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RESUMO 

 

O presente trabalho cujo objetivo principal foi analisar as percepções da prática pedagógica 

com o uso do PODCAST - ferramenta da Web 2.0 –como recurso potencializador da melhoria 

da expressão oral das crianças do 3.º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Santa 

Lúcia, comunidade de Grota no Município de Capitão Poço, que permitiu a criação de 

atividades de áudio e a sua partilha através da Internet, gerando uma rede de comunicação e 

interação entre criadores e ouvintes. Realizou-se estudo exploratório, de natureza qualitativa, 

delineado por pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação. As técnicas de coleta de dados adotada 

foram, a observação, entrevista e gravação de áudio. Os resultados alcançados mostraram que 

os alunos sentiram estimulados a praticar a leitura de textos, a ouvir as leituras dos colegas e 

sentiram-se felizes e realizados por terem suas vozes publicadas na Internet. 

 

Palavras-chaves: Podcast, Informática Educativa, Leitura, Oralidade. 
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ABSTRACT 

 

This study whose main objective was to analyze the perceptions of teaching practice with the 

use of Podcast - Web 2.0 tool - as enhancer feature improving speaking children of the 3rd 

year of elementary school of the School Santa Lucia, community Grota in Captain Wells 

County, which allowed the creation of audio activities and their sharing over the Internet, 

creating a network of communication and interaction between creators and listeners. Held 

exploratory study, qualitative, outlined by bibliographical research and action research. The 

data collection techniques were adopted, observation, interview and audio recording. The 

results obtained showed that students felt encouraged to practice reading texts, listening to 

readings from peers and felt = is happy and fulfilled to have their voices published on the 

Internet. 

 

Keywords: Podcast, Computers in Education, Reading, Oralidade. 
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1  INTRODUÇÃO 

Vivemos em um mundo onde a todo o momento estão ocorrendo diversas mudanças 

de forma muito acelerada. E o mesmo acontece dentro da educação pois a mesma é um 

ambiente social sujeito a mudanças.  

Dentre tais mudanças estão as propostas pedagógicas que surgem para facilitar a vida 

dos docentes. Um exemplo é o uso das novas tecnologias na educação onde a mesma tem 

provocado uma revolução na forma de educar e aprender devido à sua capacidade facilitadora 

de acesso à informação e também pelas muitas possibilidades de utilização de novas técnicas 

de ensino.  

Contudo as escolas estão sendo estimuladas a participarem desta nova evolução e 

adotarem como ferramentas importantes dentro da educação. O uso do computador e do áudio 

usado para desenvolver competências dos alunos dentro da escola passa a ser um recurso 

muito importante no auxílio a construção do conhecimento, pois os mesmos favorecem a 

aprendizagem. 

A relevância se dá, devido a utilização de recursos avançados, no contexto escolar, 

proporcionando aos alunos uma melhor compreensão dos conteúdos além de motivar o 

interesse pela leitura oral através do uso do POCAST
1
. 

Nesta perspectiva a utilização do PODCAST, deve promover a aprendizagem, de 

forma e propiciar a interação do aluno com o computador. Este trabalho tem como objetivo 

agregar a utilização do PODCAST de forma a auxiliar habilidades como leitura oral no 

processo de alfabetização. “É imprescindível ler/escrever na Web (Richardson, 2006).” 

Os PODCASTS podem ajudar a desinibir alunos tímidos. Por esse motivo os 

PODCASTS podem ter boa aceitação pelos utilizadores de dispositivos móveis, 

principalmente pelos alunos. Eles pertencem à geração y
2
, sendo assim nativos digitais, 

nasceram rodeados pelas tecnologias de informações, posteriormente, são diferentes porque a 

realidade que os rodeia e onde se inserem é diferente. 

 

 

 

                                                 
1
Podcast é o nome dado ao arquivo de áudio digital, frequentemente em formato MP3 ou AAC (este último pode 

conter imagens estáticas e links), publicado através de podcasting na internet e atualizado via RSS.  
2
Geração Y, é a geração das pessoas que nasceram após os anos 80, são as pessoas conhecidas também por 

serem chamadas de geração do milênio ou geração da Internet, que surgiu exatamente por essa época. 
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2  OBJETIVOS: 

GERAL:  

Analisar as possibilidades, da utilização do PODCAST no desenvolvimento da leitura 

oral. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar as possibilidades da utilização do podcast no desenvolvimento da leitura 

oral; 

 Verificar se a utilização do podcast possibilita o desenvolvimento da leitura oral. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A Informática Educativa como Ferramenta de Ensino Aprendizagem 

 

É muito comum nos dias atuais ouvirmos dizer que a tecnologia estar presente em 

todos os lugares, entretanto não se pode negar que a informática tem intensificado a sua 

presença em nossas vidas. Contudo na educação não seria diferente, diversas escolas estão 

fazendo uso dos recursos computacionais, toda via é um grande incentivo aos nossos alunos, 

pois trabalhar com computadores na educação, ou seja, com   a informática Educativa  não 

significa apenas inserir computadores na escola e deixar os alunos utilizando programa 

educativo ou  mesmo pesquisando na Internet. Quem pensa dessa maneira está totalmente 

equivocado pois o computador não veio para tomar o lugar do professor, mas sim para 

auxiliar o mesmo no desenvolvimento de seu trabalho. 

Neste contexto Almeida (2000, p.79), estudioso do assunto, refere-se ao computador 

como “uma máquina que possibilita testar ideias ou hipóteses, que levam à criação 

de um mundo abstrato e simbólico, ao mesmo tempo em que permite introduzir 

diferentes formas de atuação e interação entre as pessoas. 

 

O mesmo só será uma excelente ferramenta, se houver a consciência de que 

possibilitará mais rapidamente o acesso ao conhecimento e não, somente, utilizado como uma 

máquina de escrever, de entretenimento, de armazenagem de dados. A Informática Educativa 

se caracteriza pelo uso da informática como suporte ao professor, como um instrumento a 

mais em sua sala de aula, no qual o professor possa utilizar esses recursos colocados à sua 

disposição. 

Nesse nível, o computador é explorado pelo professor especialista em sua 

potencialidade e capacidade, tornando possível simular, praticar ou vivenciar 

situações, podendo até sugerir conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de 

um conhecimento ou modelo de conhecimento que se está construindo (BORGES, 

1999, p.136). 

A chegada dos computadores no ambiente escolar provoca uma mudança de 

paradigmas. A Informática Educativa nos proporciona uma imensidade de recursos que, se 

bem aplicados, nos dão apoio para o desenvolvimento de diversas atividades com os alunos. 

Todavia, privilegia a utilização do computador como ferramenta pedagógica que auxilia no 

processo de construção do conhecimento. Neste modo, o computador é um meio e não um 

fim, devendo ser usado considerando o desenvolvimento de cada aluno.  

Nesse sentido, o computador transforma-se em um poderoso recurso de suporte à 

aprendizagem, com inúmeras possibilidades pedagógicas. Moran (2000, p.148) apresenta 

contribuições importantes que ajudam na compreensão do processo de construção do 

conhecimento mediatizado pelo uso das ferramentas computacionais ao defender que: 

http://www.infoescola.com/pedagogia/a-informatica-educativa-no-processo-ensino-e-aprendizagem/
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A construção do conhecimento, a partir das ferramentas computacionais, é mais 

„livre‟, menos rígida, com conexões mais abertas que passam pelo sensorial, pelo 

emocional e pela organização do racional: uma organização provisória: que se 

modifica com facilidade, que cria convergências e divergências instantâneas e de 

resposta imediata. MORAN (2000, p.148) 

 

Esta tecnologia não deve ser entendida apenas como um instrumento de transmissão 

do conhecimento, mas sim estabelecera maneira como esses artefatos tecnológicos são 

usados. Fazendo com que o aluno se torne um sujeito ativo nesta construção, concebendo o 

computador como um meio que se usado adequadamente pode facilitar este processo. 

Segundo Moran (2000, p. 23); 

“Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. Aprendemos 

quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços, entre o que estava solto, 

caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto, dando-lhe significado, 

encontrando um novo sentido. [...] aprendemos pelo pensamento divergente, por 

meio de tensão, da busca, e pela convergência, pela organização, pela integração”. 
 

 A proposta de trabalho com a informática educativa é uma condição indispensável 

para o desenvolvimento da cidadania. Em vista que a utilização do computador como um 

instrumento alternativo para promover aprendizagem e habilidades dos alunos é presente nas 

escolas atuais. 

Conforme refere Valente, (1998, p.18); 

“As possibilidades do uso do computador como ferramenta educacional estão 

crescendo e os limites dessa expansão são desconhecidos. Cada dia surge novas 

maneiras de usar o computador como recurso para enriquecer, favorecer o processo 

de aprendizagem”. 

 

A introdução de computadores na educação levou a uma mudança nas formas de 

aprender e ensinar. Essas máquinas tornaram-se ferramenta educacional muito importante. 

Nessa linha de raciocínio, VALENTE (1999, p.1) leva à reflexão que: 

“... a utilização do computador na educação é muito mais diversificada, interessante 

e desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação ao aprendiz. O 

computador pode ser também utilizado para enriquecer ambientes de aprendizagem 

e auxiliar o aprendiz no processo de construção do seu conhecimento”. 

 

O computador pode ser utilizado como um recurso tecnológico que desenvolve o 

raciocínio visto que, é uma excelente forma, tanto de mostrar imagens, como de demonstrar 

aos alunos como os acontecimentos ocorrem. Como afirma Figueiredo (2003), “citando os 

parâmetros curriculares, a utilização do computador em sala de aula deve ser motivadora visto 

como ferramenta de aprendizagem, conduzindo o aluno a novas descobertas”. 

Com tudo o auxílio do computador na escola, o professor consegue desenvolver sua 

aula com mais criatividade, dinamismo, além de motivar o aprendizado de seus educando. 

Tajra (2000) “destaca a característica da interatividade proporcionada pelo computador e sua 



 16 

grande possibilidade de ser um instrumento que pode ser utilizado para facilitar a 

aprendizagem individual”. 

Sabemos que as tecnologias auxiliam no processo ensino aprendizagem, mais o grande 

desafio é saber como lidar com tanta informação e como selecionar o que interessa, aos 

nossos educandos sabe-se que o efeito das novas ferramentas é positivo quando aplicado de 

forma interativa, com a educação. 

“A tecnologia é um instrumento capaz de aumentar a motivação dos alunos, se a sua 

utilização estiver inserida num ambiente de aprendizagem desafiador. Não é por si 

só um elemento motivador. Se a proposta de trabalho não for interessante, os alunos 

rapidamente perdem a motivação”. (BRASIL,1998, p.157). 

 

Para garantir aos futuros cidadãos igual acesso ao modelo de sociedade contemporâneo já 

existe uma preocupação em inserir o aprendizado com os computadores no ambiente escolar. 

 

3.2 O Processo da Leitura 

 

Vivemos atualmente em um cenario social e educacional onde o acumulo de 

informação da memoria  se fez com resultado do desenvolvimento da palavra. Diante disso  a 

linguagem oral tornou-se a forma de comunicação humana, e é atraves dela que 

desenvolvemos diferentes modos de vida. Como refere Contente (1995, p. 11), “de todas as 

atividades cognitivas complexas, a leitura, é sem dúvida, aquela que participa na maior parte 

das situações” . 

Todavia, cada indivíduo aprende de forma particular, dependendo de fatores 

cognitivos e afetivos. De acordo com estudiosos da área o processo de aquisição da leitura, 

inicia-se, muito antes do que se imagina, isso acontece, quando a criança, 

mesmo  sem frequentar a escola, começa a tomar contato com materiais escritos, em casa, na 

rua, ou em qualquer lugar onde se encontra. De acordo com o Programa de Português do 

Ensino Básico, entende-se por leitura“o processo interativo que se estabelece entre o leitor e o 

texto, em que o primeiro apreende e reconstrói o significado ou os significados do segundo” 

(REIS, 2009, p. 16). 

A leitura é uma das conquistas fundamentais para a aprendizagem, já que, na escola, 

faz-se necessário ler para aprender. Para Cagliari (1997), a atividade fundamental 

desenvolvida pela escola para a formação dos alunos é a leitura, por isso é muito mais 

importante saber ler do que saber escrever. Com tudo ensinar os alunos a ler é uma das 

principais tarefas da escola toda via, é preciso fazer da sala de aula um lugar favorável para se 

ampliar a leitura, por isso para Graças (20--) função da escola não é só de ensinar a ler 
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mecanicamente, mas ensinar ler criticamente, a interpretar os diferentes tipos de leitura, para 

evitar a reprodução das desigualdades sociais, conhecendo-as e buscando superá-las através 

da aquisição da leitura e da escrita, e assim tornar a sociedade mais igualitária. 

O ato de ler é sempre um processo de descoberta, muitas vezes requer uma tarefa 

paciente, outras vezes é feita de forma pouco profunda ou lúdica, pois” a leitura, além de 

tornar o homem mais livre, possibilita que ele vá a muitos lugares que sem a leitura jamais 

iria” (HOFFMANN, 2009). Pode-se, ter então várias atitudes perante a leitura. A leitura é 

algo individual de cada pessoa, duas pessoas dificilmente a fazem da mesma maneira cada um 

tem sua individualidade. Paulo Freire (1994, p. 98), um dos maiores filósofos educacionais do 

Brasil, disse que “a leitura de mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 

implica a continuidade da leitura daquele”. 

A leitura é uma atividade de absorção de conhecimento, de interiorização, de reflexão. 

Schopenhauer (2009, p.127), afirma que:  

“Quando lemos, outra pessoa pensa por nós: apenas repetimos seu processo mental, 

do mesmo modo que um estudante, ao aprender a escrever, refaz com a pena os 

traços que seu professor fizera a lápis. Quando lemos, somos dispensados em grande 

parte do trabalho de pensar. É por isso que sentimos um alívio ao passarmos da 

ocupação com nossos próprios pensamentos para a leitura. No entanto, a nossa 

cabeça é, durante a leitura, apenas uma arena de pensamentos alheios. Quando eles 

se retiram, o que resta? Em consequência disso, quem lê muito e quase o dia todo, 

mas nos intervalos passa o tempo sem pensar nada, perde gradativamente a 

capacidade de pensar por si mesmo”.  
  

O processo de leitura é muito importante para o desenvolvimento dos educandos, pois 

ler é acelerar um significado, ou seja, questionar o texto para obter informação. Segundo 

Viana et al. (2010, p. 3), “ler é, por definição, extrair sentido do que é lido, pelo que não se 

pode falar em leitura se não houver compreensão”. A leitura é muito importante para que as 

pessoas exerçam seus direitos, possam trabalhar e participar da sociedade com cidadania, se 

informar e aprender coisas novas ao longo de toda a vida. Assim, é indiscutível que saber ler 

está diretamente ligado ao sucesso individual, quer na vida escolar, quer na vida profissional 

(Sim-Sim, 2007). 

 A leitura apresenta-se no cotidiano das pessoas como obtenção de saberes que podem 

vir desde um simples código até uma real compreensão e reflexão de um texto por esse 

motivo, Thomaz (2009) afirma que “a leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser 

humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, 

dinamizar o raciocínio e a interação”. 

 A sala de aula pode ser considerada, um ambiente difícil, incerto e duvidoso, porém, é 

neste ambiente, que o educador precisa mobilizar-se de forma adequada, para ver se consegue 
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identificar situações, analisar e tomar decisões sobre possíveis e necessárias mediações diante 

do desenvolvimento da leitura e escrita. Martins (1994) ainda sugere que o ato de ler refere-se 

tanto a algo que esteja escrito, quanto a outros tipos de expressões desenvolvidas pelo 

homem, como uma pintura ou uma música e até mesmo gestos e ações observadas por 

educandos em seu processo de aprendizagem. 

O ato de ler faz parte de um processo onde o leitor passa a ser um sujeito ativo e 

consequentemente se transforma numa fonte de significações e implicações que vão sendo 

descobertas a cada leitura.  

Conforme afirma Cagliari (1993, p. 150), 

“O leitor deverá em primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem 

encontrada, em seguida decodificar todas as implicações que o texto tem e, 

finalmente, refletir sobre isso e formar o próprio conhecimento e opinião a respeito 

do que leu. A leitura sem decifração não funciona adequadamente, assim como sem 

a decodificação e demais componentes referentes à interpretação, se torna estéril e 

sem grande interesse”. 
 

Para ler, é necessário compreender a mensagem que o texto transmite, ou seja, 

compreender o significado aquilo que se lê. A leitura envolve, assim, duas capacidades chave: 

a decifração, isto é, a identificação das palavras escritas, relacionando a sequência de letras 

com a sequência de sons correspondentes compreensão, ou seja, a atribuição de significado ao 

que é lido (Sim-Sim, 2007). 

Assim sendo, para que o sujeito leitor seja alfabetizado, ou seja, letrado não basta 

apenas   fazer o uso social da leitura mais sim adquirir as habilidades necessárias para saber 

decodificar a linguagem escrita, pois  segundo Silva (1991), “a leitura é um ato de 

conhecimento, pois ler significa perceber e compreender as relações existentes no mundo. É 

por meio da palavra, que conhecemos o mundo, a nossa volta, além de nos permitir trocar 

ideias”. Ribeiro et al (2008) afirmam que “é por meio da leitura, e de nossa visão de mundo, 

que conseguimos o domínio da palavra”.  

Diante disso entende-se que a leitura é algo importantíssimo em nossas vidas, pois nos 

abre horizontes de conhecimentos, pois o mesmo serve como fonte de informação. Sendo 

assim conseguimos decifrar as transformações vivida no mundo.  

Para Laredo (2005), 

“A leitura é uma condição básica para formar sujeitos capacitados de se inserir na 

sociedade e exercitar sua cidadania, participando crítica e ativamente da construção 

da história de seu povo, formulando seus próprios critérios para se questionar como 

sujeito no seu ato de pensar, sentir e atuar, ultrapassando a fronteira da cultura local 

a partir da abertura a outras proporções culturais. Ter atitude leitora é muito valioso, 

visto como uma condição básica para formar, cidadãos críticos e atuantes na 

sociedade. Uma vez que uma forma de obter informações, e através dessa 

informação compreenderas melhores condições para sim mesmo e para o mundo”. 
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3.2.1 O Ensino da Oralidade 

A linguagem oral é muito importante para o processo de interação humana. É, por 

meio da linguagem oral que socializamos, construímos conhecimentos, organizamos nossos 

pensamentos e experiências, por isso é fundamental em nossas vidas. Assim, ela amplia 

nossas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais além ser o 

principal instrumento de linguagem. Daí a importância de ensinar a criança a utilizar 

adequadamente a linguagem oral de forma adequada. De acordo com Dias (2001, p. 36), “Não 

se trata, simplesmente, de se ensinar a criança a falar, mas de desenvolver sua oralidade e 

saber lidar com ela nas mais diversas situações”. Diante disso cabe a escola ensinar-lhe o uso 

apropriado da linguagem oral. 

A escola deve se posicionar em relação à necessidade de se trabalhar textos orais, pois 

o aluno deve ter consciência de que a fala é uma pratica social e como tal deve ser exercida 

compreendendo sua evidência aos aspectos socioculturais que constituem a identidade do 

falante. 

“Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e 

realização de apresentações públicas [...]. Trata-se de propor situações didáticas nas 

quais essas atividades façam sentido de fato, pois é descabido treinar um nível mais 

formal da fala, tomado como mais apropriado para todas as situações. A 

aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e de escuta, em contextos 

públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la”. 

(BRASIL, 2001, p. 25).  

 

O incentivo da oralidade é importante no processo educativo, assim sendo, o processo 

com a linguagem oral deve acontecer no por meio de atividades significativas. É essencial que 

essas atividades se constituam de tal maneira que as crianças transitem das circunstâncias 

informais e coloquiais que já dominam ao entrar na escola a outras mais estruturadas e 

formais, para que possam conhecer seus modos de funcionamento e aprender a utilizá‐las. 

Antunes (2003) refere-se também ao trabalho com a oralidade na sala de aula, alertando que 

muitos professores não conseguem fazer com que seus alunos desenvolvam uma competência 

comunicativo-interativa. Isto porque alguns acreditam, ingenuamente, que os usos da língua 

oral são tão presentes no cotidiano que não é preciso ser matéria das aulas. 

Constantemente participamos de situações sociais e como tal, cabe a nós. Nos 

comportamos, de um modo diferente, em cada situação comunicativa.  Dependendo do 

contexto em que compartilhamos, temos que saber qual o tipo de linguagem que devemos 

utilizar. A maior importância, do trabalho coma oralidade, é pensar a respeito de variação 

linguística e ampliar, as competências cognitivas de vida são esclarecimento de adequações de 
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uso. O estímulo da prática, da oralidade é uma inovação, positiva e fator eficaz, para a 

ampliação dos estudos, e das habilidades linguísticas.  

A oralidade tornou-se uma importante ferramenta no processo de comunicação. Pois o 

indivíduo precisa decifrar o que ouve e responder perguntas com lógica e clareza, e para que 

isso ocorra precisa de pensamento organizado e linguagem oral bem desenvolvida. Para tal, é 

necessário que compartilhe de situações reais de comunicação, em que seja incitado a falar e a 

organizar suas ideias antes de transmiti‐las. Na escola os alunos devem ser provocados através 

de situações que podem ser propostas para o desenvolvimento da Linguagem Oral como, 

conversar com as crianças, propor brincadeiras com palavras e narrativas, ler e contar 

histórias. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil quanto mais às 

crianças puderem falar em situações diferentes, como contar o que lhes aconteceu em casa, 

contar histórias, dar um recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais poderão 

desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa (BRASIL, 1998, p. 

121). 

A comunicação oral acontece a todo o momento no ambiente educativo, e não 

apenas durante as atividades coletivas. Trabalhar para que as crianças alcancem de forma 

significativa os outros níveis da compreensão leitora é fundamental para que formemos 

cidadãos críticos e atuantes. “Não se trata, simplesmente, de se ensinar a criança a falar, 

mas de desenvolver sua oralidade e saber lidar com ela nas mais diversas situações”. 

(DIAS, 2001, p.36) 

Entendemos que as pessoas aprendem a falar, falando. Assim, é preciso promover 

oportunidades de comunicação para que a oralidade seja desenvolvida.  E para a fluência é 

preciso à prática. 
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4 PODCAST 

O termo PODCASTING foi anunciado em 2005, pelo Dicionário Americano New 

Oxford, como a palavra do ano (Walch & Lafferty, 2006). Tal termo deriva da junção das 

palavras pod (de iPod) e casting (referente a broadcasting, ou seja, à transmissão de 

informação de rádio e televisão). Deste modo, pode-se afirmar que os PODCAST não são 

mais do que ficheiros áudio no formato mp3 que podem ser disponibilizados numa página da 

Web ou num site de alojamento da www. Toda via a popularidade do podcast, Chen ( 2007), 

citado por Junior e Coutinho ( 2008), explica-a pelo fato de : 

1) Permitir que qualquer um com um microfone, computador e ligação à Internet 

publique os seus arquivos áudio;  

 2) Os arquivos do Podcast podem ser automaticamente descarregados de/para um 

dispositivo 2móvel e ser ouvidos quando e onde seja mais conveniente; 

 3) ser gratuito;  

 4) os utilizadores não precisam de pagar para descarregar os ficheiros do Podcast.   

De fato, Edirishingha et al. (2007) referem que os PODCASTS possibilitam uma 

maior flexibilidade de tempo de estudo e do local onde o mesmo se efetuam, uma vez que 

permite que os alunos acedam ao material de estudo e aprendizagem em qualquer altura de 

acordo com o estilo de vida de cada um. 

 O que torna o PODCAST uma ferramenta encantadora é a possibilidade que o ouvinte 

tem de subscrever os PODCASTS que lhe interessam usando um agregador RSS (Real 

Simple Syndication) que lhe garante automática a atualização dos PODCASTS para o PC ou 

leitor portátil. 

“Ao conceito de podcasting encontram-se associados vários termos, que é 

importante clarificar. Assim, podcast corresponde a uma página, site ou local onde 

os ficheiros áudio estão disponibilizados e de onde podem ser descarregados; 

podcasting é o próprio ato de gravar e/ou divulgar os ficheiros na web; já por 

podcaster entende-se o indivíduo que grava e desenvolve os ficheiros no formato 

áudio” (BOTTENTUIT & COUTINHO, 2007b). 

 

O podcasting foi criado para suprir a falta de conteúdo a ser distribuído via iTunes 

para os usuários do iPod. 

 

4.1 Características do Podcast 

 

Segundo Vanassi (2007), o sistema PODCASTING apresenta determinadas 

características. Uma delas é a produção. Para se produzir um PODCAST não é necessário 
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conhecimento técnico avançado ou investimentos muito altos. Para se produzir um 

PODCAST basta ter em mão um computador equipado com um microfone. Para isso, basta 

que o usuário capture o áudio e crie um arquivo de som para ser disponibilizado na internet. 

O PODCAST um grande diferencial, pois geralmente, vem associado ao sistema de 

RSS e, deste modo, o usuário não precisa entrar no site todas as vezes que desejar ouvir 

um novo programa, basta realizar uma assinatura do canal de PODCAST e assim baixar o 

conteúdo no computador do usuário, para que haja uma automática e constante atualização 

dos programas. 

O PODCAST é um arquivo digital distribuído por meio da internet, tendo como 

principal característica um sistema que possibilita o download automático de todos os 

programas produzidos e publicados por um determinado autor na rede. Uma outra vantagem 

do seu uso é o fato de o usuário ver baixados seus episódios de forma automática por meio 

dos feeds. 

 

4.2 O Uso do Podcast na Educação 

 

Com a difusão da internet diversas ferramentas na web foram desenvolvidas, para fins 

de aplicações, como meio de estratégias pedagógicas capazes de envolver o aluno em sua 

aprendizagem e que não podem ser ignoradas pela escola. Contudo, atualmente, a facilidade 

de construção e divulgação de podcasts, através de recursos de livre acesso, justifica um 

investimento na sua exploração em contexto escolar e na investigação das suas 

potencialidades e limitações educativas. “[...] Os podcasts são de fácil utilização, gratuitos e 

permitem a utilização de áudio, textos, imagens, vídeo e hipertexto” (COUTINHO; 

BOTTENTUIT, 2007, p. 6).  

O uso do podcast na educação ainda é muito novo, mais podemos perceber uma 

potencialidade de seu uso no campo educacional. A pessoa pode ouvir essas gravações onde e 

quando quiser. Aprender é criar e navegar na rede de conhecimento (Siemens, 2008). Essas 

ferramentas, se bem utilizadas no ensino servem como suporte a mais na educação. Squirra 

(2006) “refletem esse pensamento, afinal, “o conhecimento requer a existência da informação 

e a presença da comunicação” e se não há comunicação, o podcast deixou de cumprir sua 

função”.  

Uma das suas grandes potencialidades são o tempo e o espaço dando espaço para sua 

implantação, no âmbito educacional. O podcast é útil como um recurso para ser usado na sala 

de aula, em atividades pedagógicas com os alunos. As potencialidades que um instrumento 
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como o podcast permite em contexto de sala de aula são inúmeras, depende como essas 

potencialidades são explorados para facilitar o ensino aprendizagem. “Os podcasts aumentam 

a motivação para aprender, enriquecem as fontes de aprendizagem e melhoram as relações 

professor-aluno” (Salmon et al., 2007).  Esta ferramenta permite experiências cooperativo e 

colaborativo de cunho pedagógico. Nesse sentido, Moura & Carvalho (2006) referem à 

possibilidade desta; 

“Tecnologia promover o trabalho cooperativo e colaborativo; a participação ativa do 

aluno, através da produção de podcasts; a aprendizagem significativa e prolongada 

no tempo, que desenvolve a memória uma vez que permite que os alunos possam 

ouvir vezes   conta os conteúdos áudio produzidos; o desenvolvimento de 

competências específicas no decorrer das aprendizagens, como a oralidade; e por 

último, as autoras evidenciam o carácter motivador das aprendizagens desenvolvidas 

neste contexto”.  

 

Há diversas possibilidades de uso do podcast na educação por ser pratico, permiti 

trabalhar com os alunos na própria sala de aula, sem a necessidade do uso de computadores. 

Hoje em dia inúmeros recursos surgem facilitando este processo, dentre eles, o podcast que 

vem ganhado espaço e atenção de estudiosos inclusive na área educacional.  

“Esta abordagem oferece várias vantagens ao processo de ensino aprendizagem, já 

que os alunos podem reproduzir um mesmo episódio as vezes que quiserem e onde 

quiserem, respeitando-se diferentes ritmos de aprendizagem” (Bottentuit & 

Coutinho, 2007b). 

 

Os podcasts podem, ainda, ser desenvolvidos pelos próprios alunos, o que oferece 

muitas vantagens pedagógicas, neste sentido que Sousa e Bessa (2008, p.54) referem às 

potencialidades deste recurso ao se colocar o aluno na posição de produtor, “construindo e 

publicando ele os episódios de podcast fazendo, deste modo, concentrar os seus esforços na 

preparação das matérias de uma maneira mais ativa e mais estimulante”. 

Os podcasts devem ser associados em programas de estudo e os alunos devem 

conscientizar-se de que há alguma vantagem em ouvi-los. Algumas destas recomendações são 

também visíveis em Carvalho (2009) que apresenta uma taxonomia de podcasts com seis 

dimensões: tipo, formato, duração, autor, estilo e finalidade (Carvalho et al., 2008a).  São 

inúmeras as potencialidades dos podcast dentro da educação sendo assim a autora recomenda 

que o podcast não seja de longa duração, mas breve e simples, claro e conciso, assente numa 

estrutura com princípio, meio e fim (Carvalho, 2009). 

A facilidade com que o usuário é capaz de criar e disponibilizar conteúdo através do 

podcast tornou-se importante no âmbito educacional. 

“Alguns autores consideram estarmos numa época de renascimento e poder do áudio 

na aprendizagem (Salmon & Edirisingha, 2008). O podcast, em particular o som, é 

visto como ferramenta educativa (Chan et al., 2006) e como uma forma eficaz, 

rápida e móvel de aceder a conteúdos” (EVANS, 2006). 

http://prisma.cetac.up.pt/artigospdf/5_adelina_moura_e_ana_amelia_carvalho_prisma.pdf
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A tecnologia podcast veio para modificar a forma de ensinar e de como aprender na 

era da informação. Uma vez, que com essa ferramenta cria-se dentro do ambiente educativo 

um modo especial em se aprender. Em função das potencialidades nele percebidas, o podcast 

vem sendo integrado como ferramenta de ensino-aprendizagem em diversas situações 

educativas (EDIRISINGHA, SALMON &FOTHERGILL, 2007; LEE & CHAN, 2007). 

Utilizado na área educacional, o podcast é entendido como elemento capaz de promover a 

aprendizagem e a autonomia.  Segundo Carvalho et al. (2009, p.2), o podcast é o 

“renascimento do áudio para fins educativos”. 
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5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

5.1 Tipos de Abordagem da Pesquisa 

O conhecimento humano caracteriza-se pela relação estabelecida entre o sujeito e o 

objeto, podendo-se dizer que essa é uma relação de apropriação e para estudá-lo, tomamos 

como base Metodologia Científica que trata de método e ciência e tem como atividade 

preponderante a pesquisa.  

A aplicação do método, por meio de processos e técnicas, garante a legitimidade do 

saber obtido, como um conjunto de procedimentos a serem utilizados pelo indivíduo na 

obtenção do conhecimento.  

A pesquisa utilizada para a elaboração desse trabalho de conclusão de curso de acordo 

com Gil (2002), do ponto de vista da forma de abordagem do problema, se caracteriza como 

quantitativa e qualitativa.  

Quantitativa visto que proporcionou que os dados coletados fossem transformados em 

números que, após análise, geraram conclusões que são generalizadas para todo o universo de 

pesquisa, nos permitindo um conhecimento da realidade e facilidade de sistematizar os dados 

em tabelas e gráficos, quando aplicação do podcast.  

Qualitativa, já considerou que houve uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números, no caso dessa pesquisa a satisfação e alegria dos 

alunos ao gravarem, ouvirem suas vozes e vê-las posteriormente publicadas na Internet 

através do podcast. 

A vantagem de se integrar os dois métodos está, de um lado, na explicitação de todos 

os passos da pesquisa, de outro, na oportunidade de prevenir a interferência da subjetividade 

do pesquisador nas conclusões obtidas. 

Do ponto de vista de seus objetivos (Gil, 2002), temos um estudo exploratório, focado 

na maior familiaridade com o problema, com vistas a facilitar a construção das hipóteses 

levantadas. Para fechar o delineamento da pesquisa adotamos como procedimento técnico: a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa ação. A bibliográfica é básica e obrigatória em qualquer 

modalidade de pesquisa, visto que fornece o embasamento teórico sobre o tema da pesquisa. 

De forma geral, qualquer informação publicada (impressa ou eletrônica) é passível de se 

tornar uma fonte de consulta. 
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A pesquisa ação foi utilizada já que a pesquisa foi concebida e realizada em estreita 

associação com a resolução de um problema coletivo, o aprimoramento da leitura o oral dos 

alunos do 3°ano da Escola Municipal Santa Lucia, já que os pesquisadores e participantes 

representativos da situação problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

As técnicas de coleta de dados adotadas foram, a observação, entrevista e gravação de 

áudio. 

5.2 Lócus e Sujeitos da Pesquisa 

O presente trabalho foi realizado na Comunidade de Grota Seca no Município de 

Capitão Poço, Estado do Pará. Os habitantes se chamam capitão - pocense. A densidade 

demográfica é de 17,9 habitantes por km² no território do município. O município se estende 

por 2 899,5 km² e contava com 51 899 habitantes no último censo. 

Vizinho dos municípios de Garrafão do Norte, Ourém e Irituia, Capitão Poço se situa a 

63 km a Sul-Leste de Capanema.   Os sujeitos participante dessa pesquisa são da zona rural. 

Na zona rural, está localizado as áreas produtoras das mais diversas culturas de nossa região 

com uma produção de subsistência e com um excedente que muito contribui para o 

desenvolvimento econômico da cidade com suas exportações para outras regiões do Brasil e 

do exterior. UM fator de grande importância para a economia da região é a pimenta-do-reino, 

Pois a mesma tomou-se um grande fonte de renda para os produtores de Capitão Poço. A 

introdução da cultura da laranja, aliada ao apoio dado pela Secretaria de Estado de Agricultura 

SAGRE e a EMA TER, as condições favoráveis de clima, solo e mercado ao interesse dos 

agricultores, proporcionaram incremento considerável ao cultivo da laranja neste município, 

que hoje tem, aproximadamente, dois milhões de pés, privilegiando o município como o 

maior produtor da Região Norte. A zona rural do município é composta de 96 comunidades 

com uma população em tomo de 26 mil pessoas. 

5.3 Históricos da Comunidade Grota Seca Local Onde Ocorreu O Projeto 

O processo de fundação e crescimento da comunidade Grota seca, teve início no 

começo da década de 1940, quando tudo o que existia na região era apenas mata. A 

comunidade evoluiu muito, principalmente após a chegada da energia elétrica, no ano de 

1998. Hoje, de acordo com os dados obtidos na prefeitura municipal, Grota seca possui 300 

casas, sendo a grande maioria construída em alvenaria e um total de 1.200 habitantes.  

http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-garrafao-do-norte.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ourem.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-irituia.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-capanema.html
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5.3.1 Caracterizações da Escola 

 

A escola Municipal de ensino Fundamental Santa Lucia foi fundada para atender a 

comunidade local, hoje a escola funciona o ensino fundamental I, o 6º ano e a EJA. É uma 

instituição de rede pública municipal de ensino, que prioriza o desenvolvimento educacional 

de seus educandos. 

A escola Municipal de ensino Fundamental Santa Lucia, conta com uma equipe 

educacional, onde sete de seus professores possuem o nível superior, e os outros   quatros 

Professores que ocupam o quadro de professores da escola estão concluindo sua primeira 

graduação.  Conta também com um amplo e arejado espaço, onde desenvolvem trabalhos 

voltados para o desenvolvimento de seus educandos. 

Figura 1 – Sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cleidiane Lopes 

 

A escola é composta pelas seguintes dependências: 03 salas de aulas arejadas e bem 

iluminadas, 01 laboratório de informática, 01 diretoria, 01 secretaria onde são realizadas todas 

as burocracias da escola, 01 sala para a diretora, 02 banheiros femininos, 02 banheiros 

masculinos, 01 cozinha e 01 dispensa, e uma ampla área onde é usada pelos alunos para sua 

recreação. 

A escola disponibiliza diversos recursos materiais e pedagógicos, disponibilizando 

também dos seguintes recursos humanos: Uma diretora, onze professores, três funcionários de 

apoio, e uma clientela de alunos distribuídos em quatro turnos: Manhã, Tarde, Intermediário, 

e Noite. 
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5.3.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

Num primeiro momento fomos à escola conversar com a professora Maria Aurenir Ribeiro de 

Oliveira, ela tem 39 anos, exerce a função de docência há 10 anos, concluiu o Ensino Médio 

Completo. A mesma lecionado no 3º ano do ensino fundamental onde os alunos são da faixa 

etária de 08 anos de idades, para sabermos como andava a leitura de seus alunos e a mesma 

nos relatou sobre a dificuldade na leitura oral dos alunos.  

Perguntamos o que ela fazia para amenizar essa dificuldade perguntamos também o 

que ela achava da utilização da informática educativa e foi quando entramos com a proposta 

da utilização do podcast para ajudar mais os alunos no desenvolvimento da leitura oral.  

Explicamos o que era o podcast como utilizá-lo para que servia, qual sua utilidade na 

educação. O segundo passo foi montar uma aula onde a primeira parte seria ministrada pela 

professora e a segunda parte pelos pesquisadores, onde entramos com a criação do podcast.  

Terceiro momento foi recolhido a opinião da professora a respeito das aulas com o auxílio do 

podcast e o quarto e último momento foi coletado a opinião dos alunos sobre o uso do 

podcast. 

As técnicas de coleta de dados adotadas foram, a observação, entrevista e gravação de 

áudio. 

 

5.3.3 Procedimentos de Coleta de Dados e Análise 

Para desenvolver o projeto junto das crianças, tivemos de estruturar a nossa 

intervenção. Desta forma, optamos por trabalhar por etapas o desenvolvimento do projeto em 

quatro etapas: Testes de avaliação diagnóstica; apresentação do projeto; gravação dos 

podcasts; audição e avaliação dos podcasts. Estas etapas foram discutidas com as crianças no 

início do projeto, ao longo deste e também depois de os termos concluídos. 

a) TESTE DE AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA. 

Averiguação do nível de fluência de leitura oral da turma; - Preparação para a gravação; 

- Fonte de motivação para o projeto. 

b) APRESENTAÇÃO DO PROJETO (TEVE COMO OBJETIVO.) 

Apresentação do tema do projeto e das suas etapas e objetivo final; 

Apresentação da história BRANCA DE NEVE E OS SETES ANÕES;  

c) GRAVAÇÃO DOS PODCASTS 
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- Gravação da leitura da história; - Audição das próprias leituras e das dos colegas; - Reflexão 

sobre essas leituras. 

d) AUDIÇÃO E AVALIAÇÃO 

- Audição dos podcasts finalizados; - Opinião dos alunos sobre a atividade desenvolvida. 

 

Primeira fase – Testes de avaliação diagnóstica de fluência de leitura. 

Antes da realização de gravação, pedimos a autorização do professor, após foi que iniciamos 

as gravações. Esta fase foi desenvolvida com uma criança de cada vez, lendo uma parte da 

história o que nos permitiu construir uma relação de maior proximidade com cada aluno. As 

gravações foram realizadas na própria sala do 3º ano.  

 

Segunda fase – Apresentação do projeto. 

A segunda etapa foi aquela que correspondeu efetivamente ao início do projeto com as 

crianças. Aqui, apresentamos o nosso projeto, mas centralizamos principalmente na gravação 

da história, o qual promove a construção de podcasts por aluno. O objetivo era incentivar as 

crianças a participarem no nosso projeto com entusiasmo e motivadas pela participação. Nesta 

aula, para além da leitura da história, abordamos também o conceito de podcasts. Assim, 

recolhemos informação sobre os conhecimentos que as crianças poderiam já ter sobre esta 

ferramenta da Web 2.0, e ajudamos no aprofundamento destes conhecimentos. 

 

Terceira etapa – Gravação dos podcasts. 

As gravações foram todas realizadas no mesmo espaço, o que já tinha acontecido com a 

gravação dos testes de avaliação diagnóstica. Assim, embora inicialmente tivesse a intenção 

de permitir que as crianças se apropriassem do programa e desenvolvessem os podcasts de 

forma mais autónoma, na altura, optamos por ser um da dupla a controlar o computador, 

embora fazendo o que as crianças me pedissem (guardar ou descartar as gravações, por 

exemplo). Contudo, não pudemos, obviamente, recusar quando algumas crianças nos pediram 

para serem elas a utilizar o programa, Com tudo isso não atrasou o trabalho. Pelo contrário, as 

crianças mostraram-se empenhadas e ainda mais envolvidas na tarefa, apropriando-se 

instintivamente do programa. Cada fala foi gravada individualmente, mas todo o grupo esteve 

presente. 

 

Quarta fase - Audição e avaliação.  
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Esta avaliação tomou-se forma de entrevista com os alunos participantes. Explicamos o que 

iríamos fazer: ouvir o podcast finalizado, discutir a nossa opinião sobre ele, bem como sobre o 

trabalho realizado. Depois de todos os grupos terem ouvido o seu podcast, mostramos a toda a 

turma. 

 

Quinta fase – Publicação na Internet. 

Nesta etapa o áudio foi publicado no endereço: http://alcidemirbarros04.podomatic.com/entry/2015-04-

18T19_18_43-07_00. Os alunos no laboratório de informática, puderam conectar-se à Internet e 

ouvir suas falas. Levaram o endereço para casa para que os pais e familiares também 

pudessem ouvi-los. 

http://alcidemirbarros04.podomatic.com/entry/2015-04-18T19_18_43-07_00
http://alcidemirbarros04.podomatic.com/entry/2015-04-18T19_18_43-07_00
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6 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Observa-se que o processo de oralidade na escola ocorria de uma maneira bastante 

tradicional onde eram poucos os recursos disponíveis para a ação pedagógica e a professora 

não tinha grande possibilidade de inovação. A chegada dos computadores e mais 

especificamente a utilização de áudio na escola trouxe consigo a possibilidade de melhoria da 

pratica pedagógica da professora e consequentemente a oralidade dos alunos. Diante disso 

propomos a professora que praticasse as leituras com a produção de áudios, tínhamos 

construído a hipótese que os alunos estimulados pelo uso de um recurso novo e interessante, 

teriam mais prazer em efetuar leituras, aprimorando assim sua oralidade. A professora pode 

perceber os avanços no desenvolvimento dos alunos durante as atividades proposta por ela. 

As crianças estavam mais dispostos para desenvolver as atividades além de assimilarem, 

muito mais os conteúdos trabalhados em sala de aula, através de ditados, momentos de leitura, 

entre outras atividades proporcionadas pela professora. Os alunos participaram de um 

concurso de cotação de história oferecido na escola e a evolução dos participantes foi 

surpreendente para a professora. Além de demostrarem seus desempenhos na leitura durante a 

avaliação bimestral.  

Com o intuito de comprovar a eficácia do projeto, resolvemos avaliar as notas dos 

alunos antes e depois do uso do podcast. Aplicamos o projetono início do 4º bimestre. 

 

Tabela 1 – Notas dos alunos da disciplina Portugues 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Professora A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

1 8,0 8,5 7,5 9,0 

2 6,5 4,0 8,0 8,5 

3 5,0 7,5 7,5 9,0 

4 9,0 8,8 9,0 9,0 

5 5,0 7,5 5,5 8,5 

6 6,5 3,0 5,0 6,6 

7 4,5 4,5 7,0 5,5 

8 6,0 6,5 5,0 4,2 

9 8,0 4,0 6,0 9,0 

10 9,0 8,0 9,0 9,0 

11 7,0 5,5 8,5 9,0 

12 5,5 7,0 7,5 8,5 

13 6,0 9,0 7,5 9,5 

14 9,0 9,0 9,0 10,0 

15 8,0 8,5 8,5 9,0 

16 4,0 5,0 7,5 7,5 

17 7,5 8,0 8,0 8,5 

18 8,5 9,5 9,0 10,0 

19 8,5 8,5 9,0 10,0 

20 9,0 9,5 9,0 10,0 
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Gráfico 1 – Evolução das notas dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a tabela e o gráfico referentes à disciplina de Português onde a oralidade 

(leitura) está inserida, verificamos que 75% dos alunos melhoraram seu desempenho e os 

restantes 25% mantiveram-se estáveis. 

 

OPINIÃO DAPROFESSORA SOBREA MELHORA OU NÃO DA ORALIDADE DOS 

ALUNOS ANTES E DEPOIS DA ATIVIDADE DO PODCAST. 

 

 

Antes do podcast a leitura oral dos alunos era um fracasso pois poucos se interessavam 

para fazer a leitura apesar que eu já trabalhava com método de colocar dois alunos por dia 

para fazer a leitura de uma história escolhida as vezes por mim e outras vezes por pelos 

leitores. Apesar de trabalhar dessa forma tinha sempre alguns alunos que nunca participavam, 

mais com a utilização do podcast achei todos sem distinção se motivaram dentro do processo 

da leitura oral, é claro que nem todos os alunos aproveitaram está possibilidade do mesmo 

modo, mais ainda tinha aqueles alunos tímidos, que tanto a compreensão como a produção 

oral melhoraram significativamente. A atividade realizada através do podcast em nenhum 

momento visou classificar os alunos mais apenas praticar a compreensão oral, por esse motivo 

levou os alunos a participarem sem medo, achei que motivou mesmo principalmente os 

alunos que apresentavam mais dificuldades na leitura. 

Contudo creio que o trabalho com o podcast teve um efeito positivo   em relação a 

leitura oral dos alunos.  Foi muito proveitoso com certeza. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O podcast proporciona admiráveis potencialidades em educação, toda via, ela só 

significará efetivamente um proveito se forem de encontro às necessidades e expectativas dos 

alunos. Os podcasts são uma tecnologia emergente, com um potencial ligado à possibilidade 

de pensar uma rede mais ampla e territorial que pede trabalho em conjunto e ideias inovadoras 

para gerar outras formas de informação. “Os alunos quando passam a ser produtores de 

podcasts envolvem-se mais na elaboração do guião, aprendendo melhor e trabalhando 

colaborativamente” (Cruz & Carvalho, 2007). 

As escolas atualmente vêm passando por um processo de melhorias no ensino para 

que os alunos saiam delas com um potencial maior de desenvolvimento e capacidade de ter 

um futuro garantido. Mas parte deste desenvolvimento se deve as novas tecnologias que estão 

aparecendo para que isto seja possível. Portanto, o uso do computador tem como objetivo 

promover a aprendizagem do aluno, e não simplesmente facilitar, ajudando na construção do 

processo de conceituação e no desenvolvimento de habilidades importantes para que ele 

participe da sociedade do conhecimento. 

“O computador […] e as mídias digitais precisam estar presentes na escola, 

concorrendo para que essa deixe de ser mera consumidora de informações 

produzidas alhures e passe a se transformar – cada escola, cada professor e cada 

criança – em produtores de culturas e conhecimentos. Cada escola, assim, começa a 

ser um espaço de produção, ampliação e multiplicação de culturas, apropriando-se 

das tecnologias” (PRETTO; ASSIS, 2008, p.81).  

 

O computador foi uma das ferramentas que muito ajudou para que essas tecnologias 

pudessem ser implantadas nas escolas.  

Segundo VALENTE, (1999, p.2); 

“Quando o aluno usa o computador para construir o seu conhecimento, o 

computador passa a ser uma máquina para ser ensinada, propiciando condições para 

o aluno descrever a resolução de problemas, usando linguagens de programação, 

refletir sobre os resultados obtidos e depurar suas ideias por intermédio da busca de 

novos conteúdos e novas estratégias […]. A construção do conhecimento advém do 

fato de o aluno ter que buscar novos conteúdos e estratégias para incrementar o nível 

de conhecimento que já dispõe sobre o assunto que está sendo tratado via 

computador”. 

 

Vimos também que essas novas tecnologias podem ser exemplificadas pelo uso das 

ferramentas da web. Estes têm o poder de passar um determinado conhecimento para o aluno, 

fazendo com que o aprendizado se torne mais fácil, prático e divertido. Tais recursos 

pedagógicos oportunizam aos educandos a possibilidade de estar construindo seu próprio 

conhecimento, através da interação com o objeto, o que os estimula a pensar, a alcançar níveis 

mais elevados de abstração, a refletir, a criar estratégias, manipular conceitos, acarretando 
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consequências benéficas no que se refere a adaptação às constantes mudanças sociais, assim 

como ao pleno exercício da cidadania e do trabalho. 

Compreender a utilização do podcast só é possível considerando-se o dinamismo da 

interação que esse recurso proporciona em situação de aprendizagem.  

  A razão pela qual os educandos têm vontade de concretizarem as atividades e não 

desistirem diante das dificuldades é o de sentirem-se provocados. A interatividade favorece a 

curiosidade e a motivação, e permite que, de uma forma mais ativa, se entre em contato com a 

informação e o conhecimento. 

Portanto, com a utilização do podcast, e a má disposição do educando pelo processo de 

ensino-aprendizagem pode ser amenizada e, por que não, até suprimida. E, com o interesse de 

auxiliar os educadores. 

Conclui-se que na medida em que a ferramenta digital podcast é bem explorada 

através de um procedimento interdisciplinar entre os educandos, torna-se ainda mais, 

importante, pois proporciona e alia informações, no processo de ensino em ambientes 

pedagógicos informatizados e, se assim for, a aventura do ato de aprender prevalecerá. A 

interatividade favorece a curiosidade e a motivação, e permite que, de uma forma mais ativa, 

se entre em contato com a informação e o conhecimento. 

Para que o processo de desenvolvimento nas atividades de leitura e escrita torne-se 

mais interessante é preciso ser criado ferramentas tecnológicas que os favoreçam esse 

desenvolvimento. 

Pode-se, salientar que os meios tecnológicos usados no processo de construção do 

conhecimento de modo particular, o podcast, podes ativar essas habilidades. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para a discussão das necessidades e 

possiblidades de desenvolver a competência leitora, escritora assim como a oral dos 

educandos.  
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ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

Para conhecermos como acontecia o processo de ensino na Escola de ensino 

Fundamental Santa Lucia no 3º ano, mais especificamente na leitura oral dos alunos, foi 

realizada uma entrevista com a professora da turma, que descreveu aspectos sobre o processo 

de ensino e aprendizagem na escola.  

Caracterizaremos a professora como “Professora A”, ela é uma professora generalista, 

ou seja, ministra todas as disciplinas da série. 

A primeira pergunta buscou identificar, de acordo com a professora, como se dava o 

processo de leitura (oralidade) na escola sem o uso de tecnologia: 

“A leitura oral dos alunos era um fracasso, pois poucos se interessavam para fazer a 

leitura apesar de que eu já trabalhava com método de colocar dois alunos por dia 

para fazer a leitura de uma história escolhida às vezes por mim e outras vezes por 

pelos leitores. Apesar.” (PROFESSORA A). 

 

Como era a participação e aceitação ao processo de leitura? 

“Alguns alunos se recusavam em ler, diziam que tinham vergonha, que a voz é feia, 

e ficavam com medo das brincadeiras dos outros alunos, caso gaguejassem” 

(PROFESSORA A). 

 

Qual a sua percepção após o uso do podcast? 

“Com a utilização do podcast achei que eles todos sem distinção se motivaram mais 

dentro do processo da leitura oral, é claro que nem todos os alunos aproveitaram está 

possibilidade do mesmo modo, mais ainda tinha aqueles alunos tímidos, que tanto a 

compreensão como a produção oral melhoraram significativamente”. 

(PROFESSORA A). 

 

Quais os aspectos positivos no uso do podcast para o desnvolvimento da oralidade dos alunos. 

“A atividade realizada através do podcast em nenhum momento visou classificar os 

alunos mais apenas praticar a compreensão oral, por esse motivo levou os alunos a 

participarem sem medo, achei que motivou mesmo principalmente os alunos que 

apresentavam mais dificuldades na leitura.  Com tudo creio que o trabalho com o 

podcast teve um efeito positivo   em relação a leitura oral dos alunos.  Foi muito 

proveitoso com certeza”. (PROFESSORA A). 

 

 Você Já tinha ouvido falar em podcasts? 

 “Nunca, mais durante o desenvolvimento do projeto pude perceber a potencialidade 

dessa ferramenta. Que só tem a contribuir com a educação de nossos alunos”. 

(PROFESSORA A). 

 

Quais seriam para você o maior desafio ao produzir um podcast?  

 “Para mim seria a pouca familiaridade com microfone, outra que eu acho muito 

importante seria a   Incerteza quanto à duração ideal do podcast. Mais creio que com 

algumas pesquisas a respeito do mesmo e um pouco de prática a coisa fluiria com 

certeza”. (PROFESSORA A). 
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Quais te parecem ser as vantagens do uso de podcasts na educação? 

“Uma das grandes vantagens no meu ponto de vista é a facilidade que a mesma 

oferece, no momento da criação, pois o criador de um podcast, tem mais tempo 

disponível para elaborar e produzir, a mesma possibilita também a criação na casa 

dos próprios alunos, em sala de aula, ou seja a facilidade em produzir permite a 

produção em qualquer ambiente”. (PROFESSORA A). 

 

O que poderia motivar você a adotar o recurso podcast em sala de aula? 

 “Mais informações sobre o assunto, Pesquisas indicativas da aplicabilidade do 

recurso. Mais a credito que depois do projeto aplicado as duvidas que restarem a 

respeito da ferramenta podcast serão poucas. Mais faria sim com certeza muitas 

pesquisas relacionadas a aplicabilidade. Essa é uma ferramenta que da possibilidade 

ao professor e de fácil acesso, em qualquer momento e em qualquer disciplina dar 

para utilizar. É uma ótima opção ao educador”. (PROFESSORA A). 
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