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Segundo a Wikipédia (2011, p.1)1 a World Wide Web (WWW) é um 

sistema de documentos em hipermídia (texto, som, gráficos e vídeo) 

interligados e executados na internet. Esta por sua vez corresponde a 

uma infraestrutura vasta de recursos e serviços como comunicação 

instantânea e compartilhamento de arquivos, sendo a WWW um dos 

recursos mais utilizados para a troca de informações dentro da 

internet. 

A facilidade de troca e a gratuidade das ferramentas disponíveis na 

internet possibilitaram a dinâmica de trabalho e a comunicação a 

distância. Hoje é comum estarmos sentados em frente ao computador 

ou usando nossos celulares para responder um email, comentar uma 

mensagem, marcar encontros, registrar um acontecimento e resolver 

questões profissionais.  

Como cada vez mais trabalhamos em rede, nos tornarmos 

corresponsáveis na solução de problemas. Logo, precisamos 

responder a um chamado quase que prontamente oferecendo a 

nossa solução ou opinião, e quando não temos a resposta, 

reencaminhamos para outro essa tarefa. Todo esse processo é 

amparado tecnologicamente pelas ferramentas que exemplificamos 

na Figura 1 e apresentaremos a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. Acesso em: 22 de 

fevereiro de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Minhas observações Figura 1: Ferramentas de Comunicação via Web 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

- Email: permite uma discussão assíncrona entre no mínimo duas 

pessoas. É uma das ferramentas de comunicação virtual mais 

conhecida e utilizada por todos os que navegam pela internet. 

Oferece velocidade na transmissão das mensagens, facilidade de 

armazenamento e de circulação de informações. Pode ser 

endereçado para destinatário(s) direto(s) e indireto(s), com 

mensagens com cópias ocultas e reencaminhadas. Há a 

possibilidade de se anexarem arquivos em diferentes formatos. 

Exemplo: Gmail2, Hotmail.3 

 

 

                                            
2 Disponível em: http://forum.jogos.uol.com.br/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
3 Disponível em: http://hotmail.com/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 

http://forum.jogos.uol.com.br/
http://forum.jogos.uol.com.br/
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- Chat (sala de bate-papo): permite a realização de conversas 

multiparticipativas síncronas, onde os participantes comunicam-se 

preferencialmente por texto. Há recursos adicionais de conversar por 

voz e através da webcam. Na Educação é usado em sessões de 

esclarecimento de dúvidas dos alunos, discussão de ideias, onde o 

professor estabelece um horário de atendimento. 

Exemplo: Gtalk4 e MSN5 

 

 

- Fórum: ferramenta assíncrona que atua como espaço de debates 

virtuais onde reúne opiniões de um grupo de pessoas. No ambiente é 

possível publicar, ler e comentar mensagens próprias e a de outros 

participantes. Toda discussão fica registrada e armazenada em uma 

página web.  

Exemplo: Fórum UOL de Jogos6, Forumeiros7 

 

 

- Blog (weblog): página pessoal publicada na internet, diferente de 

uma página web porque se assemelha a um “diário pessoal”. Possui 

facilidade de atualização e construção de texto autoral, podendo 

                                            
4 Disponível em: http://www.google.com/talk/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
5 Disponível em: http://br.msn.com/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
6 Disponível em: http://forum.jogos.uol.com.br/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
7 Disponível em: http://www.forumeiros.com/. Acesso em: 22 de fevereiro de 2012. 

http://www.google.com/talk/
http://br.msn.com/
http://forum.jogos.uol.com.br/
http://www.forumeiros.com/
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Minhas observações publicar as opiniões de um ou mais autores, links interessantes, fotos 

e imagens, dentre outros. As ferramentas de criação e manutenção 

de blogs permitem a edição e postagem gratuita de textos na web 

sem qualquer conhecimento de linguagem de programação. Ex: 

Blogger8,Wordpress9 

 

 

- Wikis: páginas publicadas na internet em formato de hipertexto, 

cujo conteúdo pode ser revisado, modificado ou sofrer acréscimo por 

qualquer usuário, leigo ou especialista, conhecedor do mesmo 

assunto. Suas características mais marcantes são a colaboração e a 

dinamicidade. A filosofia das wikis é a colaboração espontânea e a 

construção livre e gradual de um repositório de conhecimento para 

domínio público. 

Ex: Wikipedia10, PBWorks11 

 

 

- Videoconferência: incorpora as vantagens dos chats, somando o 

recurso de emissão e visualização de imagens dos interlocutores em 

vídeo. Se em outras ferramentas, mensagens faciais não-verbais não 

podiam ser valorizadas, através do uso de pequenas webcams os 

                                            
8 Disponível em: http://www.blogger.com/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
9 Disponível em: http://br.wordpress.org/. Acesso em: 22 de fevereiro de 2012. 
10 Disponível em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
11 Disponível em: http://pbworks.com/education. Acesso em: 22 de fevereiro de 

2012. 

http://forum.jogos.uol.com.br/
http://br.wordpress.org/
http://pt.wikipedia.org/
http://pbworks.com/education
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no diálogo, e vice-versa.  

Ex: Skype12,ooVo13 

 

 

- Podcast: página, site ou local onde os arquivos de áudio estão 

disponibilizados para download. Os podcasts podem ser guardados 

no computador e/ou disponibilizados na internet, podendo ser 

vinculados a uma página ou blog. Podcasting caracteriza-se como o 

ato de gravar ou divulgar os arquivos na web. Podcaster: é o 

indivíduo que produz, grava e desenvolve arquivos no formato de 

áudio sem precisar ir ao site do produtor. 

Ex.: Poderator14, Podomatic15, PodcastOne16 

 

 Objetivo da Unidade 2 

 

Ao final desta Unidade, esperamos que você seja capaz de: 

 explorar as diversas mídias de comunicação, a partir de 

seu potencial interativo, assumindo o papel de autor de 

conteúdo na web. 

 

 

 

 

                                            
12 Disponível em: http://www.skype.com/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
13 Disponível em: http://www.oovoo.com/home.aspx. Acesso em: 22 de fevereiro de 

2012. 

14 Disponível em: http://www.poderator.com/. Acesso em: 22 de fevereiro de 
2012. 
15 Disponível em: http://www.podomatic.com. Acesso em: 22 de fevereiro de 2012. 
16 Disponível em: http://www.podcast1.com.br/. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 

http://forum.jogos.uol.com.br/
http://www.oovoo.com/home.aspx
http://www.poderator.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.podcast1.com.br/
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Esta Unidade está organizada nas seguintes aulas: 

Aula 2.1 – A comunicação na Blogosfera 

Aula 2.2 – As interações no Podcast 
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Aula 2.1 – A Comunicação na blogosfera 

 Objetivo da Aula 2.1 

Nesta Aula, você vai aprender a importância do protagonismo na 

emissão, na produção de conteúdo e na partilha de experiências. 

O termo "weblog" foi criado por Jorn Barger 
em 17 de dezembro de 1997. A abreviação 
"blog", por sua vez, foi criada por Peter Merholz, 
que, de brincadeira, desmembrou a palavra 
weblog para formar a frase we blog ("nós 
blogamos") na barra lateral de seu blog 
Peterme.com (WIKIPEDIA, 2011). 17 

 

Segundo Barbosa et al (2004 apud CRUZ, 2008)18 o blog refere-se 

a um diário na web com apontadores para outros sites, cuja 

informação está organizada da mais recente para a mais antiga 

mensagem, que também pode ser chamada de “post”.  

O conceito de blog evolui ao ritmo da criatividade e imaginação dos 

seus usuários e tem despertado o interesse de jornalistas, 

investigadores, professores, comediantes, consultores de moda, 

dentre muitos outros profissionais. As vantagens em criá-lo são: a 

facilidade no manuseamento das ferramentas de publicação, a 

interface amigável que permite ao utilizador centrar-se no conteúdo e 

a rápida atualização.   

Cada dia mais popular na internet, o blog possui um formato de 

texto que desperta o interesse dos leitores por suas características 

simples e objetivas. Nele o blogueiro poderá se expressar como se 

estivesse conversando com o leitor e ainda fazer uso de outros 

recursos midiáticos para expressar as suas opiniões sobre 

acontecimentos (imagens, vídeos e som). O feedback das 

mensagens postadas reforça essa interatividade. Um recurso muito 

                                            
17 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog. Acesso em: 22 de fevereiro de 

2012. 
18 Disponível em: http://hdl.handle.net/1822/8286. Acesso em: 21 de fevereiro de 

2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://hdl.handle.net/1822/8286
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Minhas observações usado é a integração dos blogs às redes sociais, pois ao escrever um 

texto é possível divulgá-lo automaticamente em outras páginas 

pessoais.  

Outro fator de fomenta a sua popularidade é a facilidade de 

publicação em relação às linguagens de programação, pois para se 

ter um blog não é necessário ter uma conta em um servidor ou saber 

programar. Basta ter um email, acessar um dos sites que oferecem 

hospedagem dos blogs aos seus usuários e criar uma conta. Em 

poucos minutos, qualquer pessoa pode criar a sua página e 

personalizar sua template. Ele também pode ser administrado 

individual ou coletivamente. Neste último caso, é possível incluir mais 

de um autor ou torná-lo uma página institucional. 

É possível encontrar milhares de blogs na 
internet abrangendo toda a diversidade de 
temas, dos mais específicos aos mais gerais, 
criados com objetivos de natureza diversa 
(lúdica, informativa, política, de intervenção 
cívica etc.), sendo encarados pelo seu autor 
como forma de expressão de natureza íntima e 
intimista (apesar de num espaço com um 
público potencial à escala mundial) [...] Um blog 
pode ser para o seu autor um simples arquivo 
de links úteis enriquecido com comentários ou 
descrições do seu teor. Pode também constituir 
um registro digital das reflexões e/ou emoções 
do seu autor ou apresentar-se com um espaço 
de troca de ideias e confronto de perspectivas, 
procurando o escrutínio público e incentivando a 
participação dos “bloggers” que o visitam 
(GOMES, 2005, p.312)19 

 

Dentre as plataformas que possibilitam a criação gratuita de blogs, 

o Blogger possui a interface mais amigável e simples (Figura 1). O 

Wordpress é bastante completo, mas requer um tempo e dedicação 

maior devido à sua complexidade estrutural.  

                                            
19 Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/4499. Acesso em: 

23 de fevereiro de 2012 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/4499
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Minhas observações Figura 1: Página Inicial do Blogger 

 

Fonte: http://www.blogger.com/ 

 

O primeiro passo é clicar na opção “crie a conta”, onde será 

solicitado um nome de utilizador (username), uma senha (password) 

e endereço de correio eletrônico (email). Depois “escolhe-se um 

nome para o blog” (você pode mudar a qualquer momento, após a 

sua criação) e um endereço para o blog. Procure escolher um nome 

simples, objetivo de fácil memorização. O passo é seguinte é 

“escolher o modelo” visual (uma template que também poderá ser 

alterada a qualquer momento). Depois disso, é o momento de 

publicar a primeira mensagem no ambiente de Edição do Blog (Figura 

2). Após “Publicar Postagem”, o blog estará pronto para ser visto na 

web e comentado por outros utilizadores.  

Recomenda-se que o novo “blogueiro” explore os ambientes e as 

ferramentas do seu blog, teste as suas possibilidades, adicione 

gadgets e busque novidades e tutoriais pela web. 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/
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Minhas observações Figura 1: Ambiente de Edição do Blogger 

 

Fonte: http://www.blogger.com/ 

 

Como você deve ter percebido, ao entrar no universo dos blogs, 

sempre encontraremos alguns conceitos peculiares a essa 

ferramenta, são eles:  

 

Quadro 1. Vocabulário mais usado no blog 

Nome Definição 

Blogosfera É o universo dos blogs: conjunto de blogs e blogueiros e 

suas discussões. 

Blogroll É uma relação de blogs recomendados pelo blogueiro aos 

seus visitantes. 

Blogueiro Autor dos posts (mensagens/textos) de um blog. 

Blogar Verbo referente ao ato de participar e postar em um blog 

Post É o coração do blog! É, simplesmente, o texto publicado. 

Tags São palavras-chave que remetem o conteúdo post. Por 

exemplo, você pode escrever um texto relacionado à 

http://www.blogger.com/
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comunicação via web, classificá-lo na categoria "web" e 

colocar as tags "comunicação”, “ferramentas" etc. 

Template Modelo de layout de exibição e apresentação visual do 

blog. É a aparência do blog. 

Videocast Arquivos de vídeo que podem ser assistidos e postados na 

internet, ou baixados para o computador do usuário.  

Categoria É uma forma de organizar o conteúdo por temas.  

Comentário Mensagem do leitor sobre o post lido. 

Permalink Endereço único e definitivo do texto, cuja função é facilitar 

a criação de links diretos a ele. 

Gadgets/Widge

ts20 

São elementos/aplicativos que podem ser inseridos nos 

blogs (nas barras laterais ou inferiores). Por exemplo: 

calendários, enquetes, banners, links para redes sociais, caixa 

de pesquisa, favoritos, dentre outros. 

 

Ao publicarmos um texto num espaço visível por todos e não 

apenas em grupos fechados ou mesmo em sala de aula, tornamo-nos 

autores de uma ferramenta de comunicação de grande alcance. Esse 

fator aumenta também a nossa responsabilidade sobre aquilo que 

escrevemos e permitimos que seja publicado. Por isso, devemos 

validar as informações postadas, cultivar a proximidade, valorizar 

contribuições e reconhecer o potencial educacional dos blogs. E no 

caso de comentários anônimos e maliciosos, vale ressaltar que os 

blogs oferecem a opção de restringir comentários em nossas páginas 

que não estejam de acordo com padrões éticos sociais. 

Atualmente, o blog evoluiu e já integra vários formatos como 

fotoblog (ou fotolog), o videoblog (videolog ou vlog) ou moblog (para 

tecnologias móveis) 21.  

Possíveis utilizações didático-pedagógicas dos blogs 

                                            
20 Para saber mais: https://www.codigofonte.net/dicas/web/391_o-que-sao-gadgets-

e-widgets. Acesso em: 11 de junho de 2015. 
21 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Moblog. Acesso em: 22 de fevereiro de 

2012. 

https://www.codigofonte.net/dicas/web/391_o-que-sao-gadgets-e-widgets
https://www.codigofonte.net/dicas/web/391_o-que-sao-gadgets-e-widgets
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moblog
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Minhas observações Os blogs, pelas suas múltiplas possibilidades de aplicação e 

integração multimídia, adquirem potencial como recurso pedagógico, 

pois dão suporte aos espaços de reflexão e discussão, ajudando a 

fortalecer uma rede de interações relevantes. Cabem ao professores 

e às escolas, conhecedores do processo de ensino aprendizagem, 

testarem e desenvolverem projetos e atividades usando esta 

ferramenta, dando “voz” às ideias e projetos dos seus alunos.  

Segundo Gomes (2005)22, os blogs podem ser espaços de acesso 

a informação especializada, de disponibilização da informação por 

parte do professor, de intercâmbio, de colaboração e debate, e 

também, apresentados como um portfólio digital dos alunos.  

Os blogs como espaço de acesso a informação especializada 

visam disponibilizar aos alunos fontes de informações validadas por 

pessoas de credibilidade acadêmica ou científica. Porém, é 

recomendável que o professor antes de indicar um blog para 

pesquisa, avalie o conteúdo e a relevância do tema em relação às 

suas aulas. Uma vantagem nesses casos é a possibilidade de se 

entrar em contato direto com os autores responsáveis (individuais 

e/ou institucionais) pelo blog, caso estes disponibilizem um espaço 

para contato. Alguns exemplos de blogs com informações 

especializadas são os dos professores: Simão Pedro23 (Figura 3) e 

José Manuel Moran24 (Figura 4), ambos especialistas em tecnologias 

na Educação.  

 

 

Figura 3: Blog de informações especializadas – Prof. Simão Pedro 

                                            
22 Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/4499. Acesso em: 

23 de fevereiro de 2012. 
23 Disponível em: http://tdeduc.zip.net/. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 
24 Disponível em: http://moran10.blogspot.com/. Acesso em: 23 de fevereiro de 

2012. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/4499
http://tdeduc.zip.net/
http://moran10.blogspot.com/
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Fonte: http://tdeduc.zip.net/ 

 

Figura 4: Blog de informações especializadas – Prof. Moran  

 

Fonte: http://moran10.blogspot.com/ 

 

Os blogs como espaço de disponibilização da informação por parte 

do professor são uma estratégia de complementação do material 

estudado em sala de aula. Neles o professor pode postar vídeos, 

links, imagens, pequenos textos e reportagens relativas aos 

conteúdos estudados. Uma das vantagens é incentivar uma prática 

http://tdeduc.zip.net/
http://moran10.blogspot.com/


 

 
 

Comunicação via Web 

16 

Minhas observações de consulta (e estudo) continuada. Estes tipos de blogs também 

podem ser desenvolvidos em parceria com alunos desde que o 

professor faça a correção e verifique a informação antes de 

disponibilizá-la. Na Figura 5 temos como exemplo o blog do professor 

de física Helez Merlin25 e na Figura 6, o blog de matemática do 

professor Ricardo Vianna26. 

 

Figura 5: Blog como espaço de informação por parte do professor 

– Prof. Helez Merlin 

 

Fonte: http://www.amamosfisica.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 Disponível em: http://www.amamosfisica.blogspot.com/. Acesso em: 23 de 

fevereiro de 2012. 
26 Disponível em: http://prof-ricardovianna.blogspot.com/. Acesso em: 23 de 

fevereiro de 2012. 

http://www.amamosfisica.blogspot.com/
http://www.amamosfisica.blogspot.com/
http://prof-ricardovianna.blogspot.com/
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Minhas observações Figura 6: Blog como espaço de informação por parte do professor 

– Prof. Vianna 

 

Fonte: http://prof-ricardovianna.blogspot.com/ 

 

Os blogs como espaço de intercâmbio e colaboração entre escolas 

ou professores possibilitam o compartilhamento de informações e a 

interação entre instituições e profissionais de lugares distintos.  Eles 

podem dar suporte a projetos interescolares que busquem solucionar 

problemas ambientais e sociais, que integrem equipes esportivas, 

que avaliem a implementação de projetos, como é o caso do blog das 

escolas pilotos do Projeto Um Computador por Aluno - UCA (Figura 

7) 27 ou que troquem experiências pedagógicas, como por exemplo, o 

blog dos Professores Solidários (Figura 8)  28. 

 

 

 

 

 

                                            
27 Disponível em: http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com/. Acesso em: 23 de 

fevereiro de 2012. 
28 Disponível em: http://professoressolidarios.blogspot.com/. Acesso em: 23 de 

fevereiro de 2012. 

http://prof-ricardovianna.blogspot.com/
http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com/
http://professoressolidarios.blogspot.com/
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Minhas observações Figura 7: Blog como espaço de intercambio e colaboração – 
Projeto UCA 

 

Fonte: http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com/ 

 

Figura 8: Blog como espaço de intercambio e colaboração – 
Professores Solidários 

 

Fonte: http://professoressolidarios.blogspot.com/ 

 

Os blogs podem ser usados como espaço de debates adotando a 

estratégia de role-playing (desempenho de papéis), onde a ideia é 

selecionar entre os alunos ou diferentes grupos de uma turma, textos 

http://pilotosdoprojetouca.blogspot.com/
http://professoressolidarios.blogspot.com/
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Minhas observações sobre um determinado tema. O objetivo é incentivar o protagonismo 

dos alunos, reconhecendo publicamente suas ideias e produções. Um 

exemplo dessa aplicação é o blog interdisciplinar dos alunos do 

Colégio Stockler (Figura 9) 29. Outra possibilidade é criar um registro 

histórico dos eventos organizados por uma escola ao longo do ano 

letivo, como é o caso do blog dos Alunos do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da PUC-Rio30 (Figura 10).  

 

Figura 9: Blog como espaço de debates – Colégio Stockler 

 

Fonte: http://www.colegiostockler-blog.com/ 

 

 

 

 

 

                                            
29 Disponível em: http://www.colegiostockler-blog.com/. Acesso em: 23 de fevereiro 

de 2012. 
30 Disponível em: http://filopucpos.wordpress.com/. Acesso em: 23 de fevereiro de 

2012. 

http://www.colegiostockler-blog.com/
http://www.colegiostockler-blog.com/
http://filopucpos.wordpress.com/
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Minhas observações Figura 10: Blog de eventos – Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da PUC-Rio 

 

Fonte: http://filopucpos.wordpress.com/ 

 

Geralmente os blogs de domínio educativo, particularmente no 

nível do ensino superior são utilizados como portfólio digital de seus 

alunos, destacando as suas produções ou contando a história dos 

seus esforços, projetos e conquistas em determinadas áreas. Um 

exemplo é a página da Escola Melies de cinema, 3D e animação, que 

divulga os links dos blogs dos seus alunos com seus respectivos 

projetos de curta-metragens (Figura 11)31. Outra possível aplicação 

nas escolas de nível médio e fundamental é a criação de portfólios 

digitais para a divulgação de projetos ou eventos, tais como, feiras de 

ciências, olimpíadas escolares, produção artística (música, artes, 

teatro, grafite etc). 

 

 

 

                                            
31 Disponível em: http://melies.com/blogs/leticiakao/. Acesso em: 11 de junho de 

2015. 

http://filopucpos.wordpress.com/
http://melies.com/blogs/leticiakao/
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Minhas observações Figura 11: Portfólio dos alunos da Escola Melies – Cinema, 3D e 
Animação 

 

Fonte: http://melies.com/blogs/leticiakao/ 

 

 

Diante do que temos pesquisado, vemos que não estamos em uma 

“onda” passageira, mas sim, perante a uma nova ferramenta de 

comunicação via web que pode dar aporte didático-pedagógico a 

muitos educadores e alunos. A integração com recursos de 

podcasting aos blogs abre um conjunto de novas possibilidades que 

veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

http://melies.com/blogs/leticiakao/
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Minhas observações Aula 2.2 – As interações no Podcast 

 Objetivo da Aula 2.2 

Nesta Aula, esperamos que você explore o processo midiático que 

emerge a partir da publicação de arquivos de áudio na internet. 

 

De acordo com Medeiros (2006)32, a palavra podcasting foi usada 

pela primeira vez pelo jornal britânico “The Guardian” em 200433. O 

artigo cita a facilidade com que o usuário pode produzir “programas 

de rádio” utilizando um MP3 player (como um IPod), um software de 

áudio acessível e um blog para a publicação do programa. Em 2004, 

o primeiro número do Podcast foi produzido por Adam Curry (DJ da 

MTV) e Dave Winer (criador de software) 34, que desenvolveram um 

programa que permitia descarregar automaticamente transmissões 

de rádio na internet diretamente para os seus iPods. 

 

Em relação ao formato, o podcast assemelha-se muito a um blog 

devido às seguintes fatores:  

 Ambos permitem a utilização de textos, imagens, áudio, vídeo 

e hipertexto. 

 São de fácil utilização e atualização sem a necessidade de 

conhecimentos profundos em informática, principalmente na 

área de programação.  

 Possuem grande variedade de servidores disponibilizados 

gratuitamente na internet. 

 São organizados por meio de posts que podem ser produzidos 

individual ou coletivamente. 

                                            
32 Disponível em: 

http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/20112/1/Macello+Santos+
d. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
33 Disponível em:  http://www.theguardian.com/uk/culture. Acesso em: 11 de junho 

de 2015. 
34 Disponível em: “The Daily Source Code Podcast”. 

http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Technology/Internet/Adam-Currys-
Daily-Source-Code-Podcast/6878. Acesso: 11 de junho de 2015. 

http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/20112/1/Macello+Santos+d
http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/20112/1/Macello+Santos+d
http://www.theguardian.com/uk/culture
http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Technology/Internet/Adam-Currys-Daily-Source-Code-Podcast/6878
http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Technology/Internet/Adam-Currys-Daily-Source-Code-Podcast/6878
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Minhas observações  Podem ser livres ou mediante cadastro de email para acessar 

o material publicado.  

 

Segundo Salmon et al (2008 apud FURTOSO et al, 2011) há duas 

variações de podcasts:  o videocast (áudio, imagem e vídeo) – O 

vodcast ou videocast que corresponde à comunicação de vídeos 

através da internet. Enhanced podcast, que além de áudio, imagem e 

vídeo, inclui hiperligações entre diferentes elementos.  

 

Junior et al (2009)35 adiciona mais uma variação:  o mobcast que  

envolve o uso de telefones celulares conectados à internet, onde o 

utilizador pode fazer downloads de arquivos, gravar vídeos, bem 

como, enviá-los pelo seu aparelho, garantindo, assim, que o utilizador 

possa ouvir e assistir ao que quiser, em qualquer hora e no lugar que 

desejar. No entanto, a disponibilidade dessas funções depende dos 

serviços oferecidos pela operadora e das características do 

dispositivo móvel utilizado. 

 

Quanto à produção e recepção de documentos áudio, Medeiros 

(2006) define quatro modelos para o podcast:   

 

 Modelo Metáfora: possui características semelhantes a um 

programa de rádio convencional: locutor/apresentador, blocos 

musicais, vinhetas, notícias, entrevistas etc. 

 

 Modelo Editado: as emissoras de rádio editam os programas 

que foram veiculados, disponibilizando-os em seu site para 

que depois sejam acessados pelos ouvintes que não puderam 

acompanhá-los em tempo real.  

 

                                            
35 Disponível em: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9423/1/S05.pdf. Acesso em: 20 
de fevereiro de 2012. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9423/1/S05.pdf
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Minhas observações  Modelo Registro: conhecido como audioblog possui temas 

diversificados: aulas, livros, sermões, guias de turismo, 

matérias jornalísticas etc.  

 

 Modelo Educacional: muito associado à modalidade de ensino 

a distância, permite a disponibilização de aulas na web. 

Também possui grande potencial no ensino presencial, pois 

pode ser utilizado para disponibilizar aulas lecionadas, integrar 

comentários aos blogs e enriquecer o conteúdo ministrado. 

 
 

Ferramentas para Gravação e Edição de Episódios de um Podcast 

 

BARCA et al. (2007) apresentam três categorias de ferramentas 

para a criação de podcasts: 1) as ferramentas de gravação e edição 

de áudio localmente instalados no computador; 2) as ferramentas que 

permitem a gravação de áudio online e a disponibilização gratuita de 

podcasts na web; 3) as ferramentas de gravação e edição de vídeo e 

áudio - videocast. 

 

1) Gravação e Edição de Áudio 

 

 

O software livre Audacity36 é uma ferramenta que edita e mixa 

arquivos de áudio nos formatos WAV, AIFF, MP3 e OGG, que 

poderão ser gravados por meio do seu microfone ou por uma entrada 

de linha quanto importados do computador. Ele possui recursos 

bastante apreciáveis, tais como, Copiar, Recortar, Colar, Misturar; 

                                            
36 Disponível em: http://audacity.sourceforge.net/. Acesso em: 23 de fevereiro de 

2012. 

http://audacity.sourceforge.net/
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Minhas observações adicionar efeitos de amplificação, fade in e out, reverberação, eco, e 

faz tratamento do som ao nível da equalização.  

 

Vale ressaltar que para utilizar essa ferramenta é necessário fazer 

download para a sua máquina. Após esse passo, testamos a 

ferramenta utilizando um arquivo de áudio disponível em nosso 

computador consultando alguns tutoriais disponíveis na web para 

editá-lo (Figura 1). 

 

Figura 1: Ambiente de Edição do Audacity 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

A fim de montar e divulgar os seus podcasts? 

 

Uma opção é participar do portal PodcastOne37, onde você poderá 

criar uma conta e postar as suas produções, além de escutar muitas 

outras sobre diversos temas . O serviço oferece 500 MB de espaço 

gratuito, um tamanho suficiente para a publicação dos arquivos MP3. 

Os usuários também podem criar um perfil com suas informações 

pessoais e usar tags para classificar os seus podcasts. A interface do 

serviço é intuitiva e, o melhor é que a página está toda em português.  

                                            
37 Disponível em: http://www.podcast1.com.br/. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 

http://www.podcast1.com.br/
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Minhas observações 2) Gravação de Áudio  Online 

 

 

O PodOmatic38 é uma ferramenta ideal para realizar gravações em 

lugares remotos, sem a necessidade de instalar um software, ou seja, 

os podcasts podem ser gravados diretamente na página web ou 

enviados no formato MP3. Embora o PodOmatic possua planos 

pagos, a versão gratuita possui um bom espaço em disco (500MB) 

com 15 GB de tráfego mensal.  

 

Testamos o ambiente e verificamos que a sua interface é amigável. 

Depois de criada a conta, podemos configurar o nosso espaço e 

perfil, personalizar o layout usando as templates disponibilizadas ou 

as nossas próprias imagens. O próximo passo é acompanhar os 

tutoriais e iniciar a construção de podcasts (Figura 2). 

 
Figura 2: Ambiente para criação de podcasts no Podomatic 

 

 
Fonte: http://www.podomatic.com/publish/index 

 

 

 

                                            
38 Disponível em: http://www.podomatic.com/. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 

http://www.podomatic.com/publish/index
http://www.podomatic.com/
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Minhas observações 3) Gravação e edição de vídeo e áudio - videocast 

  

 

O Freemake Video Converter39 é uma alternativa livre ao software 

que precisa ser pago: o Windows Movie Maker. Ele oferece todos os 

recursos deste programa sem quaisquer custos. Para usá-lo é 

necessário fazer o download para a sua máquina. 

 

O YouTube Movie Maker40 foi desenvolvido para o usuário sem o 

mínimo de conhecimento em montagem de filmes, sendo intuitivo e 

se integrando diretamente ao YouTube41. 

 

As duas ferramentas são ideais para a criação de pequenos clipes, 

apresentações de slides musicados, aulas comentadas, que poderão 

ser integradas ao blogs e à canais online do professor.  

 

 

Possíveis utilizações didático-pedagógicas dos Podcasts 

O podcast desponta como uma alternativa prática de baixo custo, 

favorecendo uma metodologia de ensino e aprendizagem bastante 

motivadora, que pode proporcionar ao aluno um papel ativo na 

construção do saber, saindo do papel de mero receptor para ser um 

emissor e produtor de informação na web. 

Ao utilizar um podcast, o professor pode aliar informação e 

dinamismo às suas aulas. Mas antes de selecionar uma das 

ferramentas disponíveis, será necessário que ele avalie e teste as 

facilidades e dificuldades que cada uma delas pode apresentar. Após 

                                            
39 Disponível para download em: http://www.baixaki.com.br/download/freemake-

video-converter.htm. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 
40 Disponível para download em: http://www.baixaki.com.br/download/youtube-

movie-maker.htm. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 
41 Disponível em: http://www.youtube.com/. Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 

http://www.baixaki.com.br/download/freemake-video-converter.htm
http://www.baixaki.com.br/download/freemake-video-converter.htm
http://www.baixaki.com.br/download/youtube-movie-maker.htm
http://www.baixaki.com.br/download/youtube-movie-maker.htm
http://www.youtube.com/
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Minhas observações dar esse passo, o professor poderá disponibilizar materiais didáticos, 

documentários, entrevistas, explicações das suas aulas em formato 

áudio que poderão ser acessadas e ouvidas pelos alunos a qualquer 

hora do dia e em qualquer lugar, podendo ser baixada até mesmo 

para um dispositivo móvel. O podcast permite que professores e 

alunos interajam sob a forma de comentários deixados no aplicativo. 

Para efetuar gravações não dependemos de muitos recursos para 

que elas fiquem com uma qualidade satisfatória, basta que sejam 

gravadas em ambientes com pouco barulho. Quanto maior for a 

criatividade, melhor será o resultado final. Por isso, se combinarmos 

outros efeitos de som às nossas gravações, elas ficarão mais 

atrativas e contextualizadas. Na Figura 3, exemplificamos o uso de 

podcasts na página pessoal do professor Cortez e na figura 4, a 

popular página do professor de tecnologias Gustavo Guanabara – 

criador do GuanaCast42. 

 

Figura 3: Podcast na página do Professor Cortez. 

 

Fonte: http://www.professorcortez.com.br/category/podcasts/ 

 

 

 

                                            
42 Disponível em: http://www.guanabara.info/guanacast/. Acesso em: 24 de fevereiro 

de 2012. 

http://www.professorcortez.com.br/category/podcasts/
http://www.guanabara.info/guanacast/
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Minhas observações Figura 4: Podcasts na página do Professor Gustavo Guanabara 

 

Fonte: http://www.guanabara.info/guanacast/ 

 

 

Segundo BARCA et al. (2007)43 a utilização de podcasts em 

Educação pode trazer vantagens dentre as quais destacaremos:   

 Maior interesse no acesso aos conteúdos devido a novidade 

trazida pela ferramenta.  

 Favorece os diferentes ritmos dos alunos para aprendizagem, 

pois eles poderão escutar várias vezes uma gravação, 

podendo compreender melhor o conteúdo. 

 A possibilidade da aprendizagem fora do espaço escolar. Os 

alunos poderão escutar as aulas ou as explicações dos 

conteúdos pelo celular em ônibus, em casa, na academia etc. 

 Se os alunos forem incentivados a gravar episódios 

aprenderão muito mais, pois terão uma maior preocupação ao 

elaborar um bom texto e disponibilizar um material coerente 

para compartilhar com a turma. 

 Falar e ouvir constitui uma atividade de aprendizagem mais 

significativa do que o simples ato de ler, coadunando com o 

                                            
43 Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7094/1/pod.pdf. 

Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 

http://www.guanabara.info/guanacast/
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7094/1/pod.pdf
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Minhas observações universo multimídia o qual o aluno está inserido no seu dia a 

dia. 

 

Os podcasts também podem ser uma alternativa para o ensino e 

aprendizagem e trazer benefícios aos alunos que são deficientes 

visuais, pois permite que os mesmos tenham acesso às aulas através 

de gravações em formato áudio. 

 


