
de paz da UFPE, bem como com os parceiros citados. Cumprir sua tarefa de
humanização dentro do plano de humanização em implementação pela reitoria da UFPE;
4 – produzir material didático (livro e CDs) para uso em bibliotecas, escolas,
universidades e acervo pessoal para professores, estudantes e comunidade em geral.

Resumo: Trata-se de um programa de Rádio com crescente audiência, não apenas da
comunidade acadêmica, mas abrangendo Recife e outras cidades, e a todos os locais
pela Internet. Espaço raro para discussões críticas educativas com professores,
escritores, médicos, palestrantes, personalidades da educação, cultura, política. Uma
hora semanal de diálogo e debate com dois a três convidados, apresentado pelo prof.
proponente. Os temas prioritários têm sido direitos, saúde, violência e paz, meio
ambiente, em conjunto com política, cultura e educação permanente. O mesmo
programa vai ao ar nas duas rádios universitárias, FM e AM, domingo, 18 h, e segundafeira 14 h. O programa iniciou-se numa parceria do Dep. de Filosofia, apoiado pela
diretoria do CFCH por demanda direcionada ao Reitor, e com parceria do CAC, na figura
do prof. Ari Cruz, em 2006/2007. Tem parceria com o grupo de Cultura de Paz, a
Comissão Direitos Humanos da UFPE. O programa atinge pelo menos 7 mil pessoas por
hora na AM e 40 mil por hora na FM. É um instrumento pedagógico ímpar, fora e dentro
da UFPE. Está ligado ao Laboratório de Filosofia, e estamos produzindo CDs de áudios e
um Livro com materiais/entrevistas produzidos. A continuidade do projeto depende dos
bolsistas e do apoio.

