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INTRODUÇÃO: O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vem
acompanhado de inúmeros benefícios para a educação e desta forma, o aprendizado
vem criando novas formas de ensino e aprendizagem auxiliados aos recursos e
estratégias que são elaboradas a partir do uso do computador. Deste modo, o
surgimento da Internet foi fundamental neste processo, pois possibilita a facilidade do
acesso a conteúdos, sem barreiras de tempo nem de espaço (TORNERO, 2007). As TIC
são caracterizadas por transmitir dados por dispositivos eletrônicos e recursos óticos e
têm seu maior produto na internet, considerada uma importante ferramenta de
comunicação que diminui distâncias, interliga pesquisadores e permite que a
informação produzida seja facilmente localizada em acervos das mais diversas áreas do
conhecimento (BARROS, 2007). O desenvolvimento da tecnologia dos áudios chegou
à internet no formato de podcasts. Podcasts são arquivos de áudio que podem ser
ouvidos diretamente na web, por um dispositivo móvel ou descarregados no
computador (CARVALHO, 2008). Este, por ter inúmeras funções e vantagens, vem
sendo utilizado como ferramenta de ensino-aprendizagem em diversas situações e áreas
(REZENDE, 2008). Segundo Carvalho et al. (2009, p.2), o podcast é o “renascimento
do áudio para fins educativos”. Estes recursos dispõem de novas formas de ensino e
aprendizagem, que podem ser acessados “sem barreiras de tempo nem de espaço”
(CARVALHO, 2009). OBJETIVOS: Descrever as ações realizadas em um projeto de
extensão que utiliza Podcast para transmitir informações sobre saúde. PROCESSOS
METODOLÓGICOS: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência,
sobre o tema relacionado às populações vulneráveis, cujas fontes de informações foram
constituídas através de artigos da área, os quais tem como veículo de divulgação, o uso
do podcast para ensino e aprendizagem. O Projeto de extensão "Contêiner Saúde - um
laboratório de ideias e inovações", oferece aos alunos de todos os cursos de graduação
do Centro Acadêmico de Vitória, ferramentas para se obter aprendizado quanto à

produção de mídias, em especial o podcast e vídeos, para transmissão de assuntos
relacionados à saúde no eixo das Populações Vulneráveis.

PRINCIPAIS

RESULTADOS: O projeto Contêiner Saúde se faz através de encontros com os alunos
de forma presencial e online, semanalmente. Conta com atividades de orientação,
promoção, prevenção e educação em saúde para transmissão online dos conteúdos.
Possui uma equipe de alunos e professores, participando também das gravações e
filmagens para transmissão de orientações em saúde para as Populações Vulneráveis.
Os episódios de Podcast são publicados na plataforma do iTunes para acesso gratuito,
ou através do acesso web no portal de informações http://www.conteinersaude.com.br.
CONCLUSÕES: O podcast é um recurso que tem um grande potencial e estimula a
imaginação, pode ser ouvido várias vezes e em várias situações. O seu conteúdo pode
ser usado para reforçar, complementar, comentar, pode despertar o interesse daqueles
que estão ouvindo. O podcast aparece como uma tecnologia alternativa e bastante
eficaz para ser utilizada na transmissão de informações e também cooperando de forma
efetiva no processo de ensino e aprendizagem de forma dinâmica. A comunicação em
ambientes virtuais é fundamental para o ensino e a aprendizagem no contexto da
sociedade global em que vivemos.
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