
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O conteúdo deste e-book foi 

desenvolvido por professores 

parceiros para uso exclusivo 

da EduConecta.com.br 



INTRODUÇÃO 
 

 

 

Você sabe o que é um podcast? Já ouviu um podcast? 

 
 

Essas perguntas introduzem esse mini e-book que aborda cinco 

sacadas sobre o uso de podcasts na educação. Como o podcast é uma 

forma de mídia recente e não é tão conhecido, precisamos começar 

definindo o termo. Costuma-se dizer que podcasts são programas de 

rádio disponíveis on-line, que podem ser ouvidos em local e 

horário à sua escolha. Esses programas são elaborados por 

podcasters que disponibilizam os arquivos de áudio para serem 

baixados ou acompanhados através de plataformas de hospedagem, as 

quais podem ser acessadas através de dispositivos móveis ou 

computadores. 

Em resumo, um podcast é um 

conteúdo de áudio transmitido via 
feed, download ou site. 

 

https://mundopodcast.com.br/artigos/o-que-e-podcast/


 
 
 
 

Surgida no final de 2004, 

a palavra 

podcast 
advém da junção das 

palavras Ipod (mp3 

player da Apple) e 

broadcasting 

(transmissão em rede). 

Embora esse 

neologismo seja fraco 

por não estar limitado a 

esses recursos, segundo 

LEMOS (2005), o 

podcasting designa todo 

um conjunto de 

tecnologias usadas na 

produção e distribuição 

de conteúdo via áudio. 

PODCAST: o início 

 

 
SAIBA MAIS 

 
LEMOS, A. (2005) 

PODCAST - EMISSÃO 

SONORA, FUTURO DO 

RÁDIO E 

CIBERCULTURA. 
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#SACADA1: 
Informar, 
Comentar 

ou Orientar? 



Tabela: Taxonomia de podcasts (adaptado de CARVALHO et al, 2009) 

 
 

#1 
 
 

 

Há inúmeros tipos de podcasts e os usos são os mais variados possíveis. 

Há até podcasts feitos para ciclistas (bikers) usarem durante a sua prática 

(Podcast ‘Vou de Bike’), por exemplo. A “Taxonomia de Podcasts” sugere 

que os podcastas podem ser classificados por:: 
 
 

TIPO FORMATO 
DURAÇÃO 

(min) 
AUTOR ESTILO FINALIDADE 

Expositivo/ 

Informativo 

 
Feedback/ 

Comentários 

 
Instruções/ 

Orientações 

 
Materiais 

autênticos 

Áudio 
 
 
Vídeo: 
Vodcast 
Screencast 
Enhanced 
podcast 

Curto  
1’ a 5’ 
 
 Moderado  
6’ a 15’  
 
Longo  
>15’ 

 
 

Professor   

Aluno(s) 

Outro 

Jornalista 

Cientista 

Politico, 

etc. 

 

 
Formal 

Informal 

Informar 

 
Motivar/ 

sensibilizar 

 
Refletir 

 
Incentivar a 

questionar 

 
etc. 

Escolha o tipo e formato 

adequado para a melhor 

interação com seu aluno. 



 
 
 

 

Para aprender sobre o 

mundo dos podcasts, é 

preciso conhecer alguns 

termos da podosfera. 
 
 

A podosfera é o mundo dos 

podcasts brasileiros - uma 

pequena gota no universo 

maior de podcasts existentes 

na internet abrangendo todas 

as línguas. 
 

 

Geralmente, os programas podem ser disponibilizados diretamente em 

sites, como o Podcasting Brasil, que é um canal que reúne 

podcasts de vários temas, sendo a maior parte produzidos por sites 

institucionais; ou em plataformas de audio como o SoundCloud, 

Spotify ou iTunes. Nessas plataformas é possível encontrar um 

enorme catalogo com links diretos para podcasts de todos os generos. É 

um mundo de podcasts - ou um mundo podcastal, usando o  

termo existente na podosfera. 
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Segue uma lista com alguns exemplos de Podcasts: 
 
 

 

 

Café Brasil http://www.podcastcafebrasil.com.br/ 
 
 

Fronteiras da 

Ciência http://www.ufrgs.br/frontdaciencia/ 
 
 

Nerdcast http://jovemnerd.com.br/categoria/nerdcast/) 

Quais são seus Podcasts 

favoritos? Siga as 

sugestões e faça sua lista... 

Será enriquecedor! 

http://www.podcastcafebrasil.com.br/
http://www.ufrgs.br/frontdaciencia/
http://jovemnerd.com.br/categoria/nerdcast/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#SACADA2: 
Podcast ou 
Videocast? 



 
 

#2 
 
 

 

Muitos arquivos de áudio, postados em plataformas de aprendizagem 

como Moodle e Blackboard, podem ser considerados também como 

podcasts. Do mesmo modo, existem vídeos que são chamados de 

videocasts, mas essa definição depende do tipo de estrutura do 

programa gravado em vídeo. 

 
 

Então, 

 

O que configura um arquivo de áudio ou vídeo como sendo 

um Podcast ou Videocast? 

Como esse podcast ou videocast 

pode ser aplicado na educação? 

Podcasts ou videocasts: 

quando usar um ou outro? 



 

 

#2 
 
 

 

Muitos dos tutoriais gravados com captura de tela e narrados podem ser 

considerados videocasts e são muito úteis para aprimorar o 

aprendizagem. Nesse sentido, os vídeos produzidos pela Khan Academy 

(imagem abaixo) e traduzidos pela Fundação Lemann são um 

bom exemplo de vídeos que podem ser tidos como videocasts. É possível 

também assinar o canal do YouTube e incorporar esses vídeos em sua 

aula on-line. 

Podcasts ou videocasts: 

quando usar um ou outro? 

https://www.youtube.com/channel/UCXj2oSzwg6G0iBjKg33joMQ
https://www.youtube.com/channel/UCXj2oSzwg6G0iBjKg33joMQ
https://www.youtube.com/channel/UCXj2oSzwg6G0iBjKg33joMQ
https://www.youtube.com/channel/UCXj2oSzwg6G0iBjKg33joMQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#SACADA3: 
Crie seu 

PODCAST 



 
 

#3 
 

”A criação de podcasts, seja ela com objetivo educacional ou jornalístico, 

exige o cumprimento de algumas regras básicas que garantam a 

qualidade necessária a uma boa compreensão do conteúdo a ser 

transmitido. Com o podcast, o utilizador pode transformar-se num 

produtor e formador de opinião, pode experimentar o universo do 

jornalista, do locutor, do agitador cultural e, até mesmo, abandonar o 

anonimato. Com poucos conhecimentos técnicos, passa a ser dono de 

um veículo de comunicação; tudo depende do uso que fizer dele e da sua 

criatividade. Por isso é que, antes de nos aventurarmos na  produção de 

um podcast, é bom saber como proceder para criar um bom episódio, o 

que implica familiarizar-se com questões técnicas, com os aspectos 

relativos à comunicação e, mais importante que  

tudo, com a idoneidade dos conteúdos disponibilizados.” 

 
(Bottentuit Junior e Coutinho, 2008) 

Como o podcast pode ser útil 

para promover aprendizagem? 

Como criar um podcast para usar 

em aula? Como auxiliar meus 

alunos a criarem podcasts? 



 
 

 

                                                                                         
“O uso de uma ferramenta como o podcast 

reduz, de certa forma, a tendência quase 

monopolizadora dos materiais 
impressos e vem abrir outras perspectivas ao 

sistema educativo. Para além disto, a 

flexibilidade espacial e temporal a nível da 

gestão individual dos momentos e espaços de 

aprendizagem, são outros elementos que esta 
ferramenta vem trazer ao cenário educativo. 

 

Cabe ao professor provocar a curiosidade e induzir a 

avidez de aprender nos seus alunos através de ambientes 

inovadores.” 

(Moura e Carvalho, 2006) 

#3 



 
 

 

Para conhecer alguns dos passos para a criação de um 

podcast, sugiro os posts Podcasteando do 

portal Mundo Podcast. 

É claro que a internet tem muitas dicas para os 

iniciantes no mundo dos podcasts, mas esses 

posts são realmente muito úteis para quem quer 

criar um podcast do zero. 

 

Algumas das postagens que indico, são: 
 
 
 
 

http://mundopodcast.com.br/podcasteando/tutorial-como-criar-um-podcast/ 
 

https://comunidade.rockcontent.com/o-que-e-podcast/ 
 

https://inovacaosebraeminas.com.br/quais-sao-e-como-escolher-um-
agregador-de-podcast/ 

 

https://www.zinecultural.com/blog/dicas-de-podcasts-do-brasil 
 

http://mundopodcast.com.br/podcasteando/feed-podcast-blogger/ 
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#3 Passos para a Criação de um 

Podcast 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#SACADA4: 
PODCAST 
em língua 

estrangeira 



 
 
 

Que tal usar podcasts para aprender 

uma língua estrangeira? Você conhece 

algum podcast de/em língua 

estrangeira? E, você, professor(a)? 

Quer motivar seus alunos a aprenderem 

línguas estrangeiras? 
 
 

 

O podcast pode ser uma ferramenta útil para melhorar a oralidade e 

aprimorar o ouvido na compreensão de uma língua estrangeira. Aliado 

a autonomia de quem quer aprender, o podcast pode ser utilizado no 

caminho para o trabalho, durante tarefas repetitivas, estando parado 

no trânsito ou fazendo caminhadas. O Podcast é um jeito muito bom de 

aprender sempre. 

#4 



 
 

“Podemos perceber que a criação do podcast 

é uma atividade que permite que o aluno 

utilize a linguagem falada em um contexto real 

de uso. Ele pode gravar mensagens de 

apresentação para a turma, ler textos, 

comunicar-se com pessoas de outros países, 

entre uma infinidade de possibilidades de uso 

desse recurso. 
 

Ao gravar e ouvir as gravações dos colegas, 

professor e outros podcasts disponíveis na internet, o 

aluno pode perceber questões como entonação, 

ritmo, junção de palavras etc., o que facilita a 

apreensão da habilidade oral.” 

 

“Uma atividade que sugerimos para trabalhar a 

oralidade seria o aluno ouvir o podcast 

primeiramente sem o texto e depois fazendo a 

leitura em voz alta. Entendemos que essa 

repetição treina e exercita a expressão e a 

oralidade do aluno na língua inglesa. O professor 

pode, ainda através do texto do podcast, 

observar os novos vocábulos, formular 

perguntas, estimulando respostas, incentivando 

a expressão oral e memorização da pronúncia.” 

#4 
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Inglês 

ESL podcast - http://www.eslpod.com/ 

CULips podcast - http://esl.culips.com/ 

Real Life English for Brazilians podcast - http://reallifeglobal.com/real-life-english- 

for-brazilians 

Podcasts in English - http://www.podcastsinenglish.com/ 

Learn English - http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts 

Espanhol 

Audiria podcast - http://audiria.com/nosotros.php 

Español podcast - http://www.spanishpodcast.org/ 

Podcasts en Espanhol - http://www.lengalia.com/pt/podcasts.html 

Quer mais? Confira a lista de podcasts indicados no Universia para 

quem quer aprender uma língua estrangeira (são mais de 20): 

01-links-aprender-qualquer-idioma-graca.html 

Recomendo os seguintes 

podcasts para a aprendizagem 

de/em língua estrangeira: 

http://www.eslpod.com/
http://esl.culips.com/
http://reallifeglobal.com/real-life-english-for-brazilians
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http://audiria.com/nosotros.php
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http://www.lengalia.com/pt/podcasts.html
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#SACADA5: 
PODCAST: 
criação de 
atividades 



 
 

#5 
O artigo de Freire (2013), dá destaque aos podcasts como a 

tecnologia da oralidade, que dá proeminência as vozes de 

professores e alunos na educação on-line. Muitas vezes silenciadas 

nas atividades presenciais, as vozes especialmente dos alunos 

podem ser ouvidas quando do uso de atividades envolvendo 

podcasts. 

“A atuação docente mostra-se igualmente importante 

em EaD no uso pedagógico do podcast como ponto de 

encontro para fins comunicativos. Nessa aplicação, a 

tecnologia aqui em análise presta-se ao apoio para o 

exercício da comunicação na perspectiva freireana, na 

qual essa se trata da “co-participação do ato de pensar” 

(FREIRE, 1971, p. 66), constituída por um diálogo 

permeado pela pluralidade, possibilidades de 

expressão livre e quebra de hierarquia. A partir dessa 

perspectiva, o podcast pode oferecer importante 

instância de sofisticação expressiva e potencialização 

comunicativa.” 

Que tipo de atividades podem ser 

usadas com podcasts para 

promover a aprendizagem? 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por fim, o podcast, como um todo, irá te proporcionar basicamente dois tipos de 

aprendizagem: 

 
• Ao produzir um podcast, você lidará com uma série de novas ferramentas, 

até então estranhas, como códigos, programação, edição, publicação, redes 

sociais com fins de divulgação. Você terá todo um novo conhecimento que 

poderá, mais tarde, render até mesmo trabalhos na área. 

• O segundo tipo de aprendizado será o aprofundamento  em  sua  área  de 

conhecimento. Para cada novo episódio será exigido de você pesquisa e 

roteirização, isso te fara aprender cada vez mais. E em casos de podcasts 

de temas variados, onde nem sempre o tema é de conhecimento profundo 

dos participantes, o aprendizado será ainda maior. 

 

Dentre os muitos tipos de podcasts que podem ser encontrados na podosfera, 

podemos fazer uma distinção entre podcasts que podem ser usados na educação, 

mas que não foram pensados originalmente para fazerem parte de algum currículo 

escolar, e aqueles que são planejados especificamente para algum contexto 

educacional, ou seja para algum curso ou atividade escolar. 

Esses são geralmente planejados para serem inseridos em alguma aula e 

dependendo do formato podem nem ser considerados um verdadeiro podcast, mas 

uma simples gravação em áudio ou vídeo. Assim, é importante se compreender o 

formato de um podcast e sua finalidade para defini-lo como um podcast educacional.
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