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RESUMO 

Este relato de experiência inovadora visou apresentar o projeto LaSalleCast, 
que tem como objetivo central o de organizar a produção de podcasts de cunho 
educacional, abordando conteúdos de disciplinas dos cursos a distância da 
Unilasalle. Para tanto, o trabalho apresenta as características dos objetos de 
aprendizagem, ressaltando o seu processo de produção e a relação do formato 
áudio com os conteúdos, os objetivos pedagógicos e o público de estudantes 
de graduação EaD. Metodologicamente, considerando a apresentação de sua 
estruturação e de subsídios teóricos que apoiam o uso de recursos dessa 
natureza (JENKINS, 2009; MELLI, 2011; CHAMPANGNATTE E CAVALCANTI, 
2014; CLARK E MAYER, 2008; MCLUHAN, 1964; PEREIRA, COSTA E 
SARAIVA, 2016), este trabalho se ampara em evidências qualitativas de alunos 
de cursos de graduação na disciplina da disciplina de Economia que utilizaram 
os arquivos de áudio e manifestaram suas impressões positivas sobre eles. A 
relação entre teoria e percepção prática dá amparo à contribuição do uso de 
podcasts para a aprendizagem dos estudantes e nos motiva a apresentar essa 
experiência como fomento a iniciativas semelhantes para o público da EaD.    
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1 Introdução 

 

Considerando a evolução das tecnologias digitais, as possibilidades de 

acesso a conteúdos por meio de diferentes mídias é cada vez mais facilitada. 

Entre as diversas possibilidades de mídias, as informações em áudio se 

popularizaram com o uso dos podcasts.  

Conforme pesquisa realizada pela Edison Research, os podcasts se 

popularizaram de tal forma que já são considerados a maior mídia de áudio, 

superando as rádios e aplicativos de streaming musicais. Só nos Estados 

Unidos, quase 13 milhões de pessoas ouvem podcasts todos os dias 

(WEBSTER, 2015). No Brasil, o movimento ganhou força com a inclusão dos 

podcasts em plataformas de áudio (como Spotify e Deezer), agregadores de 

feed e demais serviços de streaming.  

Esse movimento de uso massivo do áudio motivou a criação de um 

projeto denominado “LaSalleCast”, que tem como principal objetivo organizar a 

produção de podcasts de cunho educacional, abordando conteúdos de 

disciplinas dos cursos a distância da Universidade La Salle (Unilasalle). O 

projeto teve início ainda no primeiro semestre de 2018 e focalizou a disciplina 

de “Economia”, que faz parte da matriz de cursos de graduação EaD na área 

de gestão. Optou-se pela oferta em apenas uma disciplina por se tratar de uma 

experiência-piloto para uso do novo objeto de aprendizagem.  

Tendo em vista os frutos já colhidos a partir da criação dos podcasts, 

com base na percepção positiva principalmente por parte dos estudantes, 

optamos por elaborar o presente documento como forma de relato de 

experiência inovadora visando divulgá-la e valorizá-la enquanto iniciativa 

criativa de produção de materiais.  

Para tanto, metodologicamente, os tópicos seguintes apresentarão a 

estruturação, os fundamentos teóricos, as justificativas do projeto, 

corroboradas por evidências qualitativas da percepção dos estudantes, a fim de 

tornar a proposta apta para a participação no Prêmio ABED 2018. 
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2 Produção do LaSalleCast: descrição, exemplos e qualidade dos objetos  

   

O processo de produção das faixas para o LaSalleCast se dá por meio 

de um fluxo de trabalho que inicia com a elaboração de um roteiro. O quadro a 

seguir apresenta as etapas dessa produção. 

Cada etapa da produção objetiva contribuir para a garantia da qualidade 

do material produzido. O ponto de partida para a produção do LaSalleCast é a 

definição dos quadros a serem incluídos. Nesse ponto, a definição surge a 

partir da convergência de ideias entre o professor da disciplina e os designers 

educacionais incumbidos de organizar o fluxo de produção dos podcasts e a 

forma como o conteúdo será apresentado, sua duração, suas vinhetas e trilhas.  

A estrutura do podcast é dividida em quadros com abordagens e 

funções distintas. Para cada edição do LaSalleCast, como mencionado, são 

selecionados quatro quadros de um total de cinco possibilidades disponíveis 

até o momento. São eles: a) Guia de leitura: apresenta um resumo do livro 

didático, sempre usando exemplos práticos que auxiliem o aluno a melhor 

entender os conteúdos abordados; b) Fórum de dúvidas: este quadro traz as 

dúvidas postadas no ambiente virtual de aprendizagem pelos alunos. Busca-se 

retomar discussões que surgiram com as temáticas do conteúdo visto e 

solucionar as indagações que podem ser mais comuns ao grupo de 

estudantes; c) Atualidades: este quadro faz um paralelo entre os conteúdos 

abordados e a vida real dos alunos. Comenta-se notícias e pesquisas 

divulgadas pela imprensa que poderão auxiliar os estudantes a compreender 

os conteúdos apontados pelo livro didático; d) Entrevista: este quadro conta 

sempre com um convidado com formação na área do curso, que possa 

contribuir com novidades e diferentes perspectivas aos alunos. e) Dica 

cultural: este quadro consiste na sugestão de séries, filmes, livros e produtos 

de entretenimento cultural que tenham paralelo com os conteúdos abordados.  

Cabe salientar que cada edição do LaSalleCast é única, pois é 

roteirizada para atender à turma para a qual foi preparada. Por exemplo, o 

quadro “Fórum de Dúvidas” está vinculado aos questionamentos reais dos 

alunos, e o quadro “Atualidades” está temporalmente vinculado aos 

acontecimentos da época.   
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A próxima etapa na produção do material é a definição dos conteúdos 

a serem abordados. Nessa fase, professor e tutor são fundamentais para que 

o conteúdo seja fiel ao apresentado no livro didático e nas videoaulas da 

disciplina. De maneira conjunta, ambos avaliam os tópicos fundamentais a 

serem abordados em cada episódio, trazendo dúvidas apontadas no fórum do 

ambiente virtual, fatos contextuais e suas percepções sobre as abordagens do 

conteúdo.  

Logo depois, ocorre a produção, seguida da revisão da primeira 

versão do roteiro, idealizado por professor e tutor e editorado pelos designers, 

sobretudo com relação à adaptação do texto ao formato áudio. Em seguida, 

desenvolve-se o texto de cada tópico, que dá origem à versão final do roteiro.   

O roteiro segue uma estrutura básica de compreensão, com o professor 

sendo caracterizado como LOC 1 (locutor) e o tutor representado como LOC 2. 

O roteiro também é entremeado por barras de locução, facilitando as pausas e 

as entonações dos locutores, repetindo o modelo já consagrado de roteiros 

para conteúdos jornalísticos de rádios.  

Como forma de ilustrar de modo mais claro o processo de produção do 

podcast, elencamos um trecho dos roteiros produzidos e o apresentamos a 

seguir: 

Quadro 1: Exemplos de trechos de roteiro do LaSalleCast. 
TRILHA ÁUDIO 

SOBE VINHETA 10’’ Vinheta de abertura 10’’ 

SOBE TRILHA E 

VAI A BG  
36’’ 

LOC 1: Olá, seja bem-vindo ao LaSalleCast. / Eu sou o professor yyy e hoje 

faremos a nossa primeira conversa sobre a disciplina de Economia. / Vamos 

começar pela Unidade 1: Tópicos de Economia. / O nosso programa (...) é 

dividido em três quadros: Guia de Leitura, Fórum de Dúvidas e Atualidades. / 

(...)  Ao meu lado, está o tutor da disciplina, xxx. Tudo bem, xxx? // 

26’’ 

TRILHA EM BG 44’’ 
LOC 2: Tudo certo, xxx. Hoje vamos falar sobre o conceito de economia, 

fluxos e pensamentos econômicos e estrutura econômica.// 
 8’’ 

SOBE VINHETA 50’’ Vinheta quadro “Guia de Leitura”  6’’ 

SOBE TRILHA E 

VAI A BG  
1’04’’ 

LOC 1: Para começar, vamos apresentar alguns conceitos da palavra 

Economia e o seu uso ao longo da história. (...) / Não esqueça:  a Economia 

vai muito além de apenas economizar. Não é mesmo, xxx? // 

14’’ 

SOBE VINHETA 1’10’’ Vinheta quadro “Fórum de Dúvidas” 6’’ 

SOBE TRILHA E 

VAI A BG 
1’20’’ 

LOC 1: Neste quadro iremos responder algumas dúvidas que surgiram no 

ambiente virtual de aprendizagem. Vamos começar com o questionamento da 

aluna xyx sobre macroeconomia. (...) 

10’’ 

SOBE VINHETA 1’26’’ Vinheta quadro “Atualidades” 6’’ 

SOBE TRILHA E 

VAI A BG 
1’38’’ 

LOC 1: Em período de Copa do Mundo, a economia costuma estar mais 

aquecida com a venda de televisores. (...) Qual o impacto econômico de uma 

Copa do Mundo para o país? (...) 

12’’ 

TRILHA EM BG 1’44’’ 
LOC 2: Termina aqui o LaSalleCast Economia da Unidade 1: Tópicos de 

Economia. (...) Até a próxima! 
6’’ 

Fonte: Universidade La Salle (2018). 
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Após a produção e validação do roteiro, inicia-se a fase de captura de 

áudio. O roteiro é gravado pelo professor e pelo tutor que medeiam 

pedagogicamente a disciplina – neste caso, a de Economia. Esse processo é 

acompanhado pelos designers, que também são responsáveis pela captação 

do material sonoro.  

Tecnologicamente, o podcast é produzido com uma infraestrutura 

mínima: a) quanto ao hardware, necessita de um computador vinculado a uma 

mesa de som e a microfones de alto poder de captura de áudio; b) quanto ao 

software, exige um aplicativo de gravação e de edição de áudio.  

Na sequência da captura do áudio, o arquivo bruto é editado pelos 

designers da equipe de produção de conteúdo, que efetuam os cortes 

necessários e inserem as vinhetas, os efeitos sonoros e as trilhas musicais de 

fundo, no processo de edição de áudio.  

O próximo passo é a revisão da faixa de áudio editada. Nesse 

processo, a audição do episódio é efetuada e são debatidos os apontamentos 

necessários para os futuros ajustes da faixa de áudio, etapa posterior 

realizada pelos designers.   

 

Figura 1: Imagem da trilha de áudio no computador em fase final de edição. 

 

          Fonte: Universidade La Salle (2018). 

 

Depois de estar gravado, editado e validado por todos os participantes 

do processo, o último passo é a disponibilização no ambiente virtual de 

aprendizagem, para que os alunos possam ter acesso ao LaSalleCast. O 

podcast está disponível para audição via streaming ou download.  

 

 

 

VINHETA 

LOCUÇÃO 

TRILHA 
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Para ilustrar o resultado da produção descrita, disponibilizamos uma das 

edições através do link a seguir: https://bit.ly/2m5UH3H. 

 

3 Justificativas da produção do material 

 

O projeto de desenvolvimento de um podcast para os cursos a distância 

da Unilasalle apresenta uma série de justificativas relacionadas às suas três 

principais características: a) a relação do áudio com o conteúdo a ser 

abordado; b) a relação do áudio com os objetivos pedagógicos; c) a relação do 

áudio com o público destinatário.  

No projeto LaSalleCast, prima-se pelo vínculo entre o meio e a 

informação a ser disponibilizada. Com a percepção da maior complexidade de 

alguns conteúdos, planejou-se um novo objeto de aprendizagem mais 

personalizado para contribuir com a aprendizagem dos estudantes.  

O podcast foi então pensado por conta: a) da facilidade de acesso, 

sendo reproduzido em qualquer lugar, com a ubiquidade dos gadgets de áudio; 

b) da ampliação da fixação das informações, pela possibilidade de reprodução 

continuada; c) da clareza da comunicação, pela adequação da linguagem à 

mídia em áudio, dadas as diferenças de complexidade e espontaneidade da 

estrutura verbal de um texto lido e um ouvido; e d) da possibilidade de 

personalização, pela inclusão de assuntos relacionados ao grupo de alunos ao 

qual se destina, tanto temporalmente (exemplos de fatos recentes) quanto 

pedagogicamente (dúvidas reais dos fóruns).  

Conforme o “princípio de modalidade” (CLARK; MAYER, 2008), o 

formato áudio auxilia na capacidade de atenção e aprendizagem dos alunos, 

com a eliminação de uma possível “sobrecarga” dos sentidos ao processarem 

muitos inputs informativos. Nesse sentido, Melli (2011) aponta os benefícios do 

áudio para a aprendizagem em uma pesquisa realizada com estudantes de 

engenharia EaD, mencionando que “a capacidade de aplicar conceitos em 

situações novas (aprendizagem) foi mais efetiva no grupo pertencente à 

modalidade áudio” (p.9).      

Ademais, na implementação do projeto, também se considerou os 

destinatários do produto. Uma pesquisa da Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 2018) mencionou que a variação 

https://bit.ly/2m5UH3H
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etária da EaD é de 24 a 40 anos em média. Considerando essa 

heterogeneidade, o formato áudio apresenta relevância por ser culturalmente 

consumido por todas as faixas-etárias, desde as gerações mais vinculadas ao 

rádio até as gerações dos gadgets portáteis de áudio e streaming.  

 

4 Embasamento teórico da proposta 

 
No cenário contemporâneo, as mídias estão cada vez mais 

convergentes, por conta de fatores como tecnologia, sociedade e cultura. 

Champangnatte e Cavalcanti (2014, p. 3) apontam essas modificações através 

dos pontos digitais de acesso à informação: 

  
Diferentemente dessa estrutura (tradicional), as redes digitais 
permitem estabelecer processos bidirecionais, em que os receptores 
também podem se tornar agentes emissores, (...). O território digital 
cria uma zona dentro de outros territórios em que é possível acessar, 
produzir e distribuir informação, de maneira autônoma, estabelecendo 
redes colaborativas e processos comunicativos mais complexos.  

  

A mídia, com suas transformações, modificou o acesso ao conteúdo e à 

informação. Se, antes, uma enciclopédia ou um programa de rádio poderiam 

trazer dados exatos sobre fatos relevantes, hoje, a um toque, um site de busca 

na internet está à disposição para o apontamento de qualquer questão.  

Nesse percurso evolutivo do consumo de áudio, iniciado e mantido 

durante décadas pelo rádio, a internet transformou significativamente o acesso 

à informação. A principal mudança na maneira como o público consome os 

produtos de áudio surgiu nos anos 2000 com o streaming, um modelo de 

transmissão online, que se popularizou mais tarde. Essa transformação trouxe 

a escolha para as mãos do ouvinte, em plataformas totalmente digitais.  

As bruscas movimentações no mercado de mídia, a partir da década de 

1990, com as novas padronizações de conteúdo, podem ser entendidas a partir 

do conceito de convergência dos meios, segundo aponta Jenkins (2009, p. 30):  

 
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 
múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação (...). Convergência é uma palavra que consegue definir 
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 
dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. 
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Nessa abordagem, o autor demonstra a grandiosidade da convergência 

e a abrangência do conteúdo que consumimos. Celular, tablet, televisão e 

computador, interligados em um fluxo de consumo de informação. Nesse 

contexto, a convergência apresenta novas plataformas que agregam conteúdo 

exclusivo para quem não se contenta com o habitual.  

Jenkins (2009) afirma que o mercado absorve e agrupa as mídias, ao 

invés de expeli-las, defendendo que os meios permanecem iguais, alterando o 

seu conteúdo e seu formato através das plataformas. A necessidade de uma 

revolução digital tornou a convergência uma ferramenta moderna para traduzir 

as mudanças, gerando um contexto diverso, no qual os podcasts estão 

inseridos desde sua origem no meio radiofônico.  

Nesse sentido, McLuhan (1964), com sua premissa “o meio é a 

mensagem” explicita que “a ‘mensagem’ de qualquer meio ou tecnologia é a 

mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz 

nas coisas, humanas”. Para ele, os multimeios fariam com que o usuário se 

identificasse de tal forma com o objeto, que poderia esse objeto ser uma 

extensão de próprio usuário. Para McLuhan, “Ouvir rádio ou ler uma página 

impressa é aceitar essas extensões de nós mesmos (...)”. 

Toda essa alteração nos meios comunicativos interfere diretamente na 

forma de aprender e de disponibilizar/consumir conteúdo educacional. Nesse 

sentido, estudos já têm se voltado para o uso de objetos em formato áudio na 

educação. Pereira, Costa e Saraiva (2016) relatam a produção de um 

audiolivro (a-book) para uso em disciplinas de cursos de graduação, atribuindo 

“relevância à participação do meio auditivo na construção de artefatos de 

cunho teórico e pedagógico no formato virtual para o estudo da compreensão, 

já que os dados das pesquisas apontam para o fato de que o formato áudio 

pode beneficiá-la” (p.157). 

Os autores ressaltam as relações do formato auditivo com a 

compreensão da linguagem, bem como com a atenção e a consciência:  

 

… o formato áudio conta com envolvimento do usuário, possivelmente 
pela ausência da possibilidade de realização de movimentos 
oculares, (...) o que exige atenção e tomada de decisão com relação 
aos momentos de “idas” e “vindas” no texto. Ademais, o usuário de 
um material sonoro (...) parece precisar de (...) consciência para 
poder manter sua compreensão em nível satisfatório. (p.164).   



 

   

 9 

 

Essa opinião parece ir ao encontro do que propõe Melli (2011), conforme 

já mencionado, ao relatar ganhos para aprendizagem de estudantes de 

engenharia a partir do uso de objetos em áudio. Entendemos que esse formato, 

por conta das diferenças de acesso e processamento com relação ao meio 

escrito ou visual, propicia experiências próprias do estudante e parece indicar 

uma proximidade com o conteúdo, tendo em vista a atenção disposta para o 

objeto ouvido. 

  

5 Comentários sobre a pertinência e a viabilidade da proposta 

 
 A partir da liberação do LaSalleCast, como se tratava de um produto 

novo, decidiu-se por realizar uma pesquisa com os estudantes para averiguar a 

apreciação do objeto de aprendizagem em todos os polos EaD da Unilasalle. 

Por meio dos feedbacks recebidos, pôde-se aferir os benefícios iniciais 

alcançados com a utilização do recurso. A seguir, apresentamos alguns desses 

retornos por parte dos estudantes.  

 

Relato 1: Gostaria de compartilhar a minha satisfação com a iniciativa e 
conteúdo compartilhado no podcast, foi muito complementar na leitura do 
ebook e gostaria de sugerir que tivéssemos isso nas demais matérias 
também. (Palharini, estudante da área de gestão, em junho de 2018). 
 
Relato 2: O LaSalleCast, no meu ponto de vista, é uma excelente ideia e tem 
muito a acrescentar, facilitando a forma de ter um acesso fiel ao conteúdo do 
livro. A equipe está de parabéns. (Castro, estudante da área de gestão, em 
julho de 2018). 

 
Relato 3: O LaSalleCast é uma ferramenta de total importância hoje pra mim, 
pois, às vezes, não dá tempo de ler o livro ou algo a mais pra entender 
totalmente o assunto. Essa forma trouxe uma abordagem boa do assunto 
tratado, posso ouvir em qualquer lugar e fixa mais o conteúdo. (Faleiro, 
estudante da área de gestão, em junho de 2018). 
 
 

6 Considerações finais 

 

O presente documento visou apresentar o projeto LaSalleCast, que 

contempla o desenvolvimento de podcasts para uso didático em disciplinas de 

cursos a distância. A estrutura do texto foi adequada aos tópicos exigidos no 

edital do Prêmio ABED 2018, considerando aquela que nos pareceu a forma 
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mais clara de expor o projeto, descrevendo seu processo de produção, sua 

constituição, as justificativas para sua validade e apresentando evidências 

qualitativas de benefícios.  

A partir dos procedimentos adotados com relação à produção dos 

objetos de aprendizagem e aos comentários positivos recebidos dos usuários 

finais, os estudantes da disciplina de Economia, pareceu-nos relevante a 

divulgação do projeto como contribuição para o avanço das metodologias de 

cursos a distância, já que, como mencionado, o formato em áudio parece trazer 

benefícios à aprendizagem.  
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