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Resumo

Este artigo traz reflexões sobre uma das possibilidades de uso do laptop educacional para a utilização da
prática com o rádio como ferramenta pedagógica. Estimulando o protagonismo dos alunos a desenvolver
material radiofônico conjeturando a apresentar e discutir a utilização do rádio na escola uma vez que a
escola visitada já desenvolveram trabalhos e agora com a presença do laptop, e verificar dinâmicas
pedagógicas contextualizadas através desse meio. Desse modo, busca-se observar a integração da
atividade rádio no fazer pedagógico, na perspectiva do trabalho coletivo entre professor-aluno,
aluno-aluno, por estarem envolvidos no processo escolar, tanto na parte técnica como na criação de
programas educativos. Buscam-se novas estratégias em articular a usabilidade do laptop educacional do
Projeto Um Computador por Aluno (UCA) associado a outros recursos contemplados na escola.
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Abstract

This article reflects on one of the possibilities to use the laptop for educational practice with the use of
radio as an educational tool. Encouraging students to develop leadership stuff radio conjecturing to
present and discuss the use of radio in the school since the school visited has developed and now works
with the presence of the laptop and check dynamic contextualized teaching through this medium. Thus, we
seek to observe the integration of radio activity in pedagogical practice, from the perspective of the
collective work between teacher-student, student-student, being involved in school, both in the technical
and in the creation of educational programs. To seek new strategies to articulate the usability of
educational laptop Project One Computer per Student (UCA) associated with other features included in the
school.
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1. IntroduÇãO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm contribuído expressivamente em cada época e em
diversos setores sociais, inclusive na educação. Destacamos a internet como uma das fontes de pesquisa
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mais eficaz, visto que tem colaborado no sentido de agregar conhecimentos, potencializar a divulgação,
produção e edição das diversas linguagens midiáticas.

A chegada das TIC no âmbito escolar remete a desafios que trazem impactos no fazer pedagógico do
professor, na estrutura física das unidades de ensino e na organização espaço-tempo escolar, além de
suscitar relevância ao aspecto educacional como elemento importante na construção de conhecimento nas
diversas habilidades que poderão ser praticadas.

Em algumas instituições escolares, percebe-se a incorporação em seu contexto da utilização dos meios de
comunicação, dentre elas: televisão, vídeo, rádio, computador e material impresso. Segundo Melo e Tosta
(2008), na utilização de linguagens audiovisuais, o aluno não encontrará tanta diferença entre a escola e o
seu cotidiano, pelo fato de estar familiarizado com as mídias no seu convívio, mas advertem que cabe à
escola realizar uma contextualização significativa, uma reflexão qualificada da mesma e que sejam
inseridas as tecnologias ao projeto político-pedagógico da instituição escolar.

O artigo apresenta possibilidade de uso do laptop educacional do ProUCA no viés da aprendizagem móvel.
No Colégio de Aplicação (CODAP) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a partir da prática com rádio.

1. TECNOLOGIA MÓVEL NO CONTEXTO DO PROJETO UCA

A configuração da tecnologia móvel traz um marco da potencialidade da comunicação ao ensino e
aprendizagem, que condiz com o laptop educacional inserido no espaço escolar diante das escolas
inseridas com ProUCA. Visto que entre as tecnologias que abarcam a conjuntura móvel são os celulares,
notebooks ou computadores portáteis e presentemente os tablets.

No contexto escolar, o aluno tem o acesso à internet como também ao equipamento dentro e fora da sala
de aula, permitindo que ele se comunique em qualquer lugar e a qualquer momento. Nesse pressuposto,
faz-se importante a articulação dos professores em utilizar estratégicas pedagógicas por meio dos
indicadores que perpassam na sociedade e assim a reconectar os estudantes para instigar seu
aprendizado.

No itinerário das tecnologias móveis, decorre o cenário da aprendizagem móvel, também conhecido por
Mobile Learning (M-Learning), traz:

A possibilidade de utilização da tecnologia de computação móvel no auxílio ao processo de aprendizagem
permitirá ao aluno acessar em qualquer lugar e em qualquer hora o vasto volume de informação
necessário para o acompanhamento de cursos, principalmente aproveitando os horários de espera ou de
locomoção. (PELISSOLI e LOYOLLA, 2004, p.1)

De modo que as escolas que aderiram ao projeto UCA vivenciam um novo cenário educacional conjeturado
ao M-Learning e um novo paradigma a (re)surgir no processo de ensino-aprendizagem. No contexto atual,
os alunos estão sendo beneficiados com o uso da tecnologia computacional, através das dinâmicas que os
professores passaram a promover tanto com programas encontrados no próprio laptop (Squeak Etoys) –
construção de textos (Kword), apresentação de slides (Kpresenter) para planejamento de suas aulas,
através da elaboração dos objetos de aprendizagem, busca de sites de objetos de aprendizagem
disponíveis na internet, ou ainda como suporte de algum material que vem com falha em algum livro
didático. Nesse sentido, o laptop auxiliou na visualização do arquivo e os alunos passam a ter acesso à
versão correta.

Percebe-se, com a chegada dessa tecnologia no espaço escolar, que as aulas têm sido mais dinâmicas. As
possibilidades de realização de pesquisas foram ampliadas, de forma a complementar o conteúdo
ministrado em sala de aula pelo professor, o que tem possibilitado também uma discussão maior do
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conteúdo explanado no cotidiano e, muitas vezes, logo após o conteúdo explanado pelo docente, tem sido
possível também proporcionar maior interação entre os alunos, através do ambiente colaborativo de
aprendizagem, tendo em vista que os mesmos se predispõem a ajudar ao colega nas pesquisas e buscas
de informações sobre o conteúdo que está sendo ministrado. Além disso, os alunos têm a possibilidade de
obter orientação dos professores nas atividades a serem executadas.

Conforme Damásio (2007, p. 47),“o uso é um fenômeno participatório e colaborativo que implica uma
apropriação efetiva da tecnologia pelo sujeito”. Corroborando com o pensamento do autor, o uso da
tecnologia tem permitido ampliar as possibilidades de utilização pedagógica do laptop com acesso a
internet em sala de aula.

Nesse contexto, os desafios apresentam-se como necessidade de focar estratégias de (re)planejamento
sobre o uso da tecnologia computacional, objetivando promover a qualidade do ensino-aprendizagem.
Segundo Almeida e Mendes (2011, p. 51),

Para que a presença do laptop educacional em sala de aula possa agregar valor aos processos de ensino e
aprendizagem, é importante o professor conhecer os principais recursos, funcionalidades e serviços
oferecidos por essa tecnologia e respectivas potencialidades pedagógicas, de modo que ele possa criar
situações nesse contexto nas quais o computador traga efetivas contribuições à aprendizagem e ao
desenvolvimento do aluno.

Decerto, é importante que os professores tenham apropriação tecnológica do laptop para que possam
utilizar as potencialidades pedagógicas em sala de aula. Para isso, precisam ser capacitados. Diante do
exposto, evidenciamos que algumas fizeram adesão a capacitação do UCA, uma iniciativa do MEC em
parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Secretarias Municipais e Estaduais de Educação.

Em 1959, foi criado o Colégio de Aplicação (CODAP), anteriormente conhecido por Ginásio de Aplicação
que pertencia à Faculdade de Filosofia de Sergipe. Em 1968, foi criada a Universidade Federal de Sergipe
e, somente em 1981, houve a transferência do CODAP para o Campus Universitário, estando, atualmente,
ligado à Reitoria da universidade. Composto por um quadro de 37 professores, sendo 33 professores
efetivos e quatro professores substitutos,funciona com o Ensino Fundamental, do 6° ao 9° ano, e o Ensino
Médio.

Em 2010, o CODAP aderiu ao UCA e, assim, várias iniciativas têm sido executadas pelos professores da
instituição em parceria com a equipe de formação pedagógica do UCA/ UFS, entre elas a possibilidade de
retomar a empregabilidade da rádio no ambiente escolar. Vale ressaltar que programas e projetos já
foram desenvolvidos na instituição. Dentre eles, destaca-se a iniciativa de um dos professores do Colégio
que coordena o programa Perfil Cultural, um projeto de extensão divulgado pela Rádio UFS.

2. Materiais e métodos

O campo de estudo da pesquisa é o Colégio de Aplicação (CODAP), integrado à Universidade Federal de
Sergipe (UFS), situado no município de São Cristóvão/SE. Para a concretização da pesquisa, de
abordagem qualitativa, realizaram-se entrevistas com professor de informática, aplicaram-se questionários
com uma turma do 7º ano, além dos registros iconográficos da própria instituição. Convém ressaltar que a
pesquisa busca observar a prática da elaboração de atividade com a rádio realizada pelo docente e
discente, a partir da apropriação do laptop educacional, a fim de levantar os dados necessários para
análise.

Durante a prática com os alunos, efetuou-se o registro iconográfico, observou-se a usabilidade dos alunos
com o laptop, a interatividade entre os grupos diante da pesquisa mencionada pelo professor sobre o tema
e a importância das etapas para elaborar o roteiro educativo. Logo após a aplicação do questionário,
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perguntas objetivas e subjetivas foram levadas aos alunos e, assim, intercalando com entrevistas para
maiores informações.

Procedeu-se de forma dinâmica e com flexibilidade em relação aos horários diante das disponibilidades
entre a direção, professor e aluno.

3. Resultados e discussão

O artigo é fruto de uma prática realizada com uma turma do 7º ano, na dinâmica de elaboração de um
roteiro para a mídia rádio, juntamente com o professor de informática. Objetivando a reação e o
desenvolvimento e, assim, levando em consideração a rememorar as atividades desenvolvidas com a
“Rádio na Escola”, uma vez que anteriormente o colégio já havia realizado projeto com Rádio na Escola,
devido a alguns problemas de aparelhagem, dificultou o desenvolvimento do projeto na íntegra. Existe,
porém, a cogitação de retorno ao mesmo. Na escola, ainda há carências quanto à presença de
aparelhagem de som e profissionais qualificados para o prosseguimento da mesma.

Utilizando-se de um questionário contendo questões abertas, aplicado a um percentual de 24 alunos de
uma turma da 7º ano, foram abordadas questões que sinalizam as escolhas e percepções dos alunos em
relação ao Projeto UCA e a usabilidade do laptop educacional na prática para mídia rádio desenvolvendo a
elaboração de um roteiro educativo, sendo 54% dos entrevistados do sexo masculino e 46% do sexo
feminino.

Perguntou-se no questionário o que os alunos achavam do Projeto UCA na escola. Eles atribuíram
importância oferecendo os seguintes argumentos: “Acho bom, porque tem muitos alunos que não podem
comprar o computador”; “Legal porque aprendemos a usar mais o computador”. As respostas dos alunos
demonstram que eles compreendem a importância do projeto, visto que possibilita maior acesso digital.

Ao perguntar se teve alguma dificuldade com o uso da plataforma Linux no Laptop, somente um deles
respondeu que, às vezes, dezesseis afirmaram que não e sete disseram que sim. Alguns relatos do por
que evidenciam diante de tal resposta: “Não aprendi muito rápido só com o uso de outras pessoas”. “Sim,
muito lento e não pega nada”. Estas respostas podem colaborar para uma avaliação desses recursos. Elas
podem funcionar como um indicativo diferencial.

Diante do questionamento, se teve dificuldade ao utilizar algum software, dezoito alegaram que não e seis
responderam que sim. Esses dados indicam que o recurso apresenta ser acessível.

No questionamento, sobre se consideram importante roteiros de produções educativas a serem divulgadas
na mídia rádio, apenas um disse que depende, vinte e um considera que sim e dois que não. Algumas
justificativas dadas acerca da importância: “Sim, porque é bom para o entretenimento dos alunos e para
nos manter informados”; “Sim. Porque isso mostra pro pessoal uma oportunidade de saber mais da
educação”; “Não. Porque todas as pessoas irão ouvir”; “Depende. As pessoas se informam mais ainda”. As
respostas conduzem à percepção de que já existe, por parte da maioria, uma consciência sobre a
importância dessa proposta, mas alguns ainda não conseguiram perceber esse diferencial.

Quando questionado, se já elaborou algum roteiro educativo para o rádio e o que mais gostou de elaborar
o roteiro, dezesseis proferiram que não e oito já consideraram que sim pelo fato de estarem pesquisando e
produzindo. Alguns relatos dos motivos para tal escolha: “Sim, as músicas”;“ Sim. A pesquisa e a
gravação da gente”; “Não, mas gostaria de elaborar a lista de músicas”. “Não, mas estamos elaborando”.
Apesar da maioria ainda não ter participado, as respostas subjetivas permitem identificar o interesse em
deles em interagir com a mídia rádio.

Na pergunta, abordando o que chamou mais atenção em elaborar o roteiro educativo. Que trouxe opções
de escolhas e teve alunos que marcaram mais de uma alternativa.
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Na questão, o laptop do projeto UCA, facilitou na pesquisa para a produção do roteiro educativo da mídia
rádio. Sendo que dezenove responderam que sim e cinco contestaram que não.

Quando perguntado como avalia sua produção para o roteiro. Não houve sinalização de ruim, porém
dezessete atribuíram que sim e sete afirmam que não.

Quando questionados, se acha relevante o trabalho de mídia rádio na escola. Na resposta vinte e dois
confirmam que sim, apenas um disse que não e somente um não respondeu. Alguns relatos dos motivos
para tal escolha: “Sim, pode ficar mais animada a escola”; “Sim, muito legal”. A dinâmica desse recurso
atrai os alunos, o que possibilita inferir que esse é um meio capaz de motivá-los à aprendizagem.

Na pergunta, citar algumas vantagens ao utilizar o laptop do UCA no Codap, as respostas categorizaram
como dezesseis em pesquisar, dois sobre os aplicativos do laptop e oportunidade em ter o mesmo; um
respondeu por ter internet e um não confere a resposta e cinco disseram que nenhuma vantagem.

Na questão, citar algumas desvantagens ao utilizar o laptop do UCA no Codap, entre as categorias que
trouxeram e houve mais de uma, citaram dezoito sobre a lentidão, seis pouca memória no laptop, três
problemas em instalar programas, dois sobre o sistema operacional e dois também sobre a má utilização,
uma resposta por não pegar modem, se quebrar fica sem laptop, por ser pesado e um disse nenhuma.

No questionamento, citar algumas vantagens ao utilizar o rádio educativo no Codap. Diante das respostas,
onze expressaram em ficar atualizado e informado, dez disseram por interativo, dois em permitir a
aprendizagem, um em registrar histórias e um citou em nenhuma.

Durante o momento da pesquisa e elaboração do roteiro educativo, foi perguntado a cada um se gostaria
que retornassem a Rádio na Escola no Codap, a resposta foi unânime. Alguns relatos do por que
evidenciam diante de tal resposta: “Eu queria que o rádio voltasse, porque é legal e interessante”. “Eu
queria que voltasse o rádio, porque agente pode ouvir música e podemos nos informar”. “Gostaria que
voltasse a mídia rádio para a escola, porque poderemos deixar histórias para o futuro”. “Gostaria que
voltasse a mídia rádio no Codap”. Todas as questões referentes ao uso da mídia rádio na escola obtiveram
a maioria das respostas positivas, o que significa que, não somente sob uma atmosfera teórica, mas
conforme posicionamento do público a que esse tipo de recurso está voltado, o rádio tem aceitação na
escola e pode funcionar como uma importante ferramenta no ensino-aprendizagem.

No momento de pesquisa e ensaios da elaboração do roteiro educativo, que aconteceu no laboratório de
informática da própria escola. Com o tema sobre Chico Anísio, assim foi dividivo em grupos com a função
de pesquisar a vida e obra, personagens, músicas, vídeos, fotos. Foi criado um e-mail do grupo para assim
enviarem, o resumo dos textos elaborados. O processo de elaboração produção está em andamento, pois
o processo de retomar a rádio na escola já é um dos objetivos do atual gestor e reorganizada pelo
professor que já tem experiência em produções de roteiros educativos, fez também explanações do
modelo de elaboração e a importância das pesquisas serem coerentes e precisas. E conta com
contribuições dos professores em outras áreas.

Essa iniciativa é pertinente, pois possibilita a busca de informação e a usabilidade do laptop na escola. De
modo que verifica o papel crucial do professor em direcionar as atividades, objetivando nova configuração
com as tecnologias em projetos inovadores, conjeturado na construção e relacionando diferentes assuntos
que valorizam a cultura local.

Segundo o relato do professor responsável pelo laboratório de informática no Colégio:

[...] Entendo que a programação de uma rádio educativa não deve ser elitista, mas ao mesmo tempo não
deve reproduzir a massificação cultural verificada na maioria dos meios de comunicação que apresenta
apenas a produção artística imposta pelas grandes gravadoras. Utilizamos o laptop do Projeto UCA como
ferramenta tecnológica para pesquisa de textos, músicas e vídeos. Com a participação dos alunos de
Informática. Nossa perspectiva para usabilidade do laptop em 2012, que seja no viés de continuar o
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trabalho da mídia rádio educacional, além de pesquisar, analisar arquivos, e estender as produções de
textos para os programas de rádio. O tema trabalhado em cada programa de rádio de 2010 a 2011 foi
relembrar os artistasconsagrados e divulgar os desconhecidos do grande público, além de destacar os
movimentosculturais, a história, a comida e o cinema nordestino, levando aos ouvintesentretenimento e
informação sobre a cultura nordestina. Produzimos vinte programas como o nome de “Perfil Cultural
Nordestino”. O produto é do tipo “QUADRO” que tem uma duração de quatro minutos. Os programas
foram divulgados nas Rádios: Aperipê de Sergipe e FM-UFS.

Evidencia-se a importância dessa prática piloto em elaborar roteiros educativos, uma vez que promove
perspectivas positivas na recepção dos estudantes e por articular um projeto que já se fez presente no
âmbito escolar.

E remete um resgate dessa mídia no contexto de interação ao ensino e aprendizagem, o rádio é um meio
de comunicação antigo, porém significativo e traz (re)significação atualmente, sendo um veículo de trocas
de informação, mesmo antes de ser divulgado, permite momentos de pesquisa, debates, elaboração de
textos, leituras, colaboração e cooperação.

4. CoNSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento perpassa por diversos locais e vias de comunicação. Esse trabalho conjuga a promoção da
aprendizagem móvel na atividade rádio na escola e as potencialidades do laptop educacional, ilustrando
algumas dinâmicas pedagógicas, contextualizadas através do rádio, no viés do trabalho coletivo,
envolvendo professor-aluno, aluno-aluno com a elaboração de roteiros educativos que instiga a capacidade
de pensar e criar.

Esta pesquisa evidenciou a importância de fomentar práticas com rádio no ambiente escolar, e o destaque
da contínua integração com as tecnologias para o auxílio educacional. Os dados levantados na pesquisa
reforçam essa afirmação, ao passo que indicam o posicionamento dos alunos em relação ao UCA e à
realização da mídia rádio. O projeto recebeu aceitação de boa parte dos entrevistados que, também, não
demonstraram dificuldades com programas e softwares dos laptops que receberam. Quanto à mídia rádio,
um número considerável dos entrevistados, 21 deles, respondeu de forma favorável ao desenvolvimento
de roteiros e produções neste meio na escola, porém 16 do total de alunos que responderam ao
questionário afirmaram não ter participado da elaboração dos roteiros, mas nas falas foi possível
identificar o desejo de participarem e a mobilização que têm feito nesse sentido. Eles consideram o recurso
como importante na escola (22 alunos responderam positivamente) e o laptop como um facilitador dessa
mídia que, por possuir uma dinâmica mais interativa e tecnologias atrativas aos jovens, pode contribuir de
maneira positiva para o desenvolvimento educacional dos alunos. É preciso, porém, aprimorar a
acessibilidade, pois 18 alunos informaram sobre a lentidão do laptop do UCA. Apesar de alguns fatores
ainda precários, os alunos forma unânimes ao afirmarem que desejam a volta da rádio na escola.

Percebe-se que a inserção do laptop educacional, atrelado a produções pedagógicas, revela desafios sobre
o próprio equipamento no contexto atual, mas promove o desenvolvimento de habilidades, o
gerenciamento do diálogo entre os alunos e os professores sobre a usabilidade e a busca de estratégicas
favorecendo o ensino e aprendizagem.
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