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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do software Locutor da Hora, uma 

ferramenta de educomunicação baseada na simulação de um estúdio virtual de rádio. 

O resultado é inédito e foi concebido com a intenção de facilitar o acesso dos mais 

diferentes públicos à produção de conhecimento em áreas interdisciplinares. 

Caracterizado por uma interface simples e dinâmica, o aplicativo é voltado para a 

reeducação das competências linguísticas, o que melhora habilidades como a 

expressão oral e escrita, bem como facilita o aprendizado dos conteúdos propostos. 

O dinamismo na criação de padrões de gravação permite que o usuário desenvolva 

de forma autônoma suas atividades, exercendo a liberdade para elaborar seus 

próprios materiais. 

2. INTRODUÇÃO 

Com os expressivos avanços nas áreas de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, diversos segmentos educacionais implantam novos meios para 

compor a busca do conhecimento. O uso correto de instrumentos digitais propicia 

melhorias ao setor da educação e uma maior imersão do estudante à cultura.  

Contextualizado na perspectiva de fomentar experiências voltadas para a 

interdisciplinaridade nas práticas de educação e comunicação, desenvolveu-se o 

Locutor da Hora, software de computador criado com o propósito de servir como 

instrumento educomunicativo a seus usuários, pois conforme Paulo Freire, “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção e construção” (1996, p.47). Assim, o Locutor da Hora vai ao encontro dessa 

proposta centrada na educomunicação, funcionando como um ecossistema 

comunicativo, que perpassa diferentes linguagens e sentidos, relacionados aos 

diferentes meios de educação e comunicação.  

3. OBJETIVOS 

Desenvolver um instrumento educomunicativo de fácil operação que favoreça a 

produção do conhecimento em áreas interdisciplinares a partir dos fundamentos 

técnicos da Tecnologia da Informação. 



4. METODOLOGIA 

O Locutor da Hora é concebido sob a plataforma Microsoft .Net por meio da linguagem 

de programação C#. A escolha justifica-se pelas funcionalidades e especificidades do 

ambiente de desenvolvimento, onde o uso do XAML no projeto do tipo WPF permite 

a criação de elementos visuais em formas vetoriais. Isto possibilita redimensionar os 

componentes durante o desenvolvimento e em tempo de execução sem causar 

redução na qualidade gráfica.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O aplicativo possibilita a simulação de um estúdio de rádio, passando por todas as 

etapas fundamentais do processo, desde a formação do texto e o preparo para a 

gravação até a posterior reprodução e edição do conteúdo. Sua macroestrutura 

contempla quatro etapas e cada uma delas é responsável por realizar diferentes 

processos. São elas: 

 

Figura 1 – Esquema de funcionamento do software. 

A interface descomplicada dispõe botões dimensionados e dispostos de forma a 

facilitar o uso do aplicativo por todas as faixas etárias. Desta forma, tanto uma criança 

quanto um idoso podem utilizá-lo para sua formação e aprendizado. Para auxiliar a 

leitura e compreensão do texto, possibilitando a melhor experiência ao usuário em 

termos de acessibilidade, estão disponíveis opções de redimensionamento dos 

caracteres tipográficos, permitindo diminuir e aumentar o tamanho do texto caso 

necessário. 

Suas funcionalidades abrangem a aplicabilidade de diferentes tipos de sistemas 

computacionais, unificando e simplificando seus processos. Com foco na captura e 
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manipulação de áudio, o software desenvolvido pode ser considerado um aplicativo 

de mídia sonora.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Figura 2 – Captura de Tela da etapa de “Seleção de Tarefa” do software. 

O Locutor da Hora pode atuar como ferramenta para a realização de atividades 

educacionais em áreas multidisciplinares por meio de conteúdos produzidos pelo 

usuário ou pelo mediador. Torna-se, desta forma, um recurso dinamizador do 

processo de aprender e ensinar no campo da educação contemporânea. Assim, o 

processo de formação do sujeito se torna mais imersivo e divertido, facilitando a 

construção do conhecimento por meio das Tecnologias de Informação e 

Comunicação.  
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