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Dilemas de uma Geração na Encruzilhada:
A nova radionovela do Learning by Ear – Aprender de Ouvido

A nova série fala das decisões difíceis que os jovens africanos têm de tomar no dia a dia 

enquanto procuram um caminho a seguir nas suas vidas. 

Ao longo de duas temporadas de 26 episódios cada, os ouvintes vão conhecer as novas estrelas 

da radionovela: Maria, Teresa, Daniel e Nuno. Os quatro jovens conhecem-se na escola, mas têm 

origens diferentes. Os ouvintes vão acompanhá-los durante a tomada de decisões e também 

quando tiverem de enfrentar as consequências das suas ações. 

«Dilemas de uma Geração na Encruzilhada» inspira os jovens ouvintes a discutir e reflectir 

sobre o que ouviram e, de agora em diante, também sobre o que viram. Pela primeira vez, a 

radionovela do Learning by Ear – Aprender de Ouvido tem também um videoblogue online 

onde as personagens apresentam os seus sentimentos sobre o que viveram na radionovela. 

Apesar de todas as dificuldades que Maria, Teresa, Daniel e Nuno enfrentam, eles ainda passam 

uma mensagem positiva. Como o rap da série diz: “É duro mas nós conseguimos/  

As nossas vidas, estão nas nossas mãos!” 
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Temporada 1:  
Enfrentando decisões difíceis 

A Maria conseguiu! Ela recebeu uma bolsa de estudo para frequentar a Academia Bongo, um 

dos melhores liceus do país. Para a jovem de 15 anos, que vive num bairro de lata, foi a realização 

de um sonho. 

Mas em casa a vida é difícil. A mãe de Maria está à espera de outro bebé, apesar de dois dos seus 

filhos mais novos terem sido enviados para morar com uma tia que se ofereceu para ajudar a 

cuidar deles. Mas será que ela vai cumprir a promessa?

Teresa, a nova amiga de Maria, está a ajudá-la a adaptar-se ao estilo de vida da Academia 

Bongo. Mas até que ponto será esta influência positiva? Os problemas começam quando dois 

rapazes se apaixonam por Maria. Daniel e Nuno, dois colegas de turma, esforçam-se por ganhar 

o afecto de Maria mas só um deles é que a faz sentir borboletas no estômago…  

Nuno vem de uma família de classe média ambiciosa. Ao ser eleito delegado de turma deu o 

primeiro passo para fazer com que os seus pais se sentissem orgulhosos. O Daniel é precisa-

mente o oposto. No seu país, Labória, ele costumava enlouquecer os pais e, por isso, eles envia-

ram-no para a Academia Bongo, para obter uma boa educação. Assim, ele poderá assumir os 

negócios da família – pelo menos esse é o plano dos seus pais… 

Maria, Teresa, Daniel e Nuno têm de tomar decisões difíceis durante toda esta primeira temporada 

e algumas delas vão mudar as suas vidas para sempre. 

 



Learning by Ear – Aprender de Ouvido:  
Radionovelas educativas para jovens africanos 
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A educação é a chave para o desenvolvimento de África. O Learning by Ear –Aprender de Ouvido 

é um programa multimédia de entretenimento educativo para jovens africanos que difunde 

conhecimento para todos os cantos do continente através da rádio, da internet e dos telemóveis.  

O Learning by Ear – Aprender de Ouvido pretende fornecer conhecimento e informação de 

uma forma divertida de modo a encorajar os ouvintes a pensar por eles próprios e a formar as 

suas próprias opiniões sobre o que ouvem. 

Desde o início, em 2008, a equipa do Learning by Ear produziu 42 radionovelas e séries de 

reportagens. «Dilemas de uma Geração na Encruzilhada» é a 43.a série e traz um novo estilo 

de radionovela com várias temporadas de 26 episódios de 11 minutos cada. 

Pela primeira vez, a radionovela é complementada por um vídeoblogue a cada duas semanas. 

As radionovelas do Learning by Ear – Aprender de Ouvido são escritas por autores africanos. 

Na versão portuguesa, atores moçambicanos dão vida a essas histórias. Todos os elementos de 

rádio e vídeo foram gravados em Moçambique. 

 

O Learning by Ear – Aprender de Ouvido é emitido pela DW e por mais de 250 estacões parcei-

ras em toda a África. O programa está disponível em seis línguas: português, inglês, francês, 

suaíli, hauçá e amárico. 



Ouvintes podem participar: 
Tornar as ideias dos ouvintes uma parte da história 
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A radionovela «Dilemas de uma Geração na Encruzilhada» foi inspirada por ideias e pelo feed-

back dos ouvintes da DW. Muitas ideias enviadas pelos ouvintes foram incluídas na produção 

de «Dilemas de uma Geração na Encruzilhada». Por exemplo, a ideia para a história sobre 

tráfico de crianças e trabalho infantil veio do Togo. 

A importância da amizade e do espírito de equipa, assim como conflitos entre pais e filhos 

e a importância da educação para os jovens, especialmente para as raparigas foram temas 

dominantes nas sugestões dos ouvintes. A gravidez precoce, o aborto, o casamento de jovens 

e o assédio sexual também estão entre os temas que preocupam os ouvintes e também foram 

abordados nesta nova radionovela da DW. 

Mais informações:  

Rádio
A radionovela será emitida aos domingos, 
nas emissões da manhã e da noite. 
Também está disponível como podcast: 
www.dw.de/lbepodcast 

Vídeo
Os vídeoblogues estão disponíveis em  
www.dw.de/aprenderdeouvido 
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Facebook
Podem comentar a série em  
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