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Resumo 
O presente trabalho tem como foco a utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), especificamente o Podcast no ensino de Química. O objetivo da 
pesquisa foi analisar as perspectivas de licenciandos em Química quanto às 
potencialidades do uso do Podcast em aulas dessa área do conhecimento. Para tanto, foi 
aplicado um questionário inicial com 28 estudantes do Curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Em seguida, 
realizou-se uma etapa de intervenção envolvendo tópicos sobre Podcast e ensino. Após 
esta etapa, aplicou-se um questionário, o qual visava identificar as compreensões dos 
licenciandos sobre Podcast e as perspectivas quanto à utilização dessa ferramenta em 
sala de aula. A análise dos dados constou de uma leitura geral dos questionários a fim 
de identificar respostas que se relacionassem com os objetivos. Durante o processo de 
análise foram levantadas às compreensões dos licenciandos sobre a utilização dessa 
ferramenta, observando que estes reconhecem a importância do uso do Podcast para 
auxiliar no processo prático-pedagógico do professor em sala de aula. Os resultados 
apontam para a importância da abordagem desse recurso durante a formação inicial, 
visando uma melhor compreensão de conteúdos e conceitos a serem explorados nas 
aulas de Química. 
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 O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ensino é uma das 

estratégias para possibilitar a abordagem e a problematização de conceitos e conteúdos 

no ensino de Química. Esses instrumentos podem contribuir na prática dos professores 

e, proporcionar a construção do conhecimento dos alunos. Consequentemente, surgem 

as discussões de como explorar os conteúdos escolares com estas ferramentas.  

Notadamente, o quantitativo de pesquisas que focam estratégias para melhoria 

das práticas de ensino vem crescendo ao longo dos anos (GIORDAN, 1999; MARTINS, 

2003; BALBINO, 2005; VASCONCELOS et aļ  2008; VALÉRIO, 2012; dentre 

outros). E, na perspectiva de uso das TIC nas aulas de Química, percebe-se que tem-se 

as ferramentas multimídias que podem ser exploradas neste contexto, como por 

exemplo, os recursos audiovisuais. Estes podem apresentar elementos de Química, 

como experimentos, simulações, animações, que são alguns dos aspectos importantes, 

os quais motivam e despertam o interesse dos alunos para a construção do 

conhecimento. 

 Ainda sobre os recursos audiovisuais, tem-se como exemplo o Podcast, que 

consiste em arquivos recebidos por uma demanda de grupo ou assunto, podendo 

facilitar o processo de pesquisa e ensino destes. Por se tratar de arquivos com temas 

específicos, é possível o armazenamento das pesquisas e conteúdos. Apesar da produção 

crescente em diferentes sites da Web, existem poucos que se voltam especificamente 

para o ensino (LEE et al, 2008 apud LEITE, 2012). Contudo, tem-se algumas pesquisas 

que focam seu uso nas áreas educacionais (MOURA; CARVALHO, 2010; 

BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2008; LEITE, 2012; SANTOS, LEÃO, 2012). 

Diante do exposto, é importante os licenciandos e professores terem o 

conhecimento desta ferramenta como um recurso a ser integrado em sua prática de sala 

de aula. Pois, de acordo com o PCN+, é necessário promover nos alunos a compreensão 

de que a ciência e a tecnologia são partes complementares da cultura humana (BRASIL, 

2002, p. 92). Desse modo, o uso de Podcast pode proporcionar tais movimentos e 

auxiliar o processo de ensino de aprendizagem das Ciências. 
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Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo compreender como os 

estudantes de licenciatura em Química reconhecem as contribuições do Podcast para o 

ensino desta disciplina. A necessidade de se explorar este recurso na formação inicial é 

devido as diferentes possibilidades e potencialidades de se utilizar este recurso durante o 

processo de ensino e aprendizagem de Química na Educação Básica. 

Embasamento Teórico 

 A utilização das tecnologias multimídias que podem ser reconhecidas “como 

qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo transmitida por 

meios eletrônicos” (CARVALHO, SCHWARZELMÜLLER, 2006, p.17) combinadas 

com o acesso à internet, tornam possíveis o rompimento das barreiras temporais e 

espaciais, favorecendo o ensino de diversos saberes em qualquer cenário (COLL et al, 

2010).  

Uma das potencialidades de se incorporar as TIC no ambiente educacional, é 

devido o benefício de se apresentar diferentes linguagens, como a linguagem 

audiovisual que está presente nos vídeos. Nesta mesma linha, destaca-se a proposta 

do Podcast, uma ferramenta que possui além das características dos dispositivos 

audiovisuais, a particularidade de pesquisa por temas ou áreas específicas, além da 

disponibilidade de descarregamento dos conteúdos acessados através dos portais.  

 O termo “Podcast” originou-se do acrônimo das palavras “Public On Demand” e 

“Cast”. Ou seja, sua ideia geral é uma emissão pública descarregada segundo uma 

demanda. Inicialmente, a proposta de um Podcast surgiu nos formatos de áudio (Wave, 

mp3 ogg, entre outros), sendo posteriormente expandido para os formatos de vídeo, 

como AVI, FLV, WMV, dentre outros. Atualmente, abrange vários formatos de 

arquivo, como por exemplo, Audio, Video, Fleash, arquivo de texto, entre outros. A 

principal diferença entre o Podcast e os arquivos comumente encontrados na web, é 

devido o primeiro consistir na sua organização em RSS. Pois, o   

RSS é um formato, baseado em XML (Extensible Markup Language), para 
subscrição e sindicação de conteúdos na Web. Permite dividir a informação 
de um sítio Web em partes distintas e entregá-las automaticamente em outros 
produtos de informação, desde sítios Web até mensagens de correio 
eletrônico. Este formato se destina fundamentalmente a distribuir informação 
atualizada de um determinado sítio Web. Ao subscreverem estes canais, os 
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utilizadores são avisados automaticamente da alteração do conteúdo original 
(LEITÃO, 2010, p. 1).  

 Atualmente, existem duas nomenclaturas para se referir a esta ferramenta: 

Podcast que se trata do arquivo disponibilizado e o termo, Podcasting que traz 

diretamente o sentido das etapas de produção do arquivo que será implementado, as 

quais consistem em: pré-produção, produção e pós-produção (Quadro 1). Estas, também 

estão presentes na grande maioria das produções de um vídeo.  

Quadro 1. Descrição das etapas de produção de um Podcast 

Etapas Descrição 
Pré-Produção Escolha dos principais tópicos/conteúdos a serem abordados; a 

importância destes; público alvo; forma de abordagem; definição do 
elenco; roteirização e locação da gravação. 

Produção/Desenvolvimento Fase de desenvolvimento do produto audiovisual onde são gravados os 
materiais brutos para posterior edição em software escolhidos nesta 
etapa 

Pós-Produção Consiste na parte técnica da confecção de um Podcast. Todo o trabalho 
gravado passa por edição e software específicos, sejam de áudio ou 
vídeo, para obter os resultados desejados na etapa de pré-produção. 

 

 Alguns pesquisadores (VASCONCELOS et al, 2008; ARAUJO; LEÃO, 2009; 

SANTOS; LEÃO, 2012; RODRIGUES, LEITE, 2013, dentre outros) na área de ensino 

de Química, vêm se debruçando sobre o uso dessa ferramenta no contexto prático-

pedagógico. Como o trabalho de Rodrigues e Leite (2013), que abordam as dimensões 

de produção de um Podcast de Química, contextualizando o conteúdo de oxirredução 

com o aspecto da lei nº11.705 denominada popularmente de ‘Lei Seca’. O trabalho de 

Araújo e Leão (2009) discutem sobre a produção de um Podcast, contextualizando os 

aspectos de ensaio ‘Teste da chama’ de alguns sais químicos com a queima dos fogos de 

artifício. Ao aplicar em turma do 1º ano do ensino médio, obteve resultados positivos 

durante a exibição do recurso, motivando os estudantes a compreenderem mais sobre o 

assunto.  

Neste sentido, corrobora a necessidade de exploração do recurso nos cursos de 

formação inicial e continuada para professores desta Ciência, com estímulos para sua 

criação. Sendo assim, esta pesquisa tratará de investigar a percepção que licenciandos 

de Química possuem sobre o uso do Podcast para as aulas de Química, contribuindo 
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para a estruturação de uma discussão teórica a partir de dados empíricos sobre a 

temática. 

 

Metodologia do Trabalho 

 Esta pesquisa tem caráter qualitativo, a qual pode variar quanto o método, à 

forma e aos objetivos, sendo descritiva, onde o investigador se preocupa em analisar o 

significado que as pessoas dão as coisas (OLIVEIRA, 2003). Sendo realizada com um 

total de 28 alunos da disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino de 

Química (TICEQ) no Curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE). Esta disciplina visa contribuir na compreensão das 

potencialidades e restrições dos instrumentos e recursos das TIC no ensino de Química.  

  O processo de pesquisa foi dividido em 5 etapas: 1) Busca por marco teórico e 

produção de Podcasting; 2) Aplicação de um pré-teste; 3) Realização da Intervenção; 4) 

Aplicação de pós-teste; 5) Análises das respostas dos testes. O pré-teste, com questões 

abertas, foi aplicado antes da intervenção, e tinha como objetivo identificar a 

experiência dos licenciandos sobre o uso das TIC no estudo e, a sua compreensão sobre 

Podcast. 

 A intervenção foi realizada em dois encontros (1º; 2º), com duas aulas de 50 

minutos cada. Sendo explorados: I) Aspectos sobre a utilização das TIC no ensino de 

Química (1º); II) Uso das TIC pelos alunos da Ed. Básica (1º); III) Conceito de 

tecnologia multimídia (1º); e, IV) Podcast, suas peculiaridades, RSS e sua criação (2º). 

No 2º encontro, também foram apresentado sites dedicados a pesquisas de 

Podcast, como o Podacademy (http://podacademy.org/) e PodOmatic 

(http://podomatic.com/), com a descrição dos procedimentos para realização de 

inscrições em alguns canais. Além da exemplificação de como ocorre a busca e 

execução de Podcast em assuntos de Química. Ao término deste, houve a aplicação do 

pós-teste, com questões abertas distintas do pré-teste, contemplando assuntos de 

definição da ferramenta e suas potencialidades para o ensino de Química. 
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Com base nas respostas sobre a definição do conceito foram criadas quatro 

categorias: Completa (inscrições RSS, variedade de formatos e arquivos, e recebimento 

de atualização sobre os temas assinados); Definição Parcial (não apresentavam todas 

as informações referentes à definição de Podcast); Equivocada (não conseguiram 

expressar um conceito coerente) e, Sem Definição (não ofereceram nenhuma resposta à 

questão). Após análise das respostas, foram identificadas as compreensões dos 

licenciandos sobre a ferramenta, as quais são apresentados a seguir.  

Resultados obtidos 

Em relação ao uso das TIC, no pré-teste, as respostas apresentadas pelos 

licenciandos foram categorizadas em três grupos: Vídeo (qualquer recurso audiovisual, 

visualizado em computador, tablet, celular, dentre outros) - 7 alunos; Computador 

(software e hardware) – 19 alunos; e, Outros (todas as respostas que não se enquadram 

na categoria Vídeo e Computador) – 9 alunos. 

Diante das respostas apresentadas, percebe-se que o uso de mais de um recurso 

para estudar pode ser relacionado a disponibilidade de ferramentas tecnológicas para a 

obtenção de informações (SANTOS; LEÃO, 2012), indo além das que são transmitidas 

pela escola e Universidade. Assim, percebe-se que este resultado é positivo, e pode 

contribuir para o rompimento de barreiras temporais e espaciais (COLL et al, 2010).  

 Uma questão que se evidenciou no pré e pós-teste foi em relação ao que se 

compreendia sobre Podcast, como: “Você já ouviu falar na ferramenta Podcast? Onde? 

Na sua concepção o que seria um Podcast?”  (pré-teste) e “Com base na aula que você 

acabou de participar, na sua opinião, indique o que seria Podcast? Você modificou a 

sua forma de definir tal ferramenta?” (pós-teste). No pré-teste, mesmo que os 

licenciandos não conhecessem o recurso, eles poderiam expressar a sua opinião sobre o 

que seria Podcast. As respostas são apresentadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Respostas dos alunos sobre a compreensão do Podcast no pré-teste. 
 

 COM 
DEFINIÇÕES 

SEM 
DEFINIÇÕES 

TOTAL  ALUNOS 

Ouviram Falar 
sobre Podcast 

4 3 7 15, 16, 17, 19,  20, 21, 
23  
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Não conheciam a 
ferramenta 

2 17 19 1, 2,  3,  4,  5, 6,  8,  9, 
11, 12, 13, 14, 18, 22, 

24, 25, 26, 27, 28 

Não responderam 2 - 2 7, 10 

TOTAL 8 20 28 - 

 

Diante do exposto, percebe-se que menos de um terço da população pesquisada 

(7) ouviu falar sobre a ferramenta, sendo que três dos sete licenciandos não 

apresentaram comentário sobre o que seria um Podcast. Contudo, um dos que não 

conhecia a ferramenta justificou como sendo “um programa que tenha ferramentas 

para ajudar no desenvolvimento escolar (Aluno 1), e outro (Aluno 7) não respondeu se 

conhecia mas, explicou que seria “uma espécie de apresentação dinâmica utilizando o 

computador”. Estas foram categorizadas como ‘Definição Equivocada’.  

Sobre o relato do Aluno 1, acredita-se que foi devido a disciplina TICEQ 

abordar sobre diferentes ferramentas tecnológicas para prática do ensino e em especifico 

para o ensino de Química; logo o discurso dos alunos também apresenta esta influência. 

 Quatro alunos (Alunos 15, 16, 17, 19) que tinham um conhecimento prévio do 

que seria Podcast e deram explicações sobre o que seria essa ferramenta foram 

categorizados como Definição Parcial, pois os mesmos traziam em seus relatos que o 

Podcast teria a limitação de áudio ou de video e não faziam aos Feeds RSS ou a 

inscrição. Mesmo não fazendo menção aos Feeds, eles apontaram a característica de 

recebimento de atualização sobre os temas assinados e uma aluna ainda citou a 

possibilidade de download.  

Os demais participantes (20 alunos) do pré-teste se enquadraram na categoria 

Sem Definição, sem apresentar explicações sobre a ferramenta. Corroborando com 

Paula e Coura-Sobrinho (2010) que também identificaram um conhecimento incipiente 

de discentes e docentes do ensino superior sobre a ferramenta Podcast. Ao término do 

2º encontro, foi realizada a aplicação do pós-teste no qual continha duas questões, 

referentes ao conceito e a importância do Podcast, conforme apresentado no Quadro 3. 

 Quadro 3: Respostas dos alunos sobre compreensão do Podcast no pós-teste. 

CATEGORIA QUANT. DE ALUNOS ALUNOS  

Definição Completa 11 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
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Definição Parcial  14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Definição Equivocada  3 26, 27, 28 

Sem Definição 0  
- Total  28 

Como expresso no Quadro 3, 11 alunos apresentaram definições que foram 

consideradas como completas para um Podcast no pós-teste. Considerando que uma 

intervenção didática interfere na aprendizagem dos estudantes, observou-se avanços na 

compreensão sobre Podcast. A maioria dos alunos, conseguiram expressar bem algumas 

informações sobre o Podcast, como pode ser visto na descrição da Aluna 15.  

Aluna 15: A partir de uma assinatura RSS, arquivos de áudio/vídeo e outros 
são recebidos em e-mail/celulares, relacionados com um tema pesquisado e 
assinado. 

 Esta resposta foi categorizada como ‘Completa’ por fornecer informações sobre 

inscrições quando relata sobre assinaturas e RSS. Além das características presentes 

nesta resposta, alguns alunos também apontaram a possibilidade de download e a 

utilização do Podcast para o ensino. Relatando também que tal instrumento pode 

contribuir para uma compreensão mais complexa de diferentes conteúdos. 

 Para a categoria de ‘Definição Parcial’ teve-se um total de 14 respostas 

adequadas a esta categoria, sendo divididas em 4 subcategorias: I) Poucas Informações, 

que consistiu de diferentes combinações sobre os aspectos que definem o Podcast, mas 

sem expor os três aspectos principais (Inscrições RSS; Diversidade de arquivos; 

Recebimento de atualizações), delimitado para categoria ‘Definição Completa’  – 6 

discentes; II) Caráter de Áudio ou Audiovisual para definir Podcast – 2 discentes; III) 

Podcast como Ferramenta de busca – 3 alunos e, IV) Podcast como Ferramenta de 

Ensino – 3 discentes. 

 As duas respostas apresentadas na subcategoria Caráter de Áudio ou 

Audiovisual, apresentavam que o Podcast seria um arquivo de áudio disponibilizado na 

internet com diversas temáticas, sendo possível obter os arquivos de assuntos 

específicos (Aluno 4) e, o Aluno 5 apresenta a mesma ideia, mas restringe o Podcast ao 

formato de vídeo.  

 Na subcategoria Ferramenta de Busca, alguns discentes relacionavam a este 

tipo, mas descreviam algumas das caraterísticas de um Podcast. Como vê-se a seguir: 
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Aluno 14: O Podcast é uma ferramenta de busca especifica onde pode ser 
encontrado diversos arquivos, como áudio, video entre outros, sobre diversos 
assuntos e é possível receber suas atualizações. 

 

 Por fim, identificou-se na última subcategoria que dois discentes (Alunos 12 e 

13) informaram todas as características de um Podcast, mas restringindo a ferramenta 

como sendo para fins educativos. O Aluno 12 descreveu o Podcast como uma 

ferramenta audiovisual para a “transmissão” de conteúdo de Ciências, focando ainda a 

questão dos agregadores para facilitar nas pesquisas dos assuntos.  

 O segundo questionamento realizado no pós-teste foi de como o Podcast poderia 

contribuir no processo de construção do conhecimento no ensino de Química, com fins 

de se analisar como os discentes atribuíam importância para uso desta ferramenta. Nesta 

indagação, 3 tipos de respostas foram identificadas: I) Uso da ferramenta para a 

facilitação de pesquisas e recebimento de informações (Alunos 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 

21, 26, 27, 28); II) Apresentar características motivadoras por serem disponibilizados e 

acessados por computador e o celular (Alunos 1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 22, 23) e, III) 

Contribuição para a formação profissional (Aluno 8, 10, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25). 

Todos ainda complementaram em seus discursos que, o Podcast por facilitar a pesquisa, 

pode auxiliar nas práticas em sala de aula e nos estudos individuais. 

Alguns (Alunos 3, 8, 9, 15, 16, 220, 22, 25) enfatizaram ainda que a ferramenta 

é de grande utilidade para assuntos de Química, que muitas vezes são difíceis de serem 

encontrados e bem selecionados. Vê-se alguns exemplos a seguir: 

 
Aluno 9: [...] Pode facilitar para os alunos assimilarem os conteúdos de 
Química sem ser tão chata. 
Aluno 16: [...] Facilitando a busca e através do uso dos arquivos recebidos, 
podendo ser utilizado como recurso extra que auxiliando por materiais 
didáticos e atividade de alguns conteúdos.  
Aluno 20: [...] Pode auxiliar na construção do conhecimento e no 
aprofundamento de alguns assuntos de Química.  
 

É possível notar que em discursos como esse, o aluno identifica o Podcast como 

uma ferramenta para auxiliar na construção do conhecimento e não para substituir 

alguma etapa do processo de ensino do professor. Os que não indicavam diretamente 

este argumento nas respostas ofereciam exemplos de como a ferramenta poderia auxiliar 
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nas aulas, demonstrando assim que eles compreendem o papel do Podcast na prática 

docente. 

Neste sentido, considera-se que as características motivadoras relacionadas a 

utilização de recursos tecnológicos, podem influenciar e estimular os mais jovens para 

usar o Podcast. Pois, como estes usam com mais frequência estes recursos, o uso do 

Podcast pode contribuir na sua futura prática docente, conforme pode ser visto a seguir: 

Aluno 17: Além do Podcast ser um modo mais interativo de aprender, ele se 
torna mais dinâmico é cômodo por poder ser ‘baixado’. Isso estimula o 
aprendizado por ser algo diferente das aulas convencionais. 
Aluno 10: O Podcast assim como outras ferramentas abordadas no curso 
podem auxiliar no ensino de Química. Isso contribui muito no tipo de 
professor formado pela universidade. 

Considerando que os discentes estão iniciando o curso de Licenciatura, expor 

esse tipo argumentação demonstra momentos de reflexão sobre a prática docente e a 

construção de sua identidade profissional. Outros discentes também apresentaram as 

potencialidades motivacionais e lúdica na utilização do Podcast em ensino de Química. 

Exemplificando que a ferramenta pode ser um guia para algumas pesquisas de 

conteúdos complexos, tornando a construção do conhecimento mais prazerosa, crítica e 

criativa (BALBINO, 2005). Como apresentado pelo Aluno 8, “ [...]  A ferramenta pode 

auxiliar na construção do conhecimento e no aprofundamento de assuntos mais 

difíceis”.  

Com esses resultados é possível descrever que obtive-se alguns sucessos 

referentes à intervenção e na conceituação, mesmo não sendo demonstrado isto em 

todos os sujeitos. Acredita-se que isto pode ter ocorrido devido a intervenção ter sido 

realizada em apenas dois encontros, sendo considerado pouco tempo para uma 

construção mais concreta e equilibrada sobre o uso Pocast em sala de aula. 

Conclusões 

Pelos dados apresentados percebeu-se que a população analisada utiliza 

principalmente recursos computacionais para fins de estudo. Contudo, não 

reconhecendo, em sua maioria, sobre o que seria Podcast. Após a intervenção, foi 

perceptível que alguns licenciandos desenvolveram uma compreensão completa sobre a 

ferramenta. Identificando-se assim, que houve mudanças na compreensão sobre este 

recurso. 
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Considera-se também que os momentos de intervenção contribuíram para o bom 

resultado apresentado no pós-teste, mas não podem ser tomados como única base para 

alcançar melhores compreensões de uso do Podcast. Mesmo assim, foi perceptível a 

motivação que os licenciandos apresentaram após se explorar a ferramenta. 

Demonstrando que a mesma pode auxiliar os momentos de estudo e preparação de aulas 

de Química. Com isso, acredita-se que o presente trabalho pode contribuir na formação 

inicial destes futuros professores em Química, por contemplar aspectos do uso das TIC 

no ensino desta ciência, especificamente o Podcast.  
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