
T E C N O L O G I A -

DIVERSIDADE na
aprendizagem
O uso de podcasts é uma saída para a qualificação de

profissionais no ambiente empresarial. A dinâmica da

informação e a atraente possibilidade de apresentar cases

em diferentes contextos permitem a essa tecnologia

estabelecer uma ligação direta entre teoria e prática
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presença cada vez maior da

tecnologia em nossa sociedade

constitui a primeira base para que

haja a necessidade de sua inclusão

no processo educativo. Quem

trabalha com educação, seja ela

• corporativa ou não, não pode

limitar-se a uma única dimensão pedagógica. O desafio,

então, é articular a prática pedagógica com a tecnologia,

ampliando assim a ação educacional dentro da empresa.

Como sabemos, a simples introdução de qualquer nova

tecnologia no processo educacional pode provocar

diferentes reações entre os envolvidos. Contudo, o seu uso,

acompanhado pelo planejamento de ações motivacionais e

pedagógicas efetivas, pode trazer frutos gratificantes. A

sociedade do conhecimento, que tem como característica a

constante mudança, não pode prescindir de inovações

tecnológicas no âmbito da educação profissional, e o uso

do podcast é uma resposta para essa exigência.

A tecnologia

Entendemos por podcast a utilização de áudio

compartilhado por diversos usuários, via internet. De acordo

com definição encontrada no site Medialess

<www.medialess.com.br/?p=261>, "apalavra 'podcast' vem

da junção de duas outras palavras: 'pod' (de 'iPod', o

equipamento reprodutor de músicas digitais em formato de

arquivos —desenvolvido pela Apple), mais a palavra 'cast'

(derivada da palavra 'broadcast', ou seja, transmissão de sinais

de rádio, TV ou outra fonte para vários equipamentos ou

pessoas ao mesmo tempo).

Sua utilização em programas de desenvolvimento de

profissionais na empresa amplia tanto as possibilidades de

interação como as formas de expressão de diferentes áreas de

conhecimento, facilitando o processo de aprendizagem. Como

uma nova tecnologia nunca substitui as anteriores, a utilização

do podcast vem na verdade contribuir para a construção do

conhecimento, através da troca de

experiências realizadas por meio de

diferentes tecnologias, possibili-

tando, dessa forma, a construção de

um conhecimento coletivo. Assim

sendo, cada conexão existente

contribui para modificar, melhorar,

atualizar o uso de determinada

técnica e, também, aumentar o

conhecimento.

Devido as suas características

(lembrem-se de que ouvir um

podcast é normalmente um ato

individual), o podcast pode

colaborar no desenvolver de uma

aprendizagem mais independente,

valorizando a autonomia do

participante.

Um estudo interessante foi

realizado durante o período letivo

compreendido entre 2007 e 2008,

na Universidade do Minho, em

Portugal (conforme "Atitudes e

percepções discentes face à

implementação de Podcasts na

licenciatura em Biologia

Aplicada", de Ana Amélia

Carvalho, Cristina Aguiar e Carla

Joana Carvalho — Actas do

Encontro sobre Web 2.0. Braga

CIEd, 2008.). Verificou-se que a

maior parte dos alunos pesquisados

acessou o podcast de computador,

mesmo possuindo MP3 players ou

celular 3 G. Percebeu-se ainda que

é uma preferência dos alunos ouvir

podcast fora do campus, em casa,

mesmo havendo ambiente para isso



Acima, podcast da entrevista de
Marcos Formiga, em que o mesmo

apresenta sua experiência no
Telecurso 2000 e o desafio de produzir

intelectualmente conteúdos para a
TV.

na universidade. Segundo a mesma pesquisa, os assuntos
mais interessantes nos podcasts seriam: resumos de aulas e
descrição de gráficos, tabelas, esquemas ou figuras,
deixando clara a preferência por podcasts que ajudem na
compreensão de um conteúdo específico. Verificou-se
também que os alunos preferem podcasts de curta duração.

Esse estudo, mesmo não esgotando totalmente o assunto,
nos oferece pistas para que possamos tornar o uso desse
instrumento cada vez mais assertivo.

Descrição da reflexão

Existem atualmente diferentes tipos de podcasts. Podcast
não é um formato de arquivo específico (como MP3, WMA,
AAC, entre outros), ou uma nova e complexa tecnologia [...].

É, sim, um conceito de disseminação de programas através
do uso da rede (internet), utilizando outras novas tecnologias

que, somadas, culminaram na criação

do conceito chamado Podcast.
(conforme Medialess).

Com a necessidade crescente de
desenvolver soluções criativas e
inovadoras na educação corporativa,

pode-se optar pela utilização de

podcast, como o "enhanced
podcast", que consiste em unir
imagem e áudio. Esses podcasts com
entrevistas e, ou depoimentos podem

ser integrados a outro recurso
educacional interessante: a revista
eletrônica. Esse tipo de revista

consiste na apresentação de casos

reais, relativos ao conteúdo que está
sendo tratado no programa, em

diferentes contextos mercadológicos
e organizacionais, estabelecendo
uma ligação entre teoria e prática.

Sendo uma revista, também são
apresentados assuntos complemen-

tares, relativos ao tema.
No caso específico desses

podcasts, produzidos para revistas
eletrônicas, a solução deve buscar

um sincronismo entre seqüência de
imagens, fazendo referência direta
ao texto da entrevista e ao áudio da

mesma. As palavras-chave da
entrevista podem ser destacadas
com o objetivo de chamar a atenção

para um determinado aspecto do
discurso. O participante, ao ouvir

o podcast, recebe uma comuni-
cação direta com os autores e tem
por meio de tecnologias simbó-

licas, como voz, imagens e texto



destacado, uma nova oportunidade

de interação com o conhecimento.

O principal objetivo é a mudança

qualitativa nos processos de

aprendizagem, de forma que os

participantes possam aprender

com autonomia.

A seguir, apresentamos alguns

exemplos de podcasts utilizados na

pós-graduação em Educação a

Distância do Senac, no Módulo

Gestão da EAD. Esses podcasts

consistem em entrevistas de

pessoas relevantes da educação.

Cada entrevistado abordou um

aspecto da gestão da EAD,

formando uma ampla visão sobre

o assunto, até porque esse material

complementa o material impresso

existente.

O podcast na intranet

O Centro de Tecnologia e

Gestão Educacional - CTE do

Senac Rio possui uma intranet que

tem por objetivo centralizar a

comunicação interna dos seus

colaboradores. Por ocasião da

realização do II Congresso

Internacional de EAD do Senac

Rio, foram gravados oito podcasts.

A idéia foi aproveitar a presença

de palestrantes renomados no

congresso para gravar uma breve

entrevista, variando a duração de

cada um em virtude das perguntas

e das respostas dos mesmos.

Acima, o podcast da entrevista de
Marco Silva fala sobre a formação do
docente, que deve ser bem preparado
para atuar em docência on-line, com
interação dialógica e participativa.

Os podcasts disponibilizados na intranet foram

originados em um gravador de MP3 e editados com o



Acima, podcast da entrevista de Celso
Niskier em que a EAD é apresentada
como contribuição para a solução dos

problemas da educação no Brasil,
como a inclusão digital e a melhoria da

qualidade dos cursos ofertados.

software Audacity e, após, salvos em computador com
extensão mp3. Na etapa seguinte, utilizando o software
Muvee, foram inseridas as imagens, gerando um arquivo
de extensão MPEG. Depois foi realizada a conversão do
mesmo arquivo para FLV e depois para FLASH. Finalizada

a etapa de conversão, foi feito o upload do arquivo para a
intranet e depois sua publicação para todos os

colaboradores.

Fácil de fazer e acessar

Um ponto importante é que em nenhum momento os
objetivos pretendidos foram suprimidos em função da
utilização da tecnologia. Na realidade, pensou-se em

valorizar e incentivar o relacionamento entre as pessoas

envolvidas.

Sabe-se que a utilização dessa
tecnologia ainda é pequena e pouco
diversificada. Uma boa idéia

poderia ser o desenvolvimento de
podcasts com o objetivo de

disponibilizar objetos de
aprendizagem que contenham um
conteúdo específico, como uma
espécie de pílula de conhecimento.
Outra possibilidade seria o

desenvolvimento desses arquivos
contendo material de revisão ou
feedback para os participantes,
resumo de treinamentos, revisão de

procedimentos de trabalho, estudo
de conteúdos complementares,
avisos importantes, entre outros.

É necessário atentar para o fato
de que o podcast não pode ser

redundante, apresentando o mesmo
conteúdo já estudado pelo
participante. A inserção de algo
novo ou complementar é que vai

fazer despertar no participante ou
colaborador o interesse pelo
conteúdo ali disponibilizado.
Mesmo que a prática pedagógica já
nos faça pensar que isso seja óbvio,

é um ponto que não podemos
esquecer.

A experiência tem demonstrado
que o podcast pode funcionar muito

bem como ferramenta adicional,
podendo auxiliar e facilitar aos
participantes a construção do
conhecimento. Junte-se a isso o fato
de serem fáceis de fazer e acessar.
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