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A Rádio WEB Gira "Cidadania Eu Sou" é um projeto de 
extensão apoiado pelo edital PAEXDOC-2016 da 
PROEXT/UFBA. A rádio está voltada a públicos 
interessados em reflexões sobre gênero, raça, 

sexualidade, política e educação. Também busca o 
diálogo com públicos não acadêmicos interessados 

nessas temáticas. A Rádio WEB Gira "Cidadania Eu Sou" 
é um instrumento permanente de diálogo entre o GIRA: 

Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação da 
Universidade Federal da Bahia com a sociedade.



A Rádio WEB é uma ferramenta central de democratização das mídias na 
internet. Para Mônica de Sá Dantas Paz (2007) há uma diferença entre Rádio 

WEB que emite conteúdo ao vivo e sob demanda. Para a autora, que 
desenvolveu pesquisa sobre a Rádio WEB da Faced/UFBA, a veiculação de 
conteúdo sob demanda do público é uma das melhores alternativas para a 

difusão de conteúdos em rádios web pois dá agência ao ouvinte para escolher 
o conteúdo e o momento em que deseja escutá-lo. Também para a autora é 

necessário que uma Rádio WEB intercale os conteúdos audiovisuais com um 
sítio eletrônico uma vez que é no sítio eletrônico que a rádio receberá 
feedbacks sobre seus conteúdos, tendo essa sido uma das principais 

conquistas da Rádio WEB Faced. Para ela, “a Rádio Web precisa permitir que o 
seu ouvinte tenha a liberdade de montar a sua programação preferida e o 

Podcast da rádio servir à para atender essa necessidade” (s/p). Desta forma e 
seguindo as orientações da autora a Rádio WEB “Cidadania Eu Sou” será 

composta de um sítio eletrônico no sistema UFBA que veiculará o conteúdo 
audiovisual, bem como servirá de apoio para o diálogo com os ouvintes e 

divulgação de outras atividades.



Conteúdos
Programa “Cidadania Eu Sou”: entrevistas com pesquisadoras/es e"

extensionistas

Vinheta da Rádio Vinheta do Programa"
de Entrevistas



Alfabetização e Aprendizagem, Entrevista com a Pós-Doutoranda 
Candy Marques Laurendon (PPGPC/UFPE) – 15/04/2016

A Pós-Doutoranda em Psicologia Cognitiva 
(UFPE) Candy Marques Laurendon nos fala 
sobre Alfabetização e Aprendizagem 
15 de Abril de 2016 
Este foi o primeiro programa realizado para a Rádio 
WEB Gira "Cidadania Eu Sou". Nesse sentido foi o 
programa piloto de entrevistas da rádio. Recebeu a 
pesquisadora Candy Marques Laurendon, pós-
doutoranda em Psicologia Cognitiva na Universidade 
Federal de Pernambuco. Candy abordou aspectos 
de seu trabalho com alfabetização e aprendizagem, 
particularmente a partir das teorias pós-
construtivistas do Grupo de Estudos em 
Metodologias de Pesquisa, Ensino de Matemática e 
Ação de Porto Alegre, o GEEMPA, dirigido pela 
educadora Esther Pillar Grossi.



Comentários do Prof. Lino Gabriel Santos (Instituto Federal de 
Santa Catarina) sobre a Conferência de Miriam Grossi nos 25 

anos do NIGS/UFSC – 20/04/2016



Academia e Militância com a Profa. Dra. Bruna Andrade Irineu - 
28/04/2016

Diálogos entre universidade e movimentos 
sociais é tema de programa com a 
professora da UFT Bruna Andrade Irineu 
28 de Abril de 2016 
Nesta edição do programa "Cidadania Eu 
Sou" a Rádio WEB Gira recebe a Profa. Dra. 
Bruna Andrade Irineu do Núcleo de Estudos, 
Pesquisas e Extensão em Sexualidade, 
Corporalidades e Direitos da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT). A professora 
aborda Militância e Academia no campo de 
gênero e sexualidades e seus 
desdobramentos na vida universitária.



Mulher Migrante com Mariângela Nascimento e Núbia Duarte – 
30/04/2016

Mulher Migrante é tema de programa com 
a participação de Mariângela Nascimento 
e Núbia Duarte 
30 de Abril de 2016 
No dia 30 de abril de 2016 a Rádio WEB 
Gira recebeu a Profa. Dra. Mariângela 
Nascimento e a graduada em Serviço Social 
da UFBA Núbia Duarte para uma conversa 
sobre Mulher Migrante. As pesquisadoras 
compõe a pesquisa sobre "Mulher Migrante" 
do GIRA e abordam a condição da mulher 
imigrante, em especial as haitianas, no 
contexto atual do Brasil.



Site
http://cidadaniaeusou.ufba.br

http://cidadaniaeusou.ufba.br


Inclusão de Mulheres Negras na Educação com Rose Rozendo - 
09/05/2016

Inclusão de Mulheres Negras na Educação é tema 
de conversa com a gestora do FIEMA Rose 
Rozendo 
05 de Maio de 2016 
No dia 09 de Maio de 2016 a Rádio WEB Gira 
"Cidadania Eu Sou" visitou a gestora do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento e Inclusão de Mulheres 
Afrodescdendentes na Educação - FIEMA da Prefeitura 
de Salvador, Sra. Rose Rozendo. Rose, que é 
supervisora de estagiários do Bacharelado em Estudos 
de Gênero e Diversidade da UFBA abordou sua 
trajetória como militante feminista negra no Coletivo de 
Mulheres do Calafate atribuindo aos movimentos 
populares sua decisão de se dedicar a esse campo. 
Falou também das principais ações do FIEMA em sua 
gestão e de sua experiência também na 
Superintendência de Políticas para as Mulheres de 
Salvador. 



Participação de Mulheres Negras no Poder com Célia 
Sacramento - 16/05/2016

A Vice-Prefeita de Salvador, Profa. 
Célia Sacramento, aborda a 
participação de mulheres negras no 
poder 
16 de Maio de 2016 
No dia 16 de Maio de 2016 a Profa. Célia 
Sacramento, atual vice-prefeita de 
Salvador, conversou com a Rádio WEB 
Gira "Cidadania Eu Sou" sobre sua 
trajetória, a participação de mulheres 
negras no poder (na política e na ciência) 
e sobre o seu projeto político para a 
conjuntura atual do Brasil.


