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ABSTRACT 

The creation of new teaching tools, must be accompanied by 
the development of new strategies to use. The use of 
technology in education, has contributed an Extraordinary 
dissemination of information, however this does not 
guarantee the construction of knowledge. The integration of 
multiple devices and the growth of existing access and its 
management enable the development of new teaching tools. 
Among them is the use of Podcasting in education. With the 
purpose of adding news sources of research for the process of 
knowledge. Because of the need for teachers about the lack of 
quality material, created one Podcasting of chemistry, called 
"Electron-GOL" which features the excited atoms of certain 
metals, observed in fireworks. The video features graphics 
and visual effects and can be viewed at portable devices. 
Then apply a class of junior high school to evaluate the use of 
Podcasting in the teaching and learning. In the process of 
drafting the application, some care was necessary technical 
and conceptual to the pursuit of goals, which in this case was 
the availability of a more interesting teaching tool. 

RESUMO 
Neste trabalho destacamos os processos para elaboração e 
aplicação de um Podcasting (recurso para o armazenamento e 
disponibilização nos formatos de texto, áudio e vídeo pela 
internet) de química, com demonstrações de experimentos, 
simulação de fenômenos físico-químicos ocorridos em nosso 
cotidiano. O Podcasting foi aplicado numa turma de ensino 
médio onde foi analisado o aproveitamento dessas mídias no 
âmbito educacional, numa pesquisa qualitativa sobre a 
utilização das Tecnologias de informação e Comunicação 
(TIC) no processo de ensino e aprendizagem. Para a 
elaboração deste material foi necessário uma ampla produção: 
envolvendo a criação de um roteiro por parte de professores, 
locação de filmagens e seleção de softwares para, com intuito 
de desenvolvimento de uma história que contextualizasse o 
tema da liberação dos fótons através da excitação dos átomos 
de certos metais. 
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INTRODUÇÃO 

 
Assim como em outras ciências, para o ensino de química é 
necessário compreensão e abstração por parte do aluno em 
relação aos conteúdos abordados em sala de aula. Ao 
professor existe a possibilidade de propor estratégias para 
tornar a química uma disciplina mais acessível aos alunos, 
buscando relacionar os temas a determinados contextos.  
Essas estratégias podem ser estabelecidas a partir de diversos 
recursos didáticos que oferecem elementos que facilitam o 
esclarecimento de idéias, simulações de situações cotidianas, 
por exemplo, fenômenos ocorridos na natureza, como 
comportamentos químicos ou até casos onde não seja possível 
a observação a olho nu. É importante ressaltar que a busca e 
utilização de novos recursos para o ensino não resolverá todos 
os problemas educacionais, mas ajudará na criação de outros 
caminhos para o processo de ensino e aprendizagem. 
 
A atual utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) tem permitido uma boa contribuição para 
o ensino mediante a sua grande capacidade para processar 
dados e troca de informações entre seus usuários, 
permanecendo presente no cotidiano da sociedade em que 
vivemos. Além disso, a evolução das TIC tornou a 
manipulação das informações dinâmica e acessível, com isso, 
a quantidade de materiais existentes vem crescendo a cada 
momento. Contudo, é importante ressaltar que essa 
informação não garante a construção do conhecimento por 
parte de seus usuários. O que vai definir o valor do recurso 
didático é como e quando essas ferramentas serão utilizadas. 
 
Dentre as várias possibilidades de uso das  TIC´s, destacamos 
o Podcasting (do acrônimo de Public On Demand, e 
Broadcast) que permite aos utilizadores acompanhar a sua 
atualização através da internet ou softwares que comportam 
essas tecnologias. O Podcasting é uma ferramenta que tem a 
capacidade de agregar informações em formato audiovisual 
em blogs e sítios eletrônicos. Além disso, ele respeita a 
individualidade cognitiva do usuário, pois o mesmo pode 
utilizar da maneira que julgar conveniente.  
 
Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo 
apresentar os processos para elaboração de um Podcasting, 
visando a sua disponibilização e aplicação como ferramenta 
didática, em turmas do ensino médio de química. 
 

Gonçalves, R., Brito, M., Silva, B., Ratis, J. (2009). Elaboração, aplicação e avaliação de 
Podcasting de química no ensino médio. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática 
Educativa, Volumen 5, pp. 99 – 107,  Santiago de Chile. 
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O Podcasting produzido foca uma breve discussão entre dois 
torcedores de futebol sobre as cores dos fogos de artifício. 
Dentro desta discussão, os torcedores abordam o fenômeno da 
emissão do fóton a partir da excitação dos átomos de algumas 
substâncias, sempre de forma contextualizada e descontraída. 
Este Podcasting foi denominado de Elétron-Gol, tendo sido 
produzido por professores e alunos do Núcleo SEMENTE 
(Sistemas para Elaboração de Materiais Educacionais com o 
uso de Novas Tecnologias), do Departamento de Química da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O uso de tecnologias da informação e comunicação está cada 
dia mais presente em nossas vidas. Em geral, deparamo-nos 
com uma invasão de dispositivos eletrônicos, em várias de 
nossas atividades cotidianas. Cabe ressaltar, que as 
Tecnologias da Informação e Comunicação estão 
relacionadas com o emprego e associação dos recursos 
informáticos e de comunicação e sugerem a chegada de uma 
nova sociedade, a Sociedade da Informação [1]. 
 
Não muito diferente dessa realidade, essa situação se estende 
a sala de aula. É comum um professor interromper sua aula 
pelo fato de um aluno usar um reprodutor portátil, aparelho 
celular ou qualquer outro meio que ele considere um agente 
capaz de desviar a atenção do próprio aluno. Essa mesma 
tecnologia que facilita em muitos aspectos a aprendizagem 
pode comprometer o processo caso não haja abertura por 
parte da escola, bem como uma proposta inclusiva destes 
meios na prática escolar [2]. 
 
Para processo de construção do conhecimento, a grande 
diversidade de linguagem presentes nas TIC’s, enriquece o 
processo de ensino, e, por conseguinte, o da aprendizagem. 
As variadas formas de representá-las impulsionam para a 
compreensão do usuário. Nestes ambientes, a manipulação 
das informações é feita de forma rápida, sistemática, e 
competente, não existindo em geral, barreiras tecnológicas 
para a disseminação das informações [3]. Contudo a proposta 
de usar essas ferramentas não terá eficácia se não vierem 
acompanhadas de novas estratégias de ensino. 
 
Na construção do conhecimento cada elemento possui um 
papel, a aprendizagem do aluno é objetivo a ser alcançado, ao 
professor cabe criar maneiras para que esse processo seja o 
mais adequado possível, utilizando-as quando for necessário. 
O momento e a maneira de usar a tecnologia podem ser 
decisivos para que o aluno se aproprie das informações que 
lhes são transmitidas. É importante também salientar, que o 
uso exagerado do computador pode saturar este recurso, bem 
como excesso de informação pode prejudicar a aprendizagem. 
O uso desse tipo de material carece de um direcionamento, 
devido os ambientes que eles permitem alcançar, com isso é 
importante que o professor possua a função de mediar à 
relação entre aluno e máquina [4]. 
 

A evolução da internet proporcionou o nascimento de mídias 
digitais moldáveis, permitindo que o próprio usuário elabore, 
divulgue e compartilhe as informações encontradas num 
determinado ambiente, ou seja, permite que se trabalhe 
diretamente na construção de novos conteúdos. A produção 
audiovisual por meio de ferramentas distribuídas pela internet 
também contribuiu para criação e disseminação de materiais 
didáticos. Entretanto, é preciso preparar os alunos para uma 
vida de aprendizagem e descobertas, com domínio e 
habilidade no manejo das ferramentas de pesquisa que, são 
parte de uma educação básica. E para isso nós precisamos 
criar um ambiente de aprendizagem que integre ensino e 
pesquisa, onde os alunos exercitem constantemente a 
comunicação e a colaboração. 
 
É importante ressaltar que a realidade de muitas escolas não 
acompanha a evolução e desenvolvimento da tecnologia. 
Assim também, como muitas instituições possuem suporte ao 
uso de novas tecnologias, muitas vezes enfrentam falta de 
capacitação de professores ou até mesmo deparam na 
restrição de uso, pelos alunos, a esses equipamentos por 
variados motivos. Contudo, não podemos abrir mão dos 
benéficos que as TIC’s podem trazer para a vida, bem como, 
para o processo de ensino e aprendizagem.  
 
Podcasting  
Dentre os principais recursos atualmente encontrados na 
TIC’s, podemos destacar a ferramenta de transmissão de 
arquivos por demanda, o chamado Podcasting. Sua 
mobilidade e integração com variados dispositivos promovem 
a disseminação da informação em grande escala. Além disso, 
atualmente as produções desses materiais por usuários 
comuns – sem auxilio de um profissional específico – são 
cada vez abundantes conseguintes a facilidade de manuseio 
destes materiais.  
 
O Podcasting é uma ferramenta criada para publicação de 
conteúdo áudio-visual pela internet, podendo ser utilizados 
pelos usuários, através de um agregador. Os agregadores são 
softwares que organizam as informações encontradas nos 
arquivos RSS, por meio de etiquetas – uma espécie de índice 
– no qual o usuário opta por baixar o conteúdo que achar 
convenientes sem a necessidade de acessar a web site. 
Cochrane e Richardson [5,6] afirmam que “... a idéia geral de 
um Podcasting: uma emissão pública ‘descarregada’ segundo 
uma demanda”. A popularização e organização de conteúdo 
que o RSS impulsionou a criação de ferramentas que 
comportassem essa tecnologia. Os chamados agregadores, 
antes disponíveis apenas para reprodutores específicos de 
áudio e vídeo, atualmente para ferramentas de navegação 
como Internet Explorer [7,8].  
 
No agregador, assim que há uma atualização, o usuário recebe 
um pequeno resumo sobre o material disponibilizado e 
escolhe o momento que achar apropriado para o download do 
arquivo, sendo necessário apenas se subscrever uma única vez 
no RSS, os demais Podcasting da série são baixados 
automaticamente até que o usuário desabilite a função de 
subscrever [9]. Além disso, uma das características dos 
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Podcasting’s é sua compatibilidade em dispositivos portáteis 
proporcionando uma comodidade em relação ao seu uso. As 
informações estarão acompanhadas com o usuário, ou seja, 
ele poderá ouvir noticias selecionada, enquanto se dirigi, 
descanse ou faça qualquer outra tarefa. É comum associar a 
palavra Podcasting ao o reprodutor portátil Ipod, as siglas 
possuem significados semelhantes, tanto o Podcasting como o 
Ipod derivam da mesma palavra. Porém, são ferramentas 
distintas, e possuem características próprias. Tanto é que o 
uso dos Podcasting’s se antecedeu ao surgimento dos Ipod’s. 
 
Atualmente o uso de câmeras digitais, nos quais a qualidade 
de imagens vem numa crescente conjuntamente manipulação 
de variados softwares para edição de vídeo digital possui uma 
interface simples e intuitiva, permitindo que o usuário 
desenvolva seus próprios conteúdos audiovisuais de forma 
amadora ou até mesmo profissional tornando-se assim a 
criação de um conteúdo pode ser sistemática e rápida. Com 
isso a criação de um Podcasting e sua manipulação são cada 
vez mais comuns e diversas áreas, tanto para diversão como 
para comunicação.  
 
A evolução dos meios multimídicos proporcionou a criação 
de novas ferramentas interativas, caracterizados pela 
participação efetiva dos usuários. Essa evolução permitiu o 
compartilhamento de materiais de forma ordenada e 
dinâmica. É comum que novos usuários elaborarem suas 
próprias mídias, em maior quantidade, quando compararmos 
a tempos anteriores. Outrora apenas profissionais ou usuários 
avançados tinham habilidade de criar um ambiente virtual, 
vídeos didáticos entre outros recursos com uso das TIC. É 
nessa realidade que se enquadra o uso dos Podcasting’s para o 
ensino, em nosso caso, o ensino de Química. É uma 
ferramenta considerável, que pode proporcionar uma grande 
experiência na aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, 
com resultados que visa ajudar o educador e estudantes a 
alcançarem os objetivos educacionais, através de 
aprendizagem simples, direta e atrativa, facilitando a 
produção de atividades com o propósito de intensificar o 
aprendizado. 

O Podcasting para o Ensino de Química 

Inicialmente os Podcasting’s eram usados para compartilhar 
conteúdos de vários meios de comunicação. Com o objetivo 
geral de o usuário ter o direito de usufruir de conteúdos 
devidamente programados, no momento em que achar 
apropriados. Essa peculiaridade enquadra-se no uso de 
Podcasting para o ensino não só devido à popularização do 
Podcasting em si, mas também da invasão dos reprodutores 
portáteis em meio à sociedade conjunto a tendência de troca 
de informação caracterizada nessas ferramentas. É muito 
comum encontrarmos pessoas em porte de um reprodutor 
portátil incluindo-se até mesmo um aparelho celular 
compatível com reprodução audiovisual. Ainda sim, é 
possível encontrar materiais específicos para serem 
reproduzidos nestes tipos de dispositivos, como audiosbook’s 
(uma espécie de livro narrado). 

Ao se utilizar uma reação química em sala de aula, com a 
intenção de despertar a motivação do aluno para resoluções 
de problemas aplicados nos determinados contextos, ou seja, 
o professor cria um meio para o maior proveito de sua aula. 
Essa reação química poderia ser explicada de várias maneiras 
como num quadro, multimídia ou no próprio livro didático. 
Cada recurso possui sua característica, vantagens e 
limitações.  No entanto, o que vai diferir o valor entre um 
recurso e outro é a forma com o que a ferramenta é exposta 
pelo professor. Não muito diferente se o professor usar uma 
multimídia repleta de detalhes e simulações, onde ele não dê 
suporte para a busca dos objetivos na finalidade de se passar o 
conteúdo. 
 
Cada professor pode encontrar a forma mais adequada de 
integrar e dominar determinado procedimentos metodológicos 
incluindo diversas tecnologias existentes. É importante que 
ele aprenda a dominar as formas de comunicação 
interpessoal/grupal e audiovisual/telemática [10]. Moran  [10] 
afirma que não se trata de dar receitas, porque as situações 
são muito diversificadas. É importante que cada docente 
encontre o que lhe ajuda mais a sentir-se bem, a comunicar-se 
bem, ensinar bem. 
 
O Podcasting pode trazer mobilidade para uma aula, a partir 
do momento em que é possível utilizá-lo de forma presencial 
ou a distancia. Essa tecnologia permite a socialização do 
conhecimento suprimindo uma mesmice encarada pelos 
alunos e professores no ambiente de ensino. No campo da 
educação podem-se notar as vantagens na utilização do de um 
Podcasting no processo de ensino e aprendizagem. Dentre 
algumas das possíveis vantagens na utilização de um 
Podcasting numa aula de Química, podemos destacar: 
 
 A economia no tempo de busca e produção das 

informações. Quem assina um Podcasting recebe 
automaticamente as atualizações sobre novos materiais 
disponíveis; 

 A portabilidade no manuseio dos arquivos digitais com a 
difusão de media players, pois muitas ferramentas já 
possuem uma compatibilidade das muitas mídias 
existentes; 

 A publicação do material pode amenizar a falta de um 
aluno durante uma aula dependendo do andamento do 
conteúdo numa aula de Química; 

 Vantagem do método assíncrono de comunicação, no qual 
o usuário escolhe a hora e lugar para acessar o material 
disponibilizado, característico da Web [11]; 

 Visualização de determinados experimentos que possam 
ser inviáveis para serem reproduzidos num âmbito escolar.  

 
No entanto, segundo Ractham e Zhang [12], nem sempre será 
possível o manuseio sobre essas ferramentas, como o 
computador e agregador, pelos envolvidos no processo de 
comunicação, neste contexto os alunos. Além disso, a 
utilização deste material requer um pouco de conhecimento e 
domínio sobre esses recursos por parte do professor. 
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METODOLOGIA 
Foram analisados os processos relevantes para elaboração, 
produção e utilização de um Podcasting de Química. 
Considerando as etapas e universo da pesquisa, a elaboração e 
aplicação do Podcasting Elétron-Gol, bem como os 
instrumentos de avaliação utilizados nesta investigação. 

Etapas e natureza da pesquisa 

A pesquisa consistiu de quatro momentos:  
 
 Levantamento de Podcasting existentes: Analisamos 

diversas mídias que poderiam ser utilizados como 
Podcasting’s voltadas para o ensino. Observamos as 
principais características dos Podcasting produzidos que 
possuíam ênfase no ensino. Além disso, destacamos os 
formatos mais comuns nas publicações via internet. Esses 
entre outros fatores permitiram fundamentar 
adequadamente a produção de um Podcasting de Química;  

 Elaboração do Podcasting: Tendo em vista a dificuldade 
de se encontrar um material audiovisual de qualidade – 
inclusive na internet - sobre temas que abordassem a 
excitação dos átomos e da liberação fótons, além da 
importância de analisar, posteriormente, como um 
Podcasting pode facilitar a aprendizagem, foi criado um 
Podcasting com linguagem simples com o objetivo suprir 
essas necessidades, além de tornar em mais uma fonte de 
estudo para ser utilizado posteriormente; 

 Aplicação do material produzido: A aplicação do material 
aconteceu durante uma aula de Química numa turma de 
primeiro ano do ensino médio, com a participação do 
professor da disciplina, além da presença do pesquisador. 
Para isso foi utilizado o laboratório de informática, e a 
sala de audiovisual da escola. Devido ao espaço físico 
disponível, a turma foi dividida em dois grupos. Enquanto 
o primeiro grupo assistia ao Podcasting, o segundo 
encontrava-se na sala de aula, com professor numa aula 
teórica. Assim, o mesmo processo ocorreu inversamente; 

 Avaliação dos resultados: Foram aplicados dois 
questionários para os dois grupos, com objetivo de 
analisar qualitativamente a receptividade e 
aproveitamento do Podcasting na aula de Química. O 
primeiro questionário tinha como objetivo identificar 
perfil de cada aluno, em relação ao seu acesso às TIC, 
bem como sua utilização no ensino.  O segundo 
questionário avaliava o aproveitamento da ferramenta em 
estudo. 

 
Cabe ressaltar, que esta pesquisa é de natureza qualitativa, e 
visa identificar a participação efetiva de um Podcasting de 
Química durante o processo de ensino aprendizagem, durante 
uma aula de para o ensino médio.  

Universo da pesquisa  

Para aplicação do Podcasting de Química “Elétron-Gol” 
selecionamos uma turma da primeira série do ensino médio 
de um Colégio da rede particular, localizado na região 
metropolitana da grande Recife, na cidade Jaboatão dos 
Guararapes, no Bairro Barra de Jangada, em Pernambuco. A 

aplicação do material teve a colaboração do professor de 
Química licenciado pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Bruno Silva Leite. 
 
Com três anos de atividade, o colégio conta com turmas do 
pré-escolar ao segundo ano do ensino médio contando com, 
precisamente, 385 alunos matriculados. Os alunos do ensino 
médio estudam somente pelo período vespertino num prédio 
anexo ao colégio. Com carga horária de seis aulas por dia, 
cada aula de 45 minutos com um único intervalo de quinze 
minutos, sendo duas aulas de Química semanalmente com um 
professor encarregado para explicação de todo conteúdo. 
Entre as aulas, a grade de horários do colégio subdivide-se em 
atividades educativas, culturais e desportivas.  
 
O Colégio possui uma boa estrutura física, com salas 
climatizadas e acusticamente bem elaboradas, uma ampla 
quadra poli-esportiva, uma sala de áudio-vídeo e informática, 
com 10 computadores, todos com disponibilidade para acesso 
a internet. Entretanto a escola carece de um laboratório de 
Química. 
  
A escola se encontra num bairro residencial, cuja grande 
maioria dos alunos fazem parte da própria comunidade. O 
bairro da Barra de Jangada encontrasse no município 
Jaboatão dos Guararapes, uma cidade de Pernambuco. Sendo 
uma comunidade de carente, os alunos são na maioria de 
baixa renda. 
 

Elaboração do Podcasting 

Todo o processo para a elaboração do Podcasting Elétron-Gol 
– ou seja, da criação de um roteiro até a finalização do vídeo - 
ocupou cerca de dois meses, para isso foram necessários 
seguir algumas etapa, entre elas estão: 
 
 A seleção do formato do Podcasting: foi importante 

observar as necessidades que o professor tinha para 
introduzir este recurso para explicação dos conceitos 
abordados no tema. Além disso, saber o tipo de vídeo – 
seja ele motivacional, um documentário ou investigativo – 
a ser utilizado, onde ocasionasse interesse para quem o 
assistisse. Neste tempo foram selecionadas as pessoas que 
atuariam no vídeo e seus papeis que relacionassem o 
assunto no contexto da história; 

 A pré-produção: Nesta etapa foi criado o roteiro do 
Podcasting, elaborado por Bruno Silva Leite, o qual é 
professor da turma que se aplicaria o Podcasting, 
juntamente com o também professor de Química, João 
Roberto Ratis. No roteiro foram descritas todas as falas 
dos atores, as cenas que iriam ser utilizadas, sequência das 
experimentações para serem exibidas durante o vídeo. No 
processo de pré-produção foram selecionadas as trilhas 
sonoras, os materiais para laboratório, bem como, os 
softwares de edição audiovisual. 

 A produção: Utilizou-se uma filmadora digital, SONY, 
para captação de grande parte das imagens presente no 
vídeo, com inserção de algumas cenas e músicas 
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compartilhadas na internet. As filmagens seguiram para 
um laboratório de Química, onde foram registradas as a 
queimas das substâncias selecionadas; como também num 
campo de futebol, cujo se realizaria grande parte dos 
diálogos entre os atores. Após essa etapa foram abordadas, 
aleatoriamente, dez pessoas (estudantes, comerciantes, 
artesões), pela cidade e que autorizaram a exibição de suas 
imagens no vídeo. O objetivo dessa abordagem era 
entrevista-los para saber as opiniões de várias pessoas 
sobre o assunto dos fogos de artifícios. Devidamente 
autorizados foram realizadas duas perguntas sobre fogos 
de artifícios. A primeira pergunta: “O que você acha sobre 
o uso dos fogos de artifícios?” foi importante para que os 
entrevistados se sentissem a vontade, diante a câmera, 
para responder a segunda pergunta: “Você já parou para 
pensar da onde vêm as cores dos fogos de artifícios?” 
pergunta a única a serem incluídas no Podcasting 

 Pós-Produção: Com todas as imagens capturadas, a 
finalização do Podcasting foi realizada por meio de uma 
ilha de edição, com computadores e recursos suficientes 
para edição áudio-visual. Seguindo a sequência do roteiro, 
foi utilizado o software SONY VEGAS 7.0. Durante esse 
processo foram inseridas as animações criadas no 
programa ADOBE FLASH CS3. Por fim foi 
disponibilizado o material em forma de Podcasting, ou 
seja, o material foi convertido para um formato para 
comprimir o tamanho do arquivo, contudo que não se 
perdesse a qualidade, para só assim ser disponibilizado na 
internet. 

 
O Podcasting foi elaborado pelos alunos de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) 
João Roberto Ratis Tenório e Bruno Silva Leite. Juntamente 
com o aluno de graduação do curso de licenciatura plena em 
Química, Rodrigo Venício Gonçalves de Araújo – esse 
responsável pela edição e direção do vídeo - ambos discentes 
da UFRPE. É importante ressaltar que ocorreram mudanças 
no roteiro perante a uma serie de dificuldades técnicas, como 
nas locações e na capitação de alguns diálogos por parte dos 
atores. Essas mudanças tiveram objetivo de expressar melhor 
o conteúdo. Todo processo para produção do material teve 
supervisão do Professor Dr. Marcelo Brito Carneiro Leão, do 
departamento de Química da UFRPE. 

Instrumentos de investigação 

A investigação foi realizada por meio da aplicação de dois 
questionários com a presença do professor do Colégio, 
respondidos pelos alunos, após a apresentação do Podcasting 
e da aula teórica. Os dois questionários serviram de base para 
avaliação da aplicação do Podcasting Elétron-Gol e da 
utilização deste recurso numa aula de Química. 
 
O primeiro questionário aplicado na turma tinha o objetivo de 
revelar o perfil de usuário desses alunos, ou seja, descobrir 
seu grau de familiaridade com algumas tecnologias de 
informação e comunicação, em especial, o seu conhecimento 
sobre Podcasting. Para isso, foram elaboradas cinco perguntas 
com ênfase: na freqüência com que os alunos acessam o 
computador - em casa ou na escola - e internet, se possuíam 
algum tipo de reprodutor portátil e por fim, se conheciam o 
Podcasting. As perguntas do primeiro questionário não 
precisavam ser justificadas apenas tinham objetivo de se 
coletar as informações e características desses alunos, esses 
fatores permitem oferecer como será a receptividade dessa 
ferramenta. 
 
No segundo questionário as perguntas eram abertas, com 
finalidade de colocar as opiniões do aluno sobre a inserção de 
um Podcasting numa aula de Química e da contribuição que o 
material apresentado teve para o assunto abordado pelo 
professor. Além disso, o aluno tinha a oportunidade de 
destacar os pontos que mais lhe chamara m atenção, e suas 
sugestões para melhorar a qualidade do material produzido. 
Para aplicar o questionário os alunos, presumidamente, todos 
os alunos já teriam que ter assistido à aula teórica e ao 
Podcasting. Dividimos a aplicação em três etapas: A primeira 
etapa consistiu em dividir a turma em dois grupos, cabia ao 
primeiro grupo assistir à aula teórica, enquanto que o segundo 
grupo foi levado para a sala de informática para aplicação 
exibição do vídeo, na sala áudio-visual do colégio, em 
seguida os papeis de cada grupo foram trocados. A segunda 
etapa os alunos foram reunidos para preencher os dois 
questionários com a presença do pesquisador e professor. Por 
fim os questionários foram recolhidos para análise das 
respostas dos alunos, para conferição das devidas respostas. 
Foram feitas fotografias do colégio e dos alunos a fim de 
ilustrar os processos da aplicação do Podcasting para em 
seguida serem incluídas no trabalho. 

RESULTADOS 

Podcasting Elétron-gol 

O Podcasting denominado Elétron-Gol (Figura 1), tem como 
tema principal uma abordagem contextualizada sobre as cores 
produzidas pela excitação dos átomos dos metais presentes na 
composição dos fogos de artifícios. Exibindo a queima de 
variados compostos inorgânicos presentes na composição dos 
fogos. O cenário de uma partida de futebol remete a uma 
conversa entre torcedores sobre a beleza do espetáculo 
pirotécnico na festa das cores nas partidas de futebol.  
 
 Figura 1. Imagem da abertura do Podcasting Elétron-Gol 
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No inicio do Podcasting, são exibidas imagens que foram 
capturadas por torcedores dentro de vários estádios de 
futebol. Nelas são mostrados efeitos pirotécnicos, com 
explosões de variadas cores fazendo alusão a uma festa 
antecipando uma partida de futebol, em seguida surgem dois 
torcedores de equipes opostas assistindo a um confronto entre 
suas equipes. 
 
Os torcedores realizam uma breve discussão sobre a origem 
das cores presentes nos fogos de artifícios, lançando a 
pergunta: “De onde vêm essas cores?” (figura 2). 
 

Figura 2.  Momento da discussão entre os dois torcedores 
 
Essa pergunta é levada para as ruas e oito pessoas relatam as 
suas respectivas idéias sobre a origem do tal fenômeno. 
Durante as respostas há um destaque, através de um texto, nos 
pontos em que possam a ter relação com o assunto tratado no 
Podcasting. Algumas respostas estão transcritas a seguir: 
 

“Entrevistado 1: ...sei é que eles são fabricados a 

partir de compostos químicos que cada um vai dar 

uma cor diferente.  

Entrevistado 2: ...são algumas misturas de pólvora 

com alguma substância Químicas, além da explosão 

que ocorre.  

Entrevistado 3: São provocadas pela excitação dos 

átomos de certos metais.  

Entrevistado 4: Eu li alguma coisa que tinha haver 

com os espectros, aonde o elétron vai para um nível 

mais externo e liberando o fóton...”   

 
No próprio vídeo são notórias as ligações e divergências entre 
cada resposta dada. Contudo sempre considerando as opiniões 
dos entrevistados, com objetivo de se construir idéias a partir 
do conhecimento das variadas pessoas. Após essa etapa os 
dois torcedores relembram os efeitos reproduzidos em 
experimentos realizados num laboratório de Química, cuja 
variação das cores da chama se caracterizava pela mudança 
dos metais presentes nos compostos. Em seguida os mesmos 
torcedores propõem reproduzir as cores num laboratório de 
Química, co-relacionando, os elementos utilizados nos 
experimentos químicos com as cores reproduzidas nos fogos 
de artifícios na tentativa de explicar o fenômeno. 

O vídeo exibe a queima de algumas substâncias como o 
sulfato de cobre, ferro, magnésio, o Borato e cloreto de sódio, 
carbonato de estrôncio e cloreto de cálcio. Conseguinte, são 
observadas as variações das cores produzidas, caracterizadas 
pela mudança das substâncias presentes nos compostos. Há 
exemplo, quando se expõe o sulfato de cobre ao fogo, 
originando uma chama esverdeada (figura 3). Durante o 
processo experimental, há uma narrativa descrevendo o que 
se observa no vídeo. 
 

Figura 3.  Queima do sulfato de cobre 

 
Além do efeito macroscópico do fenômeno, o Podcasting 
demonstra, por meio de uma animação, a simulação das 
emissões das partículas ocorridas pela excitação dos átomos 
de certos metais, destacando a emissão do fóton, isso tem o 
objetivo facilitar a compreensão dos fenômenos de forma 
simples e dinâmica (figura 4).  
 
 
 

Figura 4. Reprodução da emissão de um fóton 
 
O Elétron-Gol possui um pouco mais de cinco minutos de 
duração, nele é desvendado o que de fato acontece, com 
gráficos e animações para facilitação da compreensão dos 
fenômenos. 

Aplicação do Podcasting Elétron-Gol 

A aplicação do Podcasting foi realizada no horário da aula do 
professor de química, utilizando duas aulas com duração total 
de uma hora e meia. A turma escolhida foi a do primeiro ano 
do ensino médio, com 24 alunos. Devido ao espaço físico da 
sala de informática, foi necessária uma divisão da turma em 
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dois grupos, nomeados de Grupo A e Grupo B divididos em 
12 alunos, sem critério para a divisão. Coube ao Grupo A 
assistir primeiramente o Podcasting para em seguida assistir a 
aula teórica do professor, sendo essa tarefa inversa ao grupo 
B. A divisão serviu também como estratégia para avaliar, se 
possível, as diferenças de opiniões dos alunos dos diferentes 
grupos sobre a utilização desse recurso previamente e 
posteriormente na aula de Química. É importante ressaltar 
que a divisão dos grupos teve um papel investigativo para 
analisar a diferença de aprendizagem entre ambas, além da 
inviabilidade de aplicação ao mesmo tempo para ambos, com 
isso foi necessário distinguir através do questionário o grupo 
pertencente a cada aluno. Durante o tempo que o grupo A 
gastou para passar de uma sala para outra e em seguida 
assistir ao Podcasting, o professor de química utilizou este 
tempo na sala de aula para explicar o conteúdo relacionado 
com o Podcasting.  O mesmo acontecendo com os 
remanescentes do grupo B. 
 
Antes da exibição do Podcasting na sala de informática do 
colégio, foi realizada uma breve apresentação da ferramenta 
Podcasting, através do pesquisador que acompanhou o 
processo de aplicação do Podcasting, além de uma breve 
discussão sobre o uso da internet para estudo. Após a exibição 
do Podcasting e da aula, houve uma breve discussão dos 
efeitos visuais provocado pela queima dos fogos de artifícios 
e sua relação com o assunto abordado pelo professor. Muitos 
alunos mostraram-se familiarizados com o assunto e o 
Podcasting, as reações dos alunos eram diversas. 
 
Após a primeira etapa, aula expositiva e Podcasting (Grupo 
B) e Podcasting e aula expositiva (Grupo A), os alunos 
reunidos na sala de aula (figura 5) responderam a um 
questionário dividido em duas partes.   
 
Na primeira parte do questionário tinham perguntas 
relacionadas ao perfil dos alunos em relação às TIC’s, não 
sendo necessárias justificativas para as respostas. Perguntas 
como se ele já conhecia o recurso Podcasting; a frequência 
que ele usava a Internet, em casa e na escola; se ele possuía 
algum reprodutor portátil e se o usava para o estudo, 
constavam neste questionário. 
 

Figura 5.  Aplicação dos questionários para toda a turma 

 

O objetivo da segunda parte questionário era saber, 
individualmente, da contribuição do conteúdo apresentado, 
aos alunos em relação ao Podcasting e o assunto apresentado 
pelo professor em sala de aula. Além disso, foram recolhidas 
sugestões dadas pelos próprios alunos em relação ao 
Podcasting Elétron-Gol. Essas sugestões foram analisadas 
cabendo serem incluídas no conteúdo do Podcasting. 

Opiniões dos alunos sobre o Elétron-Gol 

Podemos enfatizar os pontos mais relatados pelos alunos dos 
dois grupos após a aplicação do Podcasting Elétron-Gol, 
respondidos na segunda parte do questionário: 
 A contextualização: A forma que a abordagem sobre o 

tema que fora apresentada e explanada – numa conversa 
descontraída - incluindo o fato de levarem a discussão 
teórica vista na sala de aula, para uma situação cotidiana 
dos alunos; 

 As opiniões de pessoas leigas: durante esse momento o 
vídeo leva com um tom de descontração nas entrevistas 
sobre o tema abordado, os alunos relataram que as idéias 
dos entrevistados se encaixavam enquanto que em outras 
ocasiões fugiam da realidade; 

 As simulações do fenômeno: no vídeo os efeitos 
produzidos pela excitação dos átomos são demonstrados 
numa pequena simulação, da liberação do fóton, muitos 
destacaram que a demonstração do fenômeno fortalece o 
que foi dito pelo professor em sala de aula; 

 As experimentações: A importância de se observar uma 
experimentação Química, fato que segundo muito deles 
não poderia ser feita sala de aula de forma explicada tão 
detalhadamente. Embora não fosse o propósito do 
Podcasting, alguns alunos declararam que o material 
serviu como uma aula prática;  

 A portabilidade do Podcasting: a forma que pode se 
utilizar essas ferramentas como auxilio didático. Um 
aluno definiu com a seguinte colocação: “posso assistir 
depois da aula”. Muitos se mostraram motivados por usar 
o Podcasting no próprio aparelho portátil. Fato esse, que 
abre portas para o uso deste novo recurso para os alunos 
que comumente acessam essas ferramentas. 

Perfil do usuário  

Como a utilização deste recurso exige um pequeno 
conhecimento básico de Internet como também domínio no 
manuseio de dispositivos portáteis por parte do aluno assim 
como também do professor, foi necessário conhecer a relação 
que esses alunos possuíam com as ferramentas que foram 
trabalhadas. Para isso a primeira parte do questionário busca 
informações sobre o perfil de usuário de tecnologias de cada 
aluno.  Este questionário tinha o objetivo saber com que 
freqüência esse aluno usa a internet e computador tanto na 
escola como em casa, além do conhecimento sobre deles 
sobre o Podcasting. Para isso realizada uma pesquisa com os 
24 alunos e o resultado foi o seguinte (figura 6): 
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Figura 6.  Estatísticas do perfil dos alunos. 

 
Todos os alunos entrevistados relataram que costumam 
acessar a Internet frequentemente. Onde que dos 24 alunos, 
20 acessam a internet mais de uma vez por semana. 
Entretanto quando o assunto é o uso do computador na escola 
a realidade já não é a mesma. A grande maioria dos alunos, 
exatos 21, não usou ou raramente usam os computadores na 
escola. Em relação ao uso dos dispositivos portáteis, 
aproximadamente 96,15% dos alunos possui algum tipo de 
reprodutor, onde desses, 60% nunca utilizaram esse recurso 
como ferramenta didática e os outros 40% utilizam muito 
pouco. Em se tratando de Podcasting a grande maioria não 
conhecia ou nunca ouviram falar do termo e os ambientes que 
disponibilizam esses materiais. Com isso foi possível 
identificar que os alunos possuíam um grau de familiaridade 
com uso do computador e Internet, porém a relação que essas 
ferramentas possuem com os alunos na escola não é firme. 
Essa informação confirma uma realidade que muitas escolas 
vivenciam em decorrência dos decorrentes paradigmas que 
são criados sobre o uso destas tecnologias no âmbito 
educacional, criando assim uma barreira para o uso de 
diversos materiais produzidos para esse meio. 
 
O papel do segundo questionário era identificar as 
assimilações que o Podcasting Elétron-Gol proporcionou 
durante o processo de ensino e aprendizagem. Nele os alunos 
colocaram suas duvidas, sugestões e criticas ao material 
produzido. Muitas opiniões em ambos os grupos tiveram 
vários pontos em comum. O questionário em si tinha como 
objetivo identificar os pontos em que o Podcasting chamou a 
atenção dos alunos, ou seja, as partes que eles se interessaram 
durante a exposição do vídeo; a contribuição que o 
Podcasting teve para o assunto abordado pelo professor; além 
a utilização deste recurso na aula de Química. 
 

Contribuição do Podcasting Elétron-Gol 

Em se tratando da contribuição que o uso do Podcasting 
trouxe para a aula de Química os alunos do grupo B, que 

assistiram o Podcasting depois da aula, diversificaram mais 
na quantidade de opiniões. No grupo B os alunos 
consideraram que o Podcasting serviu como um complemento 
a aula apresentada pelo professor, uma espécie de “aula 
basicamente prática”, alguns alunos registraram que o 
Podcasting foi um responsável pela compreensão de grande 
parte do tema e uma forma de interessante de ver os 
conteúdos vistos na sala de aula. 
 
No grupo A os alunos citaram que o uso desse material 
contribui para o entendimento do assunto, um dos alunos 
relatou que na aula são obrigados a imaginar os fenômenos 
que ocorrem – destacando sua importância - enquanto que no 
Podcasting fica mais fácil a compreensão já que nele é 
mostrado detalhadamente.  
 
Os alunos destacaram foi a curta duração do Podcasting - 
contudo é importante enfatizar que a extensão um Podcasting 
de vídeo, não pode ser tão longa como um vídeo comum, por 
se tratar de um compartilhamento na Internet ser mais rápido 
– os alunos queriam maiores discussões, experimentações, 
legendas no vídeo.  
 
Na tentativa de enriquecer o material, o questionário continha 
um espaço para que os alunos ficassem livres, para dar suas 
opiniões e sugestões sobre o Podcasting Elétron-Gol. 
Futuramente essas sugestões poderão ser incluídas no 
conteúdo do vídeo. É importante levar em consideração o 
grande cuidado que se dever ter em relação à qualidade da 
informação que se é passada no uso de ferramentas didáticas. 
Assim como a boa qualidade técnica na produção desse 
material. Embora um Podcasting possa ser assistido com 
repetição pelo usuário, a boa captação de som e imagem são 
fatores primordiais para a boa recepção de um material 
audiovisual. Quanto menos desviar o foco de quem o assiste, 
melhor será o aproveitamento absorção das informações, 
contudo é importante enfatizar que independentemente desses 
fatores técnicos, o que vai garantir de fato o aproveitamento é 
a estratégia para a utilização deste material. 
 
Entendemos assim que a utilização do Podcasting é um 
recurso que os alunos mostraram-se abertos e receptivos para 
sua utilização perante o estudo da Química. Essa ferramenta 
derrubou o receio de se tentar construir uma ideia de uma 
situação abstrata por parte do aluno. Eles levaram consigo 
mais uma fonte que servirá para suprir suas dúvidas e 
complementar o entendimento do conteúdo visto em sala de 
aula. 
 

CONCLUSÃO 
A elaboração dessa mídia proporcionou identificar a 
importância de um professor-autor de seus materiais 
didáticos, permitindo que ele supra as necessidades que achar 
cabível. Isso pode significar que o professor precisa não só 
atualizar seus métodos, mas abrir espaço para que essas 
tecnologias tornem-se aliadas ao âmbito escolar.Todo o 
processo que percorremos na análise e utilização de um 
Podcasting durante uma aula de Química contribuiu não só 
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para identificar o papel dessa ferramenta no processo de 
ensino e aprendizagem, mas também para apontar a realidade 
que muitas escolas enfrentam para o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação num campo educacional. 

 
Entre outras vantagens do Podcasting sua capacidade de 
disseminação da informação através da internet, fortalece e 
facilita a criação de novos materiais pelos próprios 
professores, a exemplo que foi a elaboração do Podcasting 
Elétron-Gol, isso reforça a idéia de um professor-autor de 
materiais didáticos. O Elétron-Gol é mais um recurso criado 
para o auxilio didático para ser usado mediante as 
necessidades de quem o utiliza inserindo materiais com 
interação, motivação, visualização dos experimentos num 
espaço de tempo menor se usássemos os mesmo 
experimentos num laboratório, além dos modelos e dos 
conceitos de cada tema, com o entendimento de maneira 
ampla e singular. 
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