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RESUMO 

 

 

PROPOSTA DE REPOSITÓRIO DIGITAL PARA ARMAZENAMENTO DE 
PODCASTS EDUCATIVOS 

 
AUTORA: Luciane de Avila Botton 

ORIENTADORA: Leila Maria Araújo Santos 
CO-ORIENTADORA: Cláudia Smaniotto Barin 

 
O uso de podcasts como apoio pedagógico apresenta variados propósitos, podendo ser empregados 
em disciplinas dos diferentes níveis de ensino. Trata-se de uma tecnologia de fácil portabilidade e com 
uma das mais modernas configurações entre os formatos sonoros disponíveis na Web. No entanto, 
apesar de se demonstrar como um recurso favorável ao ensino, o que se percebe é que os podcasts, 
depois de produzidos/utilizados, ficam diluídos na Rede e muitas vezes não são compartilhados. Nesta 
perspectiva, os repositórios digitais parecem ser uma opção aos usuários para encontrar podcasts de 
forma rápida e viabilizar o processo de procura desta tecnologia. Os repositórios digitais são bases de 
dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou área 
temática, podendo armazenar arquivos de diversos formatos. Frente ao exposto, esta pesquisa visou 
apresentar uma proposta de repositório digital de armazenamento de podcasts para a Educação. Como 
abordagem metodológica, pesquisa de cunho qualitativo de caráter exploratório. Quanto aos meios, 
pesquisa Telematizada, tendo como referência quatro repositórios mantidos pelo Ministério da 
Educação, MEC: o Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), o Portal do Professor, a Rede 
Interativa Virtual da Educação (RIVED) e o Domínio Público. A análise dos repositórios foi alicerçada 
em critérios de avaliação relacionados a metadados, institucionalização, usuários, visibilidade e 
políticas. A investigação realizada serviu tanto para verificação da presença de podcasts como 
orientação para o delineamento da proposta de repositório para podcasts. Os resultados demonstraram 
o quanto os repositórios estudados apresentam escassez em relação a disponibilização de podcasts, 
com a possibilidade de estarem inseridos nos ambientes pesquisados de forma equivocada e não 
respondem com fidedignidade às buscas. Dentre os pontos positivos, destacamos adaptações dos 
repositórios quanto aspectos de acessibilidade e políticas dos repositórios, esta última preenchendo de 
forma favorável quase todos os requisitos questionados. Quanto as limitações dos repositórios, 
podemos destacar a falta de orientações específicas quanto aos metadados e a indexação dos objetos, 
tipos de licenças dos objetos dos repositórios e tipos de buscas. Observamos, também, poucas 
iniciativas motivacionais aos depósitos de materiais e a carência de ligação às redes sociais bem como 
poucas oportunidades de interação entre os usuários. Neste sentido, a criação de um repositório onde 
os usuários tenham facilidade, tanto em encontrar o que buscam de maneira acessível e confiável, 
quanto em armazenar e divulgar seus podcasts, justificam a realização e a importância deste estudo. 
 

Palavras-chave: Podcast. Repositório digital. Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PROPOSAL OF DIGITAL REPOSITORY TO STORE EDUCATIONAL PODCASTS 
 
 

AUTOR: Luciane de Avila Botton 
ADVISER: Leila Maria Araújo Santos 

CO- ADVISER: Cláudia Smaniotto Barin 
 

 
  
 
The use of podcasts as a pedagogical support presents several purposes and there are possibilities of 
using them in disciplines of different levels of education. It is a technology of easy portability and one of 
the most modern configurations among the sound formats available on the Web. However, although it 
is demonstrated as a resource favorable to teaching, what is perceived is that podcasts, once 
produced/used, they become diluted in the Net and are often not shared. In this perspective, digital 
repositories seem to be an option for users to find podcasts quickly and enable the process of searching 
for this technology. Digital repositories are online databases that organize the scientific production of an 
institution or thematic area in an organized way and can store files of different formats. Considering the 
above, this research aimed to present a proposal for a digital storage repository of podcasts for 
Education. As a methodological approach, it is a qualitative exploratory research. Regarding the means, 
Telematic research, having as reference four repositories maintained by Ministério da Educação 
ministry, MEC: Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), Portal do Professor, Rede 
Interativa Virtual da Educação (RIVED), and Portal Domínio Público. The analysis of the repositories 
was based on evaluation criteria related to metadata, institutionalization, users, visibility, and policies. 
The investigation aimed to verify the presence of podcasts and to guide the design of the repository 
proposal for podcasts. The results demonstrated that there is a shortage in relation to the availability of 
podcasts in these repositories, with the possibility of being inserted in the searched environments in a 
mistaken way without reliability to the searches. Among the positive points, we highlight adaptations of 
the repositories regarding aspects of accessibility and policies of the repositories, the latter fulfilling 
almost all the requirements questioned. Regarding the limitations of the repositories, we emphasize the 
lack of specific guidelines regarding metadata, object indexing, license types of repositories objects, and 
types of searches. We also observed a few motivational initiatives for the deposit of materials and lack 
of connection to social networks as well as few opportunities for interaction among users. In this sense, 
the creation of a repository where the users may search in a user-friendly and reliable way and may 
place and divulge their podcasts, justifies the accomplishment and the importance of this study. 
 
 
Keywords: Podcast. Digital Repository. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, as atividades diárias têm sido modificadas com o avanço das 

diversas tecnologias de informação e comunicação que emergem na sociedade 

contemporânea. O uso de diferentes recursos tais como computador, tablets1, 

smartphones, internet, entre outros, tem influenciado amplamente, não apenas as 

práticas sociais e discursivas, mas também os processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Neste contexto de mudanças, é notável a preocupação de pesquisadores, de 

diferentes áreas disciplinares, em buscar por novas formas de conciliar e integrar 

tecnologias no contexto escolar, podendo destacar dentre eles Moran, Masetto e 

Behrens (2000); Carvalho e Moura (2006) e Leffa (2006). 

Diante deste cenário, faz-se necessário investigar “novas pedagogias”, “novos 

modos/abordagens de como ensinar”, que possam conectar tais mudanças à 

educação contemporânea e como tirar o máximo proveito das suas características. 

Esta pesquisa foi motivada, num primeiro momento, pelas vantagens, tanto 

linguísticas como tecnológicas, do uso de podcasts auditivos nas aulas de Língua 

Inglesa (disciplina a qual atuo), uma vez que eu estava inserida num projeto 

desenvolvido com alunos de escola de Ensino Fundamental pública municipal em 

parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa, na época, propunha 

verificar as potencialidades que ferramentas como podcast poderiam oferecer ao 

desenvolvimento da oralidade, principalmente. 

Os resultados do projeto foram bem satisfatórios, sendo assim, busquei dar 

continuidade ao estudo, porém, com novos enfoque e público-alvo. Deste modo, a 

primeira proposta deste trabalho era eleger alunos inseridos em contexto do Ensino 

Profissional Tecnológico do Ensino Médio e a abordagem escolhida seria, não mais a 

própria produção (Forma Colaborativa), mas a disponibilização de podcasts auditivos 

(uma vez que também podem ser encontrados em formato de vídeo) como meios 

complementares e/ou auxiliares às disciplinas dos alunos desses contextos (Forma 

                                                 

1 Às palavras que já estão incorporadas na Língua Portuguesa não foi utilizado itálico, conforme 
orientações do Manual de Comunicação da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência 
da República – SECOM. (BRASIL, 2016). Disponível em:  
https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico . 
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Exploratória). Contudo, alguns contratempos surgiram na procura por estes podcasts, 

dificultando a continuidade desta abordagem. 

A ideia inicial era encontrar podcasts educativos em formato de áudio2 que 

contemplassem diferentes disciplinas (ao menos três). Ao fazer esta procura, alguns 

impasses ocorreram, como por exemplo, onde encontrar ambientes virtuais que 

disponibilizassem os temas das disciplinas escolhidas bem como apresentassem 

confiabilidade3 em termos de ambiente digital, demandando bastante tempo em 

encontrá-los (podcasts). 

Desta forma, pensando nas diversas atividades que os professores 

desenvolvem no seu dia a dia, considerei que seria pertinente promover um novo 

enfoque à proposta anterior, procedendo, então, para a investigação de ambientes 

virtuais que concentrassem podcasts educacionais bem como os ambientes onde são 

ofertados concedessem certa confiabilidade para seus recorrentes.  

Trazendo para o contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 

especificamente, urge a necessidade de se pensar em recursos com propósitos 

didáticos, tanto para a formação dos seus docentes quanto dos seus estudantes, uma 

vez que, com os crescentes avanços tecnológicos e científicos no mundo globalizado, 

exige-se destes profissionais (ou futuros) sua preparação e qualificação para atuar 

nos campos das suas especializações. Entretanto, neste meio vasto de informações 

e serviços que a internet proporciona, estas ferramentas tecnológicas necessitam 

estar organizadas em ambientes que possam favorecer a sua procura. 

Podcast é considerado como facilitador no processo educacional (GASPAR e 

SOPELETE, 2013; REIS, BOTTON e VARGAS, 2014, BARROS e MENTA, 2007), 

podendo ser reproduzido nos computadores e/ou outros dispositivos móveis em 

lugares variados e ouvido/visto em diferentes momentos. Está relacionado à 

tecnologia que apresenta um “modo de produção/disseminação de conteúdos 

musicais e/ou focados na reprodução de oralidade, distribuídos sob demanda na 

forma de episódios, acessíveis via download direto ou assinatura de conteúdo” 

(FREIRE, 2011, p.02). 

                                                 

2 Utilizaremos o termo “áudio” para podcasts que utilizam somente oralidade/som, isto é, sem 
acompanhamentos de imagens, ilustrações e ou textos escritos. 
3 O termo confiabilidade é empregado, neste estudo, em relação à segurança na permanência e 
manutenção a longo prazo dos recursos digitais de acordo com os termos da certificação digital para 
Repositórios Digitais que serão vistos na seção 2.2). 
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Apresenta diferentes vantagens no seu uso como: gravar uma aula presencial 

(haja a vista que a possibilidade de ouvir o conteúdo de uma aula é especialmente 

relevante para alunos com ritmo de aprendizagem mais lento que a média da turma 

ou para alunos-trabalhadores quando estes precisam faltar às aulas); disponibilizar 

entrevistas, matérias jornalísticas, debates, músicas ou áudio-contos, etc.; servir de 

apoio para diversas atividades escolares em conteúdos pré-programados bem como 

auxiliar na revisão de conteúdos, dentro ou fora dos contextos educacionais além de 

favorecer os alunos com dificuldades visuais e disléxicos. 

Assim, apesar dos benefícios do uso do podcast no ensino e o modo como os 

professores podem produzir e ou valer-se de seus próprios recursos, o que se percebe 

é que podcasts, depois de utilizados, ficam diluídos na Rede e muitas vezes não são 

compartilhadas com outros professores. Além disso, quando encontrados, para 

poderem ser partilhados, disseminados e ou remixados devem contar com uma 

licença que permita esses tipos de aplicações. 

Desta forma, os repositórios digitais parecem ser uma opção para 

armazenagem de podcasts, no sentido de viabilizar o processo de procura de tais 

ferramentas, tendo em vista que os Repositórios Digitais, também conhecidos por RD, 

são bases de dados on-line que reúnem de maneira organizada a produção científica 

de uma instituição ou área temática, podendo armazenar arquivos de diversos 

formatos. Como benefícios, apresentam maior visibilidade aos resultados de 

pesquisas e possibilitam a preservação da memória científica de uma determinada 

instituição. Quanto a sua confiabilidade, estudos de Thomaz, 2007; Arellano, 2010; 

Santos e Flores, 2015 enfatizam que sejam levadas em consideração, ao serem 

projetados os RD, a existência de formas de medir e demonstrar essa confiabilidade, 

através de suas certificações, por exemplo. Em relação as suas administrações, são 

classificados em: gerenciados por associações públicas ou instituições 

governamentais; por centros universitários e pela iniciativa privada. Em se tratando de 

instituições governamentais, o Ministério da Educação, MEC, no Brasil, atualmente, 

mantém quatro repositórios públicos de recursos educacionais: a Rede Interativa 

Virtual da Educação, o Portal do Professor, o Portal Domínio Público e o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais, este último em parceria com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia. Apesar de existir a Plataforma MEC de Recursos Educacionais 
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Digitais (MEC RED)4, esta não fará parte desta pesquisa, pois foi lançada em 2015 e, 

no momento da escolha dos repositórios abordados para este estudo, constava pouca 

divulgação do referido ambiente. 

Frente ao exposto, esta pesquisa foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PPGEPT), dentro da Linha de 

Pesquisa Inovação para a Educação Profissional e Tecnológica, propondo-se, como 

objetivo geral, apresentar uma proposta de repositório digital para armazenamento de 

podcasts para a Educação. Para isto, o estudo contemplou como objetivos 

específicos: verificação da presença de podcast auditivos nos quatro Repositórios 

mantidos pelo MEC supracitados e análise dos quatro Repositórios do MEC.  

Com a análise dos quatro repositórios, visamos responder à seguinte pergunta 

de pesquisa: Como se efetiva (ou não) o armazenamento de podcasts auditivos 

educacionais em repositórios digitais?  

Sendo assim, esta dissertação está estruturada em sete capítulos, sendo que 

neste primeiro capítulo, abordamos o tema da pesquisa, aludindo inicialmente a 

contextualização desta investigação. Também propomos apresentar a 

problematização, os objetivos e a questão de pesquisa.  

No segundo capítulo, alicerçamos o referencial teórico em assuntos divididos 

em Podcast e Repositórios Digitais. 

No terceiro capítulo, elucidamos os aspectos metodológicos usados para o 

desenvolvimento desta pesquisa (bem como todos os processos envolvidos). 

No quarto capítulo, apontamos os dados coletados para a análise e orientação 

do delineamento do repositório para podcasts. 

No quinto capítulo, apresentamos os resultados, com base na avaliação dos 

repositórios e na verificação da presença de podcasts, procedendo, então, à 

discussão dos resultados encontrados. 

No sexto capítulo, estruturamos o delineamento do repositório para podcasts 

bem como apontamos algumas informações para a sua implementação. 

No sétimo capítulo, expomos as considerações finais com as ponderações e 

contribuições acerca do assunto pesquisado. 

 

                                                 

4 Disponível em: https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O aporte teórico está dividido em dois eixos temáticos que se articulam: 

Podcasts e Repositórios Digitais. Cada eixo, ainda, encontra-se subdividido de acordo 

com assuntos que consideramos pertinentes discorrer para um melhor 

desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1 PODCASTS 

 

2.1.1 Caracterização geral e aplicação no contexto educacional 

 

Considerado como uma mídia da cibercultura, podcasts têm atingindo maiores 

proporções de espaço na internet em razão da sua facilidade de produção e 

distribuição. Em termos internacionais, veículos de comunicação tradicionais, como a 

revista The New Yorker e o jornal The New York Times, também estão aderindo aos 

podcasts, publicando os seus conteúdos jornalísticos com esta tecnologia. Em linhas 

nacionais, notícias jornalísticas apontam para o crescimento da produção e consumo 

no Brasil de podcasts, transformando-se também em fonte de investimentos para seus 

podcasters, como são conhecidos os produtores de podcast (SUPER 

INTERESSANTE, 2014; JORNAL DO COMÉRCIO, 2015). 

O desenvolvimento dessa tecnologia iniciou-se em 2004, quando os 

estadunidenses Adam Curry (DJ de MTV) e Dave Winer (criador de software e da 

tecnologia RSS) criaram um programa que permitia descarregar automaticamente 

transmissões de rádio na internet diretamente para os seus iPods. A partir disso, 

surgiu a associação da palavra iPod (dispositivo da Apple) e broadcast (transmissão), 

originando o termo “podcast”, cunhado, de acordo com Edirissingha (2012 apud Freire 

2013), pelo jornalista Ben Hammersley em um artigo do jornal The Guardian. Para 

Freire (2017), a etapa primordial da história do podcast está atrelada ao início do 

blogue. Os blogues, segundo o autor, os quais têm sua origem por volta do final dos 

anos noventa, com a criação do código RSS5 obtiveram vantagens em termos de 

                                                 

5 O recurso RSS é um tipo de arquivo alimentador, que surgiu no início de 1999 e, dependendo do seu 
grupo de desenvolvedores, apresenta os seguintes padrões: Rich Site Summary (RSS 0.91), RDF Site 
Summary (RSS 0.9 e 1.0), Really Simple Syndication (RSS 2.0). Em 2001, segundo Faria, Boas e 
Dias(2007), Dave Winners apresentou a possibilidade de adicionar conteúdos de áudio ao código RSS. 
Fontes: https://www.e-commerce.org.br/rss-conteudo/.  Acesso em: jul.2017 e FARIA, A.; BOAS, M. H. 

http://www.newyorker.com/podcast
http://www.nytimes.com/pages/podcasts/
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praticidade pela assinatura de seus usuários, emergindo assim os audioblogues, de 

forma natural, em torno dos anos 2000. 

De forma semelhante ao que, no seu início, promoviam os blogues (os quais 

através da produção de ensaios textuais e reunião de materiais disponibilizados pela 

junção de hiperlinks) isto é, uma prática educacional, exterior ao contexto escolar, 

podcasts também terão incialmente práticas educacionais longe dos contextos formais 

(FREIRE, 2017, p.59 - 63). 

Em termos de definição, para Silva, Duque e Silva (2012, p.11), “podcast é uma 

das mais modernas configurações entre os formatos sonoros disponíveis na Web”. É 

considerado por Barros e Menta (2007) como  

um programa de rádio personalizado gravado nas extensões mp3, ogg ou 
mp4, que são formatos digitais que permitem armazenar músicas e arquivos 
de áudio em um espaço relativamente pequeno, podendo ser armazenados 
no computador e/ou disponibilizados na Internet, vinculado a um arquivo de 
informação[...]. (BARROS E MENTA, 2007, p.02). 
 

Além de áudio, podcasts podem também ser apresentados em outras mídias. 

Neste sentido, para Carvalho e Moura (2006, p.88) é “uma forma de publicação de 

programas de áudio, vídeo e imagens na internet”. Destina-se a, segundo Cebeci e 

Tekdal (2006, p.47, tradução nossa) “distribuir conteúdos para serem usados com 

dispositivos móveis e tocadores de áudio e vídeo digitais como Ipods, incluindo todos 

os tocadores de mp3, telefones, celulares e os APD6”(Assistentes Pessoais Digitais). 

Para designar o modo como é feita a publicação de podcast na internet e sua 

atualização via feeds7, ou alimentadores RSS, é designado o vocábulo “podcasting”. 

Segundo Faria, Boas e Dias (2007) o podcasting permitiu democratizar a produção de 

conteúdos de áudio e vídeo pelo usuário que pode, com este feito, tornar-se o próprio 

produtor de conteúdos. 

O podcasting veio permitir essencialmente uma maior facilidade na 
transmissão de conteúdos áudio e vídeo. Essa facilidade permitiu que o 
utilizador comum da Internet se tornasse, ele também, produtor de conteúdos 
que facilmente se encontram disponíveis para todos. Esta forma de 

                                                 

V.; DIAS, P. Podcasting. “Era uma vez...”: utilização pedagógica na educação. In: Conferência 
Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, 5, 2007, Braga. Anais... 
Braga: 2007. Disponível em: 
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Eventos/Edumedia/1259773520_podcasting_era_uma_vez.pdf
. Acesso em: mar.2018. 
6 Na sigla em inglês é referida como PDA, Personal Digital Assistant. 

7 A palavra feed vem do inglês e significa “alimentar”. Através dos feeds, torna-se desnecessário o 
acesso de portal em portal pelo internauta, procurando por atualizações dos sites normalmente 
visitados. Com o feed o ambiente virtual do usuário é “alimentado” com todas as atualizações que ele 
normalmente buscaria. 
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“democratização” na produção de conteúdos é uma das suas maiores 
potencialidades. (FARIAS, BOAS e DIAS, 2007, p. 260) 

 

Podcast, para Freire (2013, p.10), vai além de “tecnologia que lida com arquivos 

digitais de áudio disponíveis on-line”. Para ele, além das suas características técnicas, 

é preciso levar em consideração “o que é feito pelo podcast, isto é, a “reprodução da 

oralidade por meio tecnológico”, abrangendo-se, deste modo, o entendimento de 

podcast sob um olhar educativo inclusivo. Neste viés, para o mesmo autor (2011, p. 

202), podcast constitui 

um modo de produção/disseminação de conteúdos musicais e/ou focados na 
reprodução de oralidade, distribuídos sob demanda na forma de episódios, 
acessíveis via download direto ou assinatura de conteúdo, para utilização em 
tempos e locais à escolha dos usuários. Referimo-nos também a conteúdos 
musicais porque, apesar de serem exceção diante de programas baseados 
em fala, não há como desassociar da mídia podcast esse tipo de produção. 
(FREIRE, 2011, p.202) 
  

Apesar de não encontrarmos um consenso na literatura sobre a definição do 

termo, adotaremos, assim como Freire, 2013, a palavra “tecnologia” como definição, 

por acharmos que podcast(ing) se orienta para uma tecnologia de informação e 

comunicação (internet), cujo uso passa a valer-se como ferramenta (para escutar e 

ou ver algo) e a qual suporta um recurso (áudio e ou vídeo) em diferentes formatos 

(MP3, OGG, AVI, MOV, entre outros). Empregaremos, no entanto, as palavras 

“ferramentas”, “recursos”, “dispositivos” apenas como forma de variação recorrente ao 

termo “podcast”. Desta forma, nos utilizaremos do significado desta terminologia 

(tecnologia) enquanto concebida no espaço da internet, isto é, não atingindo a sua 

apropriação após realizados os downloads pelos usuários. 

Realizado este esclarecimento, procedemos a apresentar outros aspectos 

sobre podcasts. Os formatos de podcasts são apresentados em: podcasts auditivos 

ou em vídeos (vodcasts/videocasts), como mencionado anteriormente. Ambos são 

considerados semelhantes pelas suas naturezas on-line, ao passo que se distinguem 

os últimos dos primeiros pelo “foco na reprodução de imagens em movimento, que 

podem ser articuladas com oralidade, música/sons e/ou escritos”. (FREIRE, 2013, 

p.99). Além desses tipos de “casts”, designados pelo mesmo autor (2013, p.101-102), 

são apresentados os screen casts e enhanced casts, ambos considerados por ele 

como modo de produção/disseminação livre de programas sob demanda sendo que 

os primeiros têm o foco na reprodução de imagens em movimento, relativas a telas 
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de softwares articuladas com oralidade e música/sons, já os últimos estão centrados 

na reprodução da oralidade e ou de músicas/sons ilustrados por imagens.  

Para fazer uma breve distinção entre podcasts e entre outros recursos de áudio 

e vídeo similares, Primo (2005) salienta a utilização de feeds RSS para distribuir o 

conteúdo como o seu diferencial. Algumas tecnologias digitais semelhantes são 

passíveis de serem confundidas com podcasts e os videocasts, como por exemplo, 

os audioblogs (blogues contendo áudios) e os vlogs (blogues, com vídeos como 

conteúdo predominante, trazem diários virtuais e são usados para externar 

considerações pessoais, ideias e até intimidades).  

Adicionalmente, em termos de ferramentas de áudio, Paz (2007, p. 25) traz 

uma pertinente distinção entre outro recurso passível de ser confundido com podcast:  

a rádio (difusão).  

A principal diferença é que o primeiro (podcast) é um método assíncrono, 
fundamentado no conceito de subscrição de feeds, enquanto o rádio pode ser 
assíncrono, mas normalmente é síncrono e baseado na transmissão de 
tempo real. (PAZ, 2007, p.25).   
 

Podemos constatar esta peculiaridade assíncrona dos podcasts como uma das 

motivações para seu emprego (timeshifiting), como evidencia a pesquisa a seguir. 

Em âmbitos gerais, pesquisas de McClung e Johnson (2010 p. 88 – 94, 

tradução nossa) evidenciaram cinco principais razões as quais levam as pessoas a 

usar podcast:  

a) entretenimento (podcasts foram definidos como divertidos, deixando as 

pessoas felizes); 

b) timeshifting (ou “troca de tempo”, isto é, refere-se à gravação de um programa 

de rádio, televisão etc. para ser visto ou escutado posteriormente, em um momento 

que seu usuário achar mais adequado);  

c) criação de bibliotecas de podcasts (salvar programas de podcasts e construir 

bibliotecas digitais dos arquivos coletados);  

d) propaganda (usuários tendem a ouvir ou assistir as propagandas em podcasts 

e apoiar as empresas que anunciam neste formato);  

e) aspectos sociais (usuários de podcasts tendem a conversar com amigos e 

outros adeptos sobre os podcasts os quais eles efetuaram o download). 

Além deste rol de motivações, estudos de Luiz e Assis (2009) apontam facilidades 

tecnológicas, tanto de criação e disposição de conteúdo de podcasts.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feeds
https://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vlog
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Quanto a sua aplicabilidade no contexto brasileiro, especificamente, já é 

possível contarmos com vários ambientes de podcasts sobre diferentes e 

diversificados temas, sendo considerados como um possível “campo fértil” em termos 

econômicos, como é relatado no editorial de Segura (2015): 

A produção de um podcast mediano custa muito menos do que a produção 
de um programa de TV ou um programa de rádio. Com microfones, um 
software de edição e um serviço de hospedagem na web é possível produzir 
e distribuir um podcast. Tem muita gente nova produzindo podcasts. 
(SEGURA, 2015). 
 

Além disso, conforme o mesmo autor, “diferentemente dos vídeos publicados 

na Web, que precisam ser curtos e mais objetivos, o podcast pode ser muito mais 

longo, oferecendo um espaço enorme para discutir em profundidade qualquer tema” 

(SEGURA, 2015). 

Para tratar de assuntos relacionados aos interesses dos podcasters (autores 

de podcasts) brasileiros, foi fundada a Associação Brasileira de Podcasters (ABPOD) 

em 2006, a qual tem como missão principal “representar os interesses de seus 

associados, divulgando a utilização desta mídia como meio profissional e/ou cultural 

perante a sociedade brasileira” (ABPOD, 2018). No sítio da Associação, também 

podemos nos inteirar sobre fatos históricos como o primeiro podcast brasileiro surgiu 

em 21 de outubro de 2004, o “Digital Minds”, criado por Danilo Medeiros. Em 15 de 

novembro de 2004, iniciava-se o podcast do Gui Leite, sendo este podcaster o 

primeiro incentivador reconhecidamente no Brasil. Em maio de 2008, teve início o 

primeiro “Prêmio Podcast do Brasil”, projeto idealizado e organizado pelo podcaster 

Eddie Silva. Neste ambiente, ainda é possível encontrar dados os quais apontam 

podcasts como sinônimo de programas de áudio, devido à pouca produção destas 

tecnologias em vídeo (vídeos que podem ser baixados via feeds). 

Assim, como alude Freire (2017), os primeiros programas nacionais que 

despontaram inicialmente para o crescimento do panorama brasileiro de podcasts, 

culminou com a formação da podosfera, cenário brasileiro de exercício do podcast. 

Diante disto, para o mesmo autor, o cenário de inclusão do podcast educativo no Brasil 

se difere da rádio educativa, por exemplo. Segundo ele, 

Ao contrário da rádio educativa, que se desenvolveu no Brasil como sinônimo 
de rádio escolar, a história educativa do podcast nacional repercutiu a já vista 
trajetória de evolução educativa dos blogs e audioblogs. Assim, as práticas 
educacionais dadas no entorno do podcast iniciaram-se longe de contextos 
formais. (FREIRE, 2017, p. 14). 
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Ademais, a podosfera também serviu de marco histórico temporal para o início da 

inclusão de podcasts na educação formal. Dois anos após a data do seu advento, a 

iniciativa do projeto “PodEscola” foi lançado no Brasil (FREIRE, 2017, p. 65). 

Nesta sequência, abordaremos na próxima seção algumas considerações mais 

amplas sobre podcast no contexto da educação. 

 

2.1.2 Podcast como recurso educativo digital 

 

O teor educativo de podcasts é ponderado de forma independente ao seu 

contexto (formal ou informal de educação). De forma similar ao qual nos foi relatado 

sobre o teor educativo de modo geral sobre podcasts, inicialmente afastados dos 

meios escolares, será observado, segundo Freire (2017), também no contexto 

específico brasileiro. 

No entanto, antes de tratarmos especificamente sobre podcasts, resgataremos 

o entendimento, de forma abrangente, do que vem a ser material educativo. 

Santos (2003 apud Ferreira et al, 2003 p.61) apresenta-nos uma relevante 

distinção do que é identificado como material educativo dos demais. Para este autor, 

a diferenciação de materiais educativos está na aglutinação de princípios e 

fundamentos educativos às vezes explícitos, outras implícitos, desencadeando 

processos de aprendizagem a partir de seus elementos peculiares. Esclarece, ainda, 

que outros objetos, encontrados no nosso cotidiano, podem levar este potencial e 

“produzirem, em seus cruzamentos nos acontecimentos, emergências educativas”. 

Segundo ele, livros, CD, artefatos arqueológicos, artísticos, objetos naturais, 

instrumentos científicos, mapas, filmes, manuais, revistas, painéis publicitários, 

computadores etc. são exemplos que abrangem o contexto dos materiais educativos. 

Esses materiais, como atenta o autor, 

necessitam estar inseridos, contextualizados, compreendidos em alguma 
elaboração educativa relacionada, organizada, potencializada, fazendo 
emergir conexões com as lógicas que levam à sua utilização como 
dispositivo, interceptadores de fluxos possíveis, intercessores qualitativos. 
(SANTOS, 2003 apud FERREIRA, 2003, p.63). 
 

Além disto, é preciso, conforme o mesmo autor (2003) que o conteúdo 

interligado ao material educativo seja fornecido de forma organizada e que propicie 

desafios que conduzam a aprendizagem. Assim, é necessário ter em mente o que se 

pretende alcançar com o recurso/tecnologia utilizada. No caso específico de podcasts, 
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vale lembrar que mais importante do que trabalhar com esta tecnologia é traçar 

desafios com os conteúdos que este recurso possa .....,como por exemplo, propor aos 

alunos elaborarem uma dramatização em áudio com falas de autores do romantismo 

ou para melhorarem a pronúncia de línguas estrangeiras é proposto que os alunos se 

apresentem naquela determinada Língua, utilizando a edição de áudio para fazerem 

correções de pronúncia. 

Na mesma direção, Freire (2017) discute a respeito do aspecto educativo de 

podcasts, inseridos em uma concepção educativa ampla. Neste prisma, para o autor 

o teor educativo deve ser trazido dentro da concepção de educação relacionada “à 

maturação da leitura de mundo, desenvolvimento apto a ocorrer em diversas esferas 

a partir de múltiplas práticas realizadas pelos sujeitos” o que, para ele, não pode ser 

compreendida como correlacionada às práticas escolares somente (FREIRE, 2017, 

p.57).  

Diante do contexto dos recursos educativos digitais, especificamente, é 

relevante compreendermos que as suas aplicações pedagógicas não devem se 

discernir apenas no seu suporte (digital), mas em como são pensadas, conduzidas e 

realizadas estas ações. Neste sentido, Moraes (1997, p.05) sublinha a ideia de que o 

“simples acesso à tecnologia, em si, não é o aspecto mais importante, mas sim, a 

criação de novos ambientes de aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a partir 

do uso dessas novas ferramentas”. Desta forma, tornam-se relevantes o 

conhecimento e a capacitação sobre a utilização, as características e as finalidades 

das tecnologias digitais, com o intuito de auferir contribuições pedagógicas que essas 

ferramentas podem proporcionar nos variados contextos educativos (formais ou não). 

Ademais, é necessário levar a desconstrução do modelo paradigmático 

agregado à figura centralizada do professor como detentor do saber e propiciar a 

participação ativa dos alunos na busca do saber e construção do conhecimento. Neste 

contexto, segundo Silva (2003 apud Quadrado 2009, p.10) o professor do século XXI 

assume uma nova postura,  

ele constrói um conjunto de territórios a serem explorados pelos alunos e 
disponibiliza-os em coautoria e em múltiplas ligações, permitindo que o aluno 
seja autônomo, tornando-se mais num conselheiro e estimulador de 
curiosidades. (SILVA, 2003 apud QUADRADO, 2009, p.10). 
 

Deste modo, ao empregarmos podcasts é importante conhecermos, 

antecipadamente, algumas particularidades desta tecnologia que possam facilitar o 

entendimento do escopo da sua aplicação na Educação. 
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Bottentuit Júnior e Coutinho (2007) elencam algumas vantagens da utilização 

de podcasts:   

a) a compatibilidade a textos, imagens, vídeos, áudio e hipertextos;  

b) a não necessidade de grandes conhecimentos de informática para manusear 

o recurso (como na forma on-line, não necessitando de softwares de edição, por 

exemplo); 

c) a sua organização por meio de postagens (também chamados episódios), 

produzidos de forma individual ou coletiva, permitem que sejam acessados de forma 

livre ou mediante registro ao conteúdo publicado;  

d) as atualizações são feitas por meio de feeds do RSS, viabilizando o processo 

de busca. 

Complementarmente, pesquisas de Paula e Sobrinho (2010, p.04) apresentam 

um rol de referências na literatura os quais proporcionam possibilidades de uso de 

podcasts: 

 Difundir tutoriais; 

 Dar instruções aos alunos acerca de alguma atividade a ser 

desenvolvida; 

 Auxiliar na compreensão oral e na pronúncia de Línguas;  

 Substituir uma aula presencial quando o objetivo está na mera exposição 

de conteúdos; 

 Gravar uma aula presencial, tornando-a disponível em outros momentos 

o que para Bottentuit Júnior e Coutinho (2007) é muito significante para 

alunos com ritmo mais lento de aprendizagem, bem como para alunos-

trabalhadores pouco assíduos; 

 Revisar e fixar conteúdos; 

 Disponibilizar entrevistas, matérias jornalísticas, debates, músicas ou 

audiocontos, entre outras possibilidades. 

Em algumas instituições educacionais, observa-se que o podcast é um recurso 

que vem substituindo o CD (em algumas escolas, por exemplo, foram banidos por 

completo). Isto pode ser decorrente da existência de arquivos de áudios no formato 

mp38, tornando mais fácil a portabilidade desses arquivos, uma vez que se tem à 

                                                 

8 O formato mp3 é considerado um formato proprietário (coberto por uma patente ou copyright) de 

acordo com informações trazidas pela Wikipédia 
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disposição a possibilidade de gravar, avançar, retroceder e reproduzir esses arquivos 

de áudio quantas vezes forem necessárias para obterem melhores resultados de 

aprendizagem, seja pelo acesso por meio de diferentes dispositivos móveis (inclusive 

celulares), ou diretamente pela internet. Assim, o fator favorável em relação a 

temporalidade deste recurso é destacado nas palavras de Vanassi (2007, p. 62). 

Assim, esta vantagem é reforçada nas suas palavras a seguir: 

 

na Web, o usuário que quiser ouvir um podcast não precisa seguir nenhum 
tipo de roteiro e nem ficar condicionado a regras de simultaneidade temporal 
entre a emissão e a recepção. Nesse meio, quando um usuário escolhe um 
programa, ele pode copiá-lo na hora que quiser, tendo as possibilidades de 
ouvi-lo quando preferir, parar a transmissão, repetir trechos que selecionar, 
voltar ao início, avançar ao final, enfim, controlar a sequência da emissão sem 
perder a possibilidade de acessar qualquer parte da informação. (VANASSI, 
2007, p. 62). 

 
Além dos seus benefícios, é proporcionada na literatura a respeito uma 

classificação sistemática para podcasts, desenvolvida por Carvalho et al (2008; 2009), 

dividida em seis dimensões: 1-Tipo, 2-Formato, 3-Duração, 4-Autor, 5-Estilo e 6-

Finalidade. 

1- Tipos: podem ser agrupados em:  

 Expositivo /Informativo:  que podem ser desde a apresentação de um 

determinado conteúdo, uma síntese ou resumo até a descrição de algo; 

 Feedback / Comentários: comentário crítico aos trabalhos dos alunos, 

por exemplo;  

 Instruções/Orientações: indicações e/ou procedimentos para 

realização de trabalhos práticos; orientações de estudo; recomendações, entre outros;  

 Materiais Autênticos: são os que estão disponíveis nos hospedeiros 

(websites) para o público.  

2- Formato: podem ser disponibilizados em áudio e/ou vídeo. 

3- Duração: quanto a extensão, estão divididos em três grupos: curto, 

moderado e longo. Para Carvalho (2009) estas categorias, como o nome sugere, 

estão associadas a um espaço de tempo:  

a- Curto: compreende a duração de 1 a 5 min.  

b- Moderado: corresponde entre 6 a 15 min. 

                                                 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Formato_propriet%C3%A1rio), porém, pretende-se encontrar um formato 
de áudio que realmente esteja baseado em padrões abertos e que possa ser executável. 
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c- Longo: com mais de 15 min.  

A autora defende uma duração curta, apesar de alguns pesquisadores, citados 

em seu trabalho, quanto à extensão do tempo, diferirem para um pouco mais, 

sugerindo como ideal até quinze minutos. Em estudos de Chan e Lee (2005) e de 

Frydenberg (2006), no entanto, a maioria dos alunos pesquisados considerou 

plausível o limite de dez minutos. Esta limitação de duração deve-se, talvez, como 

Cebeci e Tekdal (2006 apud Carvalho 2009), a uma diminuição de atenção na audição 

e compreensão.  

Ainda quanto ao fator tempo, para não ocasionar um equívoco com o que é 

mencionado pelos pesquisadores supracitados com o referido por Segura, 2015, 

recapitulamos sumariamente. Este autor, ao comparar os formatos vídeos e áudios 

de forma geral, apresenta as vantagens destes últimos, referindo-se ao maior espaço 

que oferecem para discutir em profundidade diversos temas em termos do campo da 

Comunicação especificamente (e que muitas vezes requerem mais tempo).  

Isto não significa que a extensão de tempo para ser ouvido tenha que ser a 

mesma (mais curta) no caso da produção, pois podem ser ouvidos somente trechos 

ou fragmentos de podcasts, conforme necessidades e ou 

contextualizações/adaptações. 

4- Autorias: produções de podcasts podem ser elaboradas por professores, 

alunos ou outras entidades.  

5- Estilo: nesta categoria é considerada a proximidade entre o professor com 

o seu aluno, podendo assim, esta dimensão, ser classificada como formal ou informal.  

6- Finalidade: podem variar servindo para informar, divulgar, motivar para a 

temática ou para fazer alguma atividade, bem como orientar os alunos para 

questionarem sobre determinado assunto. 

Adicionalmente, Paula (2010), após análise de contextos educacionais, onde 

foram utilizados podcasts, constatou a presença de aspectos relacionados à 

tecnologia estudada que, diferentemente da taxonomia supracitada, foram 

considerados como extrínsecos, “demandando o conhecimento do contexto de uso 

para efetiva classificação” (PAULA, 2010, p. 64 - 66). Desta forma, além das 

categorias acima, denominadas como “Intrínsecas” pelo autor (identificação apenas 

com a audição de podcasts), são adicionadas outras três as quais ele classificou como 

“Extrínsecas” aos podcasts: 
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a-Tipo de Educação: formal ou não formal. Para o autor as pesquisas oriundas 

da internet permitem a classificação do podcas(ting) educativo em dois grandes 

grupos: os relacionados a finalidades de educação formal e de educação não formal. 

Quanto as diferenças dos grupos, compreendem-se por 

 

Educação formal a oferecida pelo sistema de ensino regular, visando à 
formação escolar e profissional, da educação básica ao ensino superior. 
Seriada ou em anos e concede certificados, graus acadêmicos ou títulos 
profissionais reconhecidos oficialmente. Educação não formal, por sua vez, 
diz respeito aos processos de formação realizados fora do sistema de ensino 
regular, sem se ater a uma sequência gradual e sem levar a graus ou títulos 
oficiais. Os cursos podem acontecer dentro de instituições oficiais, mas não 
necessariamente se estruturam sob o sistema de “escada” (progressão), 
podendo ter duração variável. (INEP/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010 
apud PAULA, 2010, p.60). 
 
 

b-Nível de Ensino: Pré-escola, Fundamental, Ensino Médio, Superior: 

graduação/pós-graduação e Ensino profissional; 

c-Modalidade de Ensino: Presencial, Blendedlearning (mistura de formação 

on-line e presencial) e Educação a Distância. 

Ainda, em relação a estas duas sistemáticas, podemos acrescentar na 

categorização Intrínseca, o que Reis e Gomes (2014) classificam como formas de uso 

de podcasts aplicadas para o desenvolvimento do conhecimento: a Exploratória e a 

Colaborativa. Esta classificação centra-se na forma de uso do aluno, 

especificamente. Segundo eles, na Exploratória, no entanto, o aluno fará uso dos 

podcasts como seu consumidor, isto é, irá ouvi-los. Embora essa classificação 

encontre-se em pesquisas de contextos de Línguas Adicionais, pode muito bem ser 

vinculada a outras áreas do conhecimento. Na forma Colaborativa o aluno fará parte 

da autoria dos podcasts, precisando, para isto, construir os seus episódios, sozinho 

ou com a participação de outrem.  

Com isto, podemos inferir que podcast pode assumir uma significativa 

contribuição nas metodologias as quais decentralizam o professor como único 

dirigente e responsável pela aprendizagem, resgatando uma abordagem a qual o 

aluno torna-se sujeito na construção dos conhecimentos com o auxílio das tecnologias 

digitais, as quais tornaram-se parte na vida das pessoas no mundo contemporâneo. 

Assim, tomando as palavras de Pinto e Scheuer (2013): 

o processo de ensino-aprendizagem tem, muitas vezes, restringindo-se a 
transmissão horizontalizada de conhecimentos, isto é, nos quais o docente 
assume o papel de transmissor de conteúdo, enquanto que, ao discente, cabe 
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o papel de reter e repetir estes, sem a devida reflexão crítica sobre os 
mesmos. Neste sentido, o crescente avanço da tecnologia, aliada a 
percepção de que o mundo está em constante transformação, tem suscitado 
importantes mudanças as instituições de ensino, visando que estas 
acompanhem, absorvam e reconheçam o conhecimento que se transforma 
velozmente. (PINTO e SCHEUER,2013, p.01). 
 

Neste sentido, quanto mais compreendermos as potencialidades dos recursos 

os quais pretendemos adotar em nossas práticas em sala de aula, maiores serão as 

chances de possibilitarmos aulas mais dinâmicas e efetivas. 

Sendo assim, passamos a apresentar uma taxonomia sistematizada: sobre 

podcasts dos autores supracitados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Taxonomia sistemática de podcasts utilizados para a Educação 

 
INTRÍNSECA (CARVALHO et al, 2008; 2009) 

 
1-TIPO 

 

 
  EXPOSITIVO 

 
FEEDBACK 

 

INSTRUÇÕES 
 
MATERIAIS 
AUTÊNTICOS 

 
2-FORMATO 

 

 
 

 
ÁUDIO 

 
VÍDEO 

 

 
3-DURAÇÃO 

 

 
CURTO  

 
MODERADO 

 
 LONGO 

 

 
4-AUTORIAS 

 

 
PROFESSOR 

 
     ALUNO 

 
OUTRAS 
ENTIDADES 

 

 
5-ESTILO 

 
           

 
FORMAL 

 
     INFORMAL 

 

 
6- FINALIDADE 

 
INFORMAR,  

 
ORIENTAR,  

 
MOTIVAR, 

 
DIVULGAR 

Fonte: Adaptado de Carvalho et al (2008, 2009), Paula (2010) e Reis e Gomes (2014). 

 

 
INTRÍNSECA (REIS e GOMES, 2014) 

 

I- FORMA DE 
USO (ALUNO) 

 COLABORATIVA  EXPLORATÓRIA  

 
EXTRÍNSECA (PAULA, 2010) 

 

a- TIPO DE 
EDUCAÇÃO 

 

 
FORMAL 

   
NÃO 

FORMAL 

 

 
b- NÍVEL DE 

ENSINO 
 

 
PRÉ-ESCOLA 

 
FUNDAMENTAL 

 
  MÉDIO 

 
  SUPERIOR 

(graduação e 
pós-
graduação) 

 
PROFISSIONAL 

 
c- MODALIDADE 

 

PRESENCIAL 
 

BLENDED LEARNING 
  

DISTÂNCIA 
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Todas essas taxonomias são apresentadas neste trabalho com o intuito de 

mostrar a sua contribuição ao auxiliar os profissionais de ensino na avaliação prévia 

das suas propostas com podcasts tanto nas suas próprias produções para seus 

alunos (ou nas produções deles) ou nas suas escolhas por podcasts previamente 

elaborados (forma Exploratória). 

Neste momento, o professor precisa já ter definido qual o objetivo da utilização 

do recurso, por exemplo, como proposta de reforço e/ou expansão de um conteúdo 

da disciplina que trabalha ou se gostaria que os alunos produzissem o podcast para 

posterior compartilhamento, reforçando a ideia da necessidade de um ambiente digital 

ideal (que apresentem fatores de avaliação prévia, viabilidade na procura e 

segurança, por exemplo) para alocação deste dispositivo. 

Além dos propósitos acima, o Quadro 1 auxiliará no embasamento para a 

proposta do repositório para podcasts, no final deste trabalho. 

 

2.1.2.1 Estudos correlatos sobre Podcasts educativos: contextos, 

potencialidades e limitações 

 

Embora pesquisas demonstrem o uso escasso de podcasts (tanto na forma 

Colaborativa como na Exploratória), principalmente em contextos escolares brasileiros 

(Freire, 2013;  Mota e Coutinho, 2009), esta seção procura ilustrar a sua aplicabilidade, 

apresentar, de forma pontual, a sua diversidade contextual, tanto no exterior ou 

nacionalmente, proporcionando diferentes tipos, formas, níveis, disciplinas, 

modalidades e grupos de Educação que perpassam o emprego de podcasts.   

Apesar do foco da pesquisa estar direcionado para podcasts elaborados para 

contextos da educação formal ou escolar, somos, no entanto, a favor do mesmo 

pensamento de Freire (2013, p. 27) ao tratar do “reconhecimento da educação como 

processo inerente ao homem, podendo ou não estar relacionado à escolarização”.  

Assim, procederemos a sua aplicação, como forma de ilustração do uso desta 

tecnologia, em diferentes contextos de educação. 

Quanto a inserção de podcasts na Educação Infantil, o governo português tem 

procurado incentivar sua comunidade escolar através de concursos para a utilização 

de podcasts para professores com o intuito de desenvolver a oralidade dos seus 

alunos. A exemplo disto, existe o concurso "Conta-nos uma história!" (Figura 1) que 
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de acordo com o sítio do Ministério da Educação (ME) de Portugal (2018) é uma 

iniciativa que pretende 

fomentar a criação de projetos desenvolvidos pelas escolas de Educação 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico que incentivem a utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente 
tecnologias de gravação digital de áudio e vídeo. (ME PORTUGAL, 2018). 
 
 

No mesmo ambiente encontram-se várias histórias contadas pelos alunos 

através de podcasts áudio e vídeo. Entre os objetivos do concurso destacam-se o de 

promover a apropriação da tecnologia digital no desenvolvimento das literacias, da 

leitura e da criatividade e desenvolver e aprofundar, a expressão escrita e/ou a 

competência de leitura expressiva, no caso de alunos escreventes, e a criatividade 

oral, no caso de alunos da educação pré-escolar. Além do que é proposto, os arquivos 

de áudio podem ser baixados e utilizados em outras aulas para crianças. 

O projeto, segundo o ME de Portugal (2018), está embasado em pressupostos 

cujo “o ato de contar histórias desempenha um papel extremamente relevante nas 

aprendizagens dos alunos destes níveis de educação e ensino, quer na aquisição de 

conhecimentos, competências e valores quer nas atividades de carácter mais lúdico”. 

 
              Figura 1 - Ilustração da iniciativa "Conta-nos uma história!" 

 
                Fonte: http://erte.dge.mec.pt/concurso-conta-nos-uma-historia 

 

O mesmo projeto, segundo Gomes (2014), pode representar também um 

importante apoio aos na sua fase inicial de aprendizagem de leitura e escrita. De 

acordo com o mesmo autor (2014, p.31), “este tipo de iniciativa almeja o 
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desenvolvimento de práticas de literacia renovadas, conduzindo as crianças à 

descoberta de novas formas de interação com a oralidade e a escrita, favorecendo 

diferentes modos de acesso ao texto [...] o que, consequentemente, pode servir como 

um recurso extra para a comunicação de alunos que possuem dificuldade de ler e 

escrever. Isto, porém, exige pesquisas aplicadas sobre o efeito da utilização de 

podcasts para estas dificuldades.  

No âmbito das pesquisas sobre inclusão, mais precisamente no contexto da 

deficiência visual, resultados de estudos de Lúcio (2015) com alunos cegos e de baixa 

visão de um curso do projeto de extensão de Língua Inglesa da Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, concluíram que podcasts eram utilizados pelos estudantes para 

revisar e praticar conteúdos ministrados em aula. Também indicaram o favorecimento 

em aperfeiçoar a pronúncia e a promoção da autonomia além de fator de motivação 

para as aulas. Ao serem desafiados a construírem os seus próprios podcasts, os 

alunos demonstram-se interessados, procuraram elaborar previamente as suas falas, 

(re)gravar diversas vezes o seu episódio bem como interagir com os demais colegas. 

Em relação ao uso de podcasts no Ensino Médio, pesquisas de Yoshimoto e 

Momesso (2015) revelaram uma importante contribuição de podcasts para a 

construção de rádios Web, partindo-se de oficinas de podcast e técnicas radiofônicas 

realizadas com os alunos. Além dessas contribuições, a produção de podcasts foi 

reconhecida como uma possível alternativa para “abrir novas perspectivas de práticas 

de escrita e de leitura para os estudantes” (YOSHIMOTO e MOMESSO, 2015, p.10). 

Na área das Línguas Adicionais, especificamente na Língua Inglesa, Reis, 

Botton e Vargas (2014 apud Reis 2017) evidenciaram potencialidades destes recursos 

quanto ao letramento digital e a aprendizagem da Língua Inglesa envolvendo alunos 

do Ensino Fundamental durante a realização das atividades tanto de ouvir (consumo) 

quanto de produzir podcasts. Na mesma direção, Carvalho e Moura (2006) concluíram 

em seus estudos com podcast em salas de aula de Francês para alunos portugueses 

e belgas, que esta tecnologia motivou os alunos para as aulas e que se mostrou 

favorável para o desenvolvimento da oralidade.  

Por ser considerada como ferramenta da Web 2.0 e por trazer, conforme Freire 

(2011, p.838), “na sua essência uma notável aptidão ao uso em Educação a Distância, 

EAD”, pesquisas acerca das potencialidades/implicações de podcasts também estão 

sendo desveladas nestas modalidades de ensino. Já é possível observar, por 

exemplo, o avanço em termos de inclusão de ferramentas como podcasts em 



 

 

27 

 

 

 

ambientes Ambiente Virtual de Educação, AVA, em projetos como o da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul que desenvolveu um tocador de mídias digitais 

conhecido como ROODAPlayer (BEHAR et al, 2011). Projetos como este podem 

nortear outras instituições que disponibilizam a EAD a inserir podcasts também nos 

seus contextos. Em termos práticos nestes contextos, pesquisas de Oliveira, Silva e 

Silveira (2015), indicaram algumas semelhanças e divergências no uso de podcasts 

na educação a distância no cenário internacional. Para o estudo foram analisados 

cinco artigos originais de pesquisa publicados no período entre 2009 e 2012. Os 

artigos empregados na pesquisa, quanto a aplicação de podcasts, apresentam duas 

circunstâncias: a) Em dois artigos os podcasts são aplicados em aulas primariamente 

à distância (Bolliger et al, 2010; Strickland et al, 2012) e,  

b) Em três artigos (Griffin et al, 2009; McKinney et al, 2009; O’Bannon et al, 

2011) podcasts são utilizados como alternativas às aulas presenciais.  

Em uma das situações(a), nas aplicações de Bolliger et al, 2010 e Strickland et 

al, 2012, os alunos relataram que os podcasts propiciaram a sensação de relação de 

proximidade com o professor/tutor cuja voz estava sendo ouvida.  

Complementarmente, comparados às aulas presenciais, os resultados nestes 

mesmos estudos sugerem que o uso de gravações em áudio foi tão eficiente em 

promover aprendizagem como assistir à aula, o que não desprestigia uma em relação 

a outra. 

Contudo, na outra circunstância (b) em que se enquadram os outros três 

artigos, isto é, para os alunos que se encontram em contato regular, podcasts não 

causaram o mesmo efeito. Entretanto, estes mesmos estudantes acharam que 

podcasts deveriam ser aplicados em revisões ou retomadas de aulas.  

Apesar das diferenças encontradas nas duas as situações, podemos inferir que 

o atributo timeshifiting/assincronia de podcasts demonstrou-se relevante em ambas 

circunstâncias (a e b), isto é, disponibilizar-se da gravação ou armazenamento de 

dados para revisar e ou ouvir novamente o que não pode ser compreendido em 

determinado momento. Isto pode ser deduzido nas palavras de Oliveira, Silva e 

Silveira, 2011:  

 

Com relação ao impacto na aprendizagem, os participantes destacaram a 
facilidade de compreensão permitida pelo uso dos podcasts, dando destaque 
à possibilidade de ouvir o material mais de uma vez. [...] Um dado 
complementar importante é que 2/3 dos membros do grupo que ouviu o 
podcast o fizeram mais de uma vez. Ou seja, a exposição repetida ao 
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conteúdo parece ter efeito positivo comparado a assistir à aula apenas uma 
vez.  (OLIVEIRA, SILVA e SILVEIRA, 2015, p.15 e17).  

 

Ainda em relação ao contexto abordado, estudos realizados com alunos do 

Centro Universitário Claretiano de Batatais, SP, denotaram que a utilização de 

podcasts no contexto da EAD podcast foi vista como uma forma de complementar e 

facilitar o aprendizado, bem como despertar o interesse em pesquisar mais sobre os 

temas e discutir com os outros alunos e tutores (PISA, 2012, p.80). 

Com referência ao que foi apresentado até agora sobre a utilização de podcast, 

é importante lembrar que alguns contextos fazem parte de outros que estão 

separados por questões pontuais. Isto é, a EAD pode estar presente em contextos de 

Educação Superior e na Educação Profissional e Tecnológica, por exemplo, bem 

como a educação inclusiva se encontra nos diferentes âmbitos da educação e assim 

por diante. O que pretendemos, no entanto, é mostrar nesta seção, de forma 

particular, os variados cenários que os podcasts podem ser aplicados. 

Posto isto, partimos para mais um cenário da utilização da tecnologia em 

estudo: a Educação Profissional e Tecnológica, EPT, linha na qual concentra-se a 

linha de mestrado desta pesquisa. Destacamos, neste sentido, um interessante 

projeto desenvolvido por alunos cursando, na sua maioria, o Ensino Médio integrado 

ao técnico em informática no Instituto Federal de São Paulo, IFSP, campus Salto. 

Denominado “Podcast Papo de Aluno”9, neste podcast são abordados diferentes 

temas do cotidiano, transpassando os conteúdos de aula, através de uma conversa 

informal e descontraída dos alunos que produzem os episódios. Apesar da sua 

elaboração estar inserida num contexto institucional formal, construídos por alunos e 

professores na sua maioria da Instituição, o portal não está vinculado diretamente ao 

IFSP e seus posts enquadram-se, como é apontado por Paula (2010) na educação 

não formal. Isto significa que, os autores da realização e o contexto onde foram 

elaborados os podcasts não “garantem” a sua inserção naquele grupo educacional. 

No entanto, apesar de iniciativas de projetos de uso de podcast nestes ambientes, 

estudos de campo no ensino médio tecnológico ainda são escassos. Isto deva se 

suceder, de modo análogo, talvez, pelos mesmos motivos constatados em estudos de 

Paula (2010, p.113) sobre a não adesão a Podcasts nas aulas de Ensino Superior:  

A -inaplicabilidade do recurso nas disciplinas lecionadas;  

                                                 

9 O projeto “Podcast Papo de Aluno” Disponível em: http://papodeprofessor.com/papodealuno/page/2/. 
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B -falta de intimidade com a tecnologia;   

C -expectativa de baixa adesão dos alunos;  

D -expectativa de ganho educativo pequeno ou nulo.  

Outra razão, dadas a estas lacunas, possivelmente ganhem sentido nas 

justificativas apontadas nos estudos de Soares (2017), quanto a oferta das tecnologias 

digitais na EPT: 

Sua oferta deve ser pensada qualitativamente, de forma a preparar os 
egressos para o mundo do trabalho, seja a partir da inserção imediata no 
mercado de trabalho ou da continuidade dos estudos em nível superior. 
Compreendemos que neste sentido um importante passo para a EPT a fim 
de estar inovando em seus processos educacionais, é que os docentes 
incluam gradativamente em suas práxis pedagógicas as TIC, pois a 
tecnologia, tudo aquilo que concebemos de modo geral que veio para auxiliar 
o homem no desenvolvimento de atividades está modificando o ambiente 
escolar e criando diferentes formas de ensino e aprendizagem. (SOARES, 
2017, p.33). 
 

 

Motivada ao auxílio destas dificuldades, a mesma autora (2017) propôs a 

implementação de uma oficina pedagógica de podcasts aos futuros profissionais 

(alunos matriculados na disciplina de Estágio do Curso Especial de Graduação, PEG, 

da Universidade Federal de Santa Maria/RS) que irão atuar na Educação Profissional 

e Tecnológica a empregar em suas aulas o uso de podcasts. Em sua pesquisa, os 

resultados indicaram que a tecnologia digital utilizada, apesar de pouco conhecida, foi 

bem vista para fins educacionais pelos alunos do PEG. 

 Além do exposto, podemos, ainda, referenciar podcasts na divulgação do 

material acadêmico tanto externamente como internamente, servindo como apoio em 

páginas ou sítios de universidades. Como exemplos, podemos citar uma universidade 

internacional, a University of Oxford, e uma brasileira, a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-campus Malês/Bahia. As duas figuras a 

seguir (Figura 2 e Figura 3) representam, respectivamente, as suas páginas: 
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Figura 2 – Página da University of Oxford com podcasts e ampliação do indicativo de 
RSS 

 
 Fonte: https://podcasts.ox.ac.uk/ 

 
Figura 3 – Página da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira 

 
Fonte: http://vozesdaunilab.unilab.edu.br/index.php/2017/03/21/previa-do-podcast-vozes-da-unilab-
004-margarida-bendo/ 

Fonte: https://podcasts.ox.ac.uk/ 

 

 

 

https://podcasts.ox.ac.uk/
https://podcasts.ox.ac.uk/
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Ademais, existem também propostas de blogues contendo podcasts formados 

por podcasters que convidam especialistas em diversas áreas para apresentar algum 

tema específico e ou os próprios especialistas formam blogues e inserem podcasts 

com assuntos de suas áreas, porém não são instituições formais/escolares de ensino 

(o que não quer dizer que não possam ser explorados e ou adaptados para serem 

inseridos em contextos formais de educação). 

A lista abaixo apresenta alguns links desses ambientes, contendo podcasts nas 

áreas de Engenharia, História e Educação Física: 

 Engenharia10 - Denominado de “EngeCast”, é um podcast de 

engenharia, onde os seus elaboradores e colaboradores são, na grande maioria, 

estudantes e profissionais da área de Engenharia. Abordam temas de várias 

especialidades.  

 História11 -  Conhecido como “CronoCast”, é um podcast elaborado por 

três profissionais de História que abordam temas atuais e antigos relacionados à esta 

área. 

 Educação Física12 - “QuatrodeQuinze” é um podcast da área de 

Educação Física com temas que variam entre saúde, ciência do treinamento, 

qualidade de vida até a própria carreira do educador físico. 

Como mencionando anteriormente, estes podcasts não estão vinculados a 

instituições formais de ensino e, geralmente, são elaborados por profissionais que 

contam com aparelhagens mais sofisticadas e uma abertura específica para 

introduzi-los, transparecendo uma ideia de maior interação com quem os escuta e 

com espaços para o internauta fazer considerações escritas sobre o que ouviu, 

podendo discutir o tema, apontar falhas, dar sugestões e fazer elogios. Entretanto, 

eles costumam ter um tempo bem mais prolongado, sendo que, às vezes, 

ultrapassam 30min.  

Muitos são utilizados para proporcionar assuntos que podem ser trabalhados 

em aula (contextos de educação formal) ou em atividades extraclasses (com o devido 

planejamento do professor), ou até mesmo disponibilizados pelos professores como 

modelos de criação de podcasts para seus alunos, com as adaptações, caso forem 

                                                 

10 Disponível em http://blog.engecast.com.br/. Acesso em: mar. 2017. 
11 Disponível em: http://www.podcasts.com/cronocast-o-seu-podcast-de-histria-80/episode/cronocast-
17-crise-do-sculo-xiv. Acesso em: mar. 2017. 
12 Disponível em (http://quatrode15.com.br/podcast/). Acesso em: mar.2017. 

http://blog.engecast.com.br/
http://www.podcasts.com/cronocast-o-seu-podcast-de-histria-80/episode/cronocast-17-crise-do-sculo-xiv
http://www.podcasts.com/cronocast-o-seu-podcast-de-histria-80/episode/cronocast-17-crise-do-sculo-xiv
http://quatrode15.com.br/podcast/
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necessárias. Assim, podemos observar que, dependendo dos grupos de Educação, 

finalidades e ou áreas, os podcasts precisarão de planejamentos diferentes. Isto é 

bem evidente, por exemplo, no fator tempo destinado aos podcasts educativos 

(educação formal), conforme visto nas taxonomias apresentadas e, que, ao contrário 

dos podcasts destinados à educação não formal, por exemplo, requerem uma 

extensão mais limitada. 

No entanto, neste estudo atentamos para o fato de podermos 

disponibilizarmos de repositórios de armazenamento destinados à congregação de 

podcasts educativos que viabilizem a busca pelos profissionais/alunos. 

 

2.1.3 Construção de podcasts e sua distribuição na rede 

Apesar de a proposta deste trabalho não estar relacionada diretamente com a 

construção de podcasts (forma Colaborativa), achamos pertinente apresentar as 

facilidades de sua produção (podcast do tipo Material Autêntico) e distribuição para, 

possivelmente, serem empregados na sua forma Exploratória. 

A construção de um podcast depende das finalidades as quais se destina. 

Entretanto, antecipadamente a sua elaboração, é essencial seu planejamento, 

contendo um roteiro e divisão do tempo de sua duração, podendo esta fragmentação 

ficar compreendida entre abertura, o desenvolvimento do assunto propriamente dito e 

o seu encerramento. Atualmente, a internet disponibiliza diferentes tutoriais de 

capacitação para auxiliar produção de podcasts (em vídeos, slides, textos e até em 

podcasts).  

Destinando-se, para propósitos profissionais, por exemplo, o podcast precisará 

de artefatos de gravação e edição de áudio mais sofisticados (e mais onerosos). 

Entretanto, se quem intenciona fazer a sua produção for iniciante e não quiser gastar 

muito nesta elaboração, poderá utilizar um celular ou um computador com gravação 

de voz. É sugerido, no caso do computador, a utilização de fones acoplados a um 

microfone para não haver interferência no som no momento da gravação, porém, não 

havendo a disponibilidade, é aconselhável gravar em lugares mais silenciosos. Nesta 

etapa, o produtor já deve ter em mente o tema e o tipo de podcast a ser gravado. 

Recomenda-se fazer pesquisas prévias sobre o assunto para posteriormente elaborar 

um script, como forma de estruturar as ideias a serem gravadas. 
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Caso os elaboradores de podcasts queiram fazer alterações, edições, 

acréscimos de recursos musicais, por exemplo, será necessário um software para 

todas estas ações, atentando à questão dos direitos autorais musicais e ou de som e 

ao que é permitido (ou não) pelas suas respectivas licenças. 

Um dos softwares que pode ser aplicado nesta tarefa é o Audacity, pois, é um 

software de fonte aberta, ou open source, possui caráter versátil (podendo ser 

utilizado em diferentes sistemas operacionais) e apresenta interface traduzida em 

várias línguas. Caso não esteja disponibilizado este software no dispositivo 

(computador, celular, etc.) no qual a edição irá ser realizada, é preciso que se faça o 

seu download para o aparelho. A Figura 4 demonstra parte de um tutorial contendo a 

interface do Audacity, com indicações dos seus componentes em Língua Portuguesa. 

 

 

Figura 4 – Interface do Audacity  

 
Fonte: https://pt.slideshare.net/msitnik/tutorial-bsico-audacity 

 
 

Depois de pronta a edição, utilizando o software, é necessário fazer um arquivo 

deste áudio para posteriormente postá-lo em algum sítio que hospede a gravação do 

áudio, e que seu acesso seja, preferencialmente, sem custos ao usuário. São 
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disponibilizados na Rede alguns gratuitos como o Podomatic e o Podbean, bastando, 

para acedê-los, realizar um cadastro. As imagens abaixo (Figura 5 e Figura 6) 

apresentam, respectivamente, as páginas desses ambientes. 

    Figura 5 – Tutorial da página do Podomatic com indicações da aba de postagem 
                      de podcasts 

Fonte: https://pt.slideshare.net/Joanirse/tutorial-podomatic 

Figura 6 – Página da Web do Podbean com o cadastro realizado e indicando                    
a aba ampliada para publicação de podcast no ambiente.

 
     Fonte: https://www.podbean.com 

 

 

Publish a podcast 
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Após o término e publicação do episódio nos ambientes de hospedagem, será 

possível observar o ícone do símbolo do RSS para que o episódio possa ser 

encontrado e compartilhado. Neste caso, o feed RSS servirá para que os podcasts 

produzidos e armazenados nestes espaços possam ser divulgados e ou seguidos por 

outros usuários. 

Nestes dois ambientes também é possível elaborar um podcast on-line, 

permitindo a gravação do podcast no próprio espaço, entretanto, não são 

disponibilizados recursos de edição.  

Sendo assim, para a sua criação é necessário que, depois de efetuar o acesso 

(login), seja feita uma gravação do roteiro do que se pretende abordar no próprio sítio, 

não necessitando fazer upload de arquivos de áudio tampouco a utilização de 

softwares de gravação. Ainda em relação a gravação de áudio, existe também a 

possibilidade de gravar a voz em sites como o Vocaroo (Figura 7) o qual permite a 

gravação e o envio de mensagens de voz. Nele é gravado o áudio e depois disponibilizado 

em um endereço que pode ser divulgado em redes sociais e por e-mail, podendo ser 

baixado em diferentes formatos. Este procedimento é considerado vantajoso quanto à 

viabilização da construção de podcasts, porém não disponibiliza a edição de áudio. 

 
Figura 7 – Captura de tela do sítio Vocaroo 

 
Fonte: https://vocaroo.com/ 
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Existe, também, a opção de integrar os podcasts em um blogue, sítio ou 

repositório, para isso será preciso um feed agregado ao ambiente onde estiverem 

disponibilizados os podcasts. Atualmente, no entanto, já é possível contarmos com um 

programa (ou script, em uma linguagem mais técnica) que permite a criação 

automática de podcast em seu próprio sítio sem depender de ambientes hospedeiros. 

O recurso denominado Podcast Generator, conforme Figura 8, opera como um 

gerenciador de conteúdo de código aberto e exclusivamente para publicação de 

podcasts e que permite maior autonomia por parte de seus elaboradores, isto é, são 

construídos e já alojados no próprio sítio e com o alimentador.  

 

  Figura 8 – Página do Podcast Generator 

  Fonte: http://www.podcastgenerator.net/# 

 

O Podcast Generator foi utilizado para desenvolver o “Pluriversiradio” (Figura 

9), ambiente destinado à criação, hospedagem e divulgação de podcasts do 

repositório da Universidade de Bergamo, Itália. O Podcast Generator pode constituir 

uma fonte promissora e aberta para armazenamento com caráter mais personalizado 

de publicação de podcasts (formais e ou não formais) para diferentes áreas/disciplinas 

(se assim julgarem melhor disponibilizá-los) ou para assuntos que envolvam 

semelhantes áreas/disciplinas. 
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Figura 9 – Página da Pluriversiradio 

 
Fonte: http://www.pluriversiradio.it/index.php  

 

Frente ao que foi demonstrado acerca da construção de podcasts nesta seção, 

observamos que para a produção de podcasts não são exigidos recursos 

dispendiosos, no entanto, a divulgação em diferentes ambientes tem se tornado um 

problema na hora de recorrer a podcasts auditivos educacionais. Além desse 

obstáculo, podemos citar três outros fatores que dificultam a sua utilização na 

educação (formal): 

a) demanda de muito tempo pela sua procura; 

b)  falta de uma equipe especializada que avalie os conteúdos e ofereça maior 

credibilidade ao que é divulgado por este recurso; 

c) ausência de esclarecimento sobre a licença de uso. 

Com isto, verificamos que, apesar da tecnologia em questão apresentar 

vantagens quanto aos seus uso e custo na educação, é preciso que se tenham 

ambientes seguros, como os repositórios digitais, que possam preservá-los por 

períodos prolongados, disponibilizando conteúdos avaliados e licenças que facilitem 

tanto a sua divulgação como o seu compartilhamento.  
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2.2 REPOSITÓRIOS DIGITAIS 

 

2.2.1 Repositórios digitais e o armazenamento de podcasts 

 

Como qualquer objeto digital, podcasts, particularmente os designados ao 

ensino, também requerem um ambiente a serem armazenados e/ou disponibilizados. 

Porém, apenas armazenar podcasts educacionais em blogues ou sítios hospedeiros 

sem, por exemplo, uma certa padronização e rigor de catalogação podem acabar por 

deixá-los diluídos na Rede. Além disso, acaba ocasionando incertezas a seus 

recorrentes quanto a três aspectos: 1) credibilidade do material produzido/ofertado; 2) 

segurança em relação a sua preservação13 e 3) questão dos direitos autorais (tanto 

para quem quer utilizá-los como para quem os produz). 

Neste sentido, surge a necessidade de um meio onde possa viabilizar esta 

tecnologia avaliada por um crivo pedagógico e ao mesmo tempo disponibilizá-las de 

forma catalogada on-line e com um tipo de licença com o menor número de restrições 

possíveis, facilitando seu compartilhamento, disseminação e até sua alteração. 

Assim, os Repositórios Digitais, ou RD, apresentam particularidades que os 

potencializam na elisão das lacunas citadas anteriormente. Os RD, segundo Weitzel 

(2006, p. 139), “[...] é um arquivo digital14 que reúne uma coleção de documentos 

digitais”. Complementarmente, os RD, de acordo com Viana, Márdero Arellano e 

Shintaku (2006, p.3) correspondem a 

uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a capacidade de 
manter e gerenciar material por longos períodos de tempo e prover o acesso 
apropriado. Essa estratégia foi possibilitada pela queda nos preços no 
armazenamento, pelo uso de padrões como o protocolo de coleta de 
metadados da Iniciativa dos Arquivos Abertos (OAI--PMH), e pelos avanços 
no desenvolvimento dos padrões de metadados que dão suporte ao modelo 
de comunicação dos arquivos abertos.(VIANA, MÁRDERO ARELLANO e 
SHINTAKU, 2006, p.3). 

 

 

                                                 

13 A palavra “preservação”, neste estudo, converge ao mesmo sentido de preservação digital de Beagrie 
e Jones apud Arellano (2010, p.22) entendida como todos os procedimentos necessários para “manter 
o acesso a objetos digitais, além dos limites de irregularidades da mídia ou da alteração tecnológica”. 
14 Arquivo digital é compreendido, neste trabalho, pela mesma concepção de Barbedo (2005, p.12), isto 
é, “uma estrutura que compreende tecnologia, recursos humanos e um conjunto de políticas para 
incorporar, gerir e acessibilizar numa perspectiva continuada objectos digitais de natureza arquivística”.  
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Os RD estão divididos em temáticos e institucionais. Os repositórios temáticos 

são os que atingem a uma determinada área do conhecimento, isto é, compreendem, 

conforme Leite e Costa (2006, p. 216), “[...] às áreas do conhecimento ou disciplinas, 

onde cada uma é identificada e representada a partir de seu RT (Repositório 

Temático)”, enquanto os Repositórios Institucionais, ou RI, correspondem aos 

                                                                                                                                               
sistemas de informação que armazenam, preservam, divulgam e dão acesso 
à produção intelectual de instituições e comunidades científicas, em formato 
digital e podem ser acessados por diversos provedores de serviços nacionais 
e internacionais. (VIANA e MÁRDERO ARELLANO, 2006, p.02). 
 

Uma maneira de permitir a descrição e a posterior recuperação dos materiais 

nos repositórios digitais é por meio de metadados. Os metadados, segundo Turner 

(2017), podem servir para localizar e descrever uma fonte de informação, visando 

facilitar e melhorar sua recuperação, sua gestão e seu uso. Para Neven (2002 apud 

Silva, 2009), sua primordial funcionalidade deve ser considerar uma boa ferramenta 

de pesquisa dos seus objetos em um repositório. Em Silva, (2009) são definidos 

alguns tipos de pesquisa nestes ambientes: 

Geralmente os repositórios suportam sistemas de consultas simples e 
avançadas. Uma pesquisa simples possibilita, por exemplo, que se escolha 
um tema ou disciplina e o sistema retorna todos os objetos de aprendizagens 
relacionados, permitindo-se assim que se navegue nos materiais disponíveis. 
Uma pesquisa avançada permite que usuários possam especificar palavras-
chave ou pedaços do conteúdo, bem como realizar combinações lógicas 
entre vários critérios de pesquisa. (SILVA, 2009, p. 59). 
 
 

Ainda quanto a pesquisa dos objetos nos repositórios digitais, o mesmo autor 

(2009) menciona o sistema de “árvore” o qual permite a navegação do usuário pelos 

diversos objetos catalogados, navegando nas diferentes categorias e subcategorias 

do catálogo, como por exemplo, Nível de Ensino subdivido em séries, disciplinas e 

assim por diante. 

Por ter características semelhantes aos referatórios, os RD muitas vezes são 

confundidos com esses indicadores. Para Hart e Albrecht (2004, p.02, tradução nossa) 

o referatório é uma ponte de ligação para localizar e usar repositórios. Está 

encarregado de fazer indicações de fontes de informação. Segundo Litto (2010 apud 

Associação Brasileira de Educação a Distância, ABED, 2018), a diferença é que o 

referatório  

[...]não faz o armazenamento dos recursos propriamente ditos, mas, sim, 
indica a quem tem interesse em aprender, os “metadados” (catalogação 
extensa) que indicam quais são os repositórios que detêm recursos sobre 
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determinado assunto. Como tal, é um “agregador” de fontes da informação, 
fazendo no ciberespaço o trabalho importante feito antigamente pelo 
bibliotecário de referência: indicar ao aprendiz os locais mais prováveis onde 
encontrar a informação desejada. (LITTO, 2010 APUD ABED, 2018). 

 

 Provavelmente o equívoco entre os dois esteja relacionado à combinação de 

repositório e referatório no mesmo ambiente. 

Atualmente, é possível constatar que os RD estão assumindo uma crescente 

realidade quanto ao armazenamento, preservação e a disseminação do conhecimento 

digital (científico ou não): 

 

Os repositórios digitais podem ser considerados uma inovação no 
gerenciamento da informação digital. As editoras, bibliotecas, arquivos e 
centros de informação em vários países estão criando grandes repositórios 
de informação digital, contendo diferentes tipos de conteúdos e formatos de 
arquivos digitais. (DSPACE, 2013). 
 

 

No Brasil, existe o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), um importante centro nacional de informações de pesquisa em ciência, 

tecnologia inovação. Este Órgão está diretamente ligado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), e sua principal missão é promover a competência, o 

desenvolvimento de recursos e infraestrutura de informação sobre ciência, tecnologia 

e inovação. Ele vem desenvolvendo várias iniciativas como projetos que se propõem 

à visibilidade da ciência brasileira e a democratização da informação por intermédio 

do acesso aberto (também conhecido como Open Access) à informação dentre eles 

destacam-se a mobilização para a criação dos RD de acesso aberto. 

No sítio do IBICT são disponibilizadas seções sobre repositórios digitais 

contendo conceito, histórico, repositórios brasileiros e contato. Para se ter uma ideia, 

dentro do segmento “histórico”, é possível observar o número de instituições que estão 

implantando repositórios digitais de acesso livre, por meio dos projetos do IBICT, 

lançados através de editais: 

 

[...]têm sido lançados outros editais para atenderem às instituições de 
pesquisa e universidades no sentido de construírem seus próprios 
repositórios institucionais ou temáticos. O projeto consiste na distribuição de 
kits tecnológicos, no treinamento dos recursos humanos da instituição e no 
suporte informacional e técnico para o bom desenvolvimento destes 
sistemas. (IBICT, 2016). 
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Atualmente, repositório e biblioteca digital aparentam convergir para o mesmo 

conceito isso deve-se, talvez, ao fato de que conforme ocorre o desenvolvimento da 

tecnologia a terminologia paralelamente acontece; evidenciamos o aparecimento, em 

determinados períodos, de um determinado conceito que é revisitado e surge com 

uma outra designação. Sabe-se que o surgimento do repositório digital é mais recente 

do que biblioteca digital, porém ao compararmos os termos biblioteca digital e 

repositório institucional (que é um tipo de repositório digital), verifica-se que este último 

é mais abrangente, isto é, todo o repositório institucional pode ser uma biblioteca 

digital, já o contrário não pode ser concebido. 

Essas incertezas também são observadas em sítios que agregam as duas 

nomenclaturas com a mesma finalidade. Isto é constatado, por exemplo, no sítio do 

IBICT no qual elenca uma lista de repositórios brasileiros de acesso aberto com o 

nome de repositórios e também de bibliotecas15. O mesmo pode ser notado no sítio 

dos rankings de repositórios digitais no mundo onde estão relacionadas, até o 

momento, mais de cinco bibliotecas digitais brasileiras na lista de repositórios16, num 

total de 52 links de sítios considerados como repositórios institucionais brasileiros. Em 

muitos casos de repositórios destinados ao armazenamento de objetos de 

aprendizagem, tanto os brasileiros como os internacionais17, não aparece a palavra 

“repositório” no seu nome o que causar uma certa confusão no discernimento na 

tipologia de cada um (repositórios institucionais ou de objetos de aprendizagem ou 

bibliotecas digitais). 

Apesar de a literatura divergir quanto ao escopo dos repositórios, Ribeiro Jr. e 

Zucatto (2014, p.5) apresentam três características basilares para um produto de 

informação ser definido como repositório digital:  

1. ser uma versão completa da obra e todos os materiais suplementares, 

incluindo uma cópia da licença, depositada com o material;  

2. possuir padrões tecnológicos aderentes às normas técnicas de 

preservação digital (como as definições estabelecidas pelo modelo 

                                                 

15Lista disponível em: http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil. Acesso em: maio 
2017. 
16Disponível em: http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-
digitais/repositorios-brasileiros/?searchterm=repositorio . Acesso em: abr. 2017. 
17Conforme lista de repositórios no portal de educação a distância do Instituto Federal Farroupilha. 
Disponível em: http://www.iffarroupilha.edu.br/servicos-ead/repositorios . Acesso em: maio 2017. 
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Open Archives e o modelo OAIS18). O modelo de referência de estrutura 

conceitual OAIS, ou Open Archival Information System, para um sistema 

de arquivamento, propiciando uma compreensão mais ampla do que é 

necessário para preservar e acessar informação por longo prazo. 

3. ser mantido por uma instituição acadêmica, sociedade científica, 

organismo governamental, setor privado, ou outra organização 

estabelecida que pretenda promover o acesso, a distribuição, a 

interoperabilidade e o arquivamento em longo prazo. 

 

Quanto a confiabilidade dos repositórios digitais, a principal atenção para esta 

questão foi projetada, de acordo com o Conselho Nacional de Arquivos, CONARQ, 

(2014) através do relatório da Task Force on Archiving of Digital Information, publicado 

em 1996. Adicionalmente, este documento foi “mais além, ao apontar a necessidade 

de um processo de certificação dos repositórios digitais para atribuir esse caráter de 

confiabilidade de uma forma mais isenta”. (CONARQ, 2014, p.08). Este relatório com 

a colaboração da Research Library Group (RLG) e da Online Computer Library Center 

(OCLC) resultou na publicação de um outro, em 2002, intitulado Trusted Digital 

Repositories: Attributes and Responsibilities, isto é, um documento contendo os 

atributos e responsabilidades dos repositórios digitais confiáveis19. 

Em se tratando dos recursos digitais disponibilizados, Souza (2015, p.39) 

acrescenta que os RD contêm recursos digitais úteis para a aprendizagem, 

convencional ou não, com objetos educacionais ou de aprendizagem como textos, 

hipertextos, imagens, áudios, vídeos, jogos e softwares.  

No entanto, a organização de um repositório de recursos de aprendizagem, por 

exemplo, consiste muito além da anexação de materiais. Para Silva, Café e Catapan 

(2010, p.103), há que se analisar, previamente ao seu arranjo, “questões políticas e 

de infraestrutura tecnológicas que assegurem a organização, tratamento, preservação 

e acessibilidade dos objetos disponibilizados”. 

                                                 

18 Fonte: http://www.oclc.org/research/publications/library/2000/lavoie-oais.html. Acesso em: jul. 2017. 
19As atribuições podem ser vistas na íntegra em: 
http://proad.ufabc.edu.br/images/Arquivo_e_Protocolo/diretrizes_para_a_implantacao_de_repositorios
digitais_confiaveis_de_documentos_arquivisticos.pdf . 
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Em termos de repositórios educacionais digitais no Brasil, são administrados 

pelo MEC, até o momento, quatro repositórios educacionais principais: a Rede 

Interativa Virtual da Educação (RIVED), o Banco Internacional de Objetos 

Educacionais (BIOE), o Portal do Professor e o Portal Domínio Público. O histórico e 

particularidades destes repositórios serão abordados na seção 4.1. Apesar de serem 

atribuídas designações distintas (portal, rede interativa, banco), os quatro ambientes 

são considerados como “repositórios”20. em listagens de repositórios de diferentes 

sítios na Web assim como em pesquisas (SILVA, 2009; RODRIGUES & RODRIGUES, 

2012; FILHO, 2014). 

Outra importante questão ao se tratar de repositórios digitais, e a qual iremos 

abordar melhor na seção 2.2.2 é que ao pensar em armazenar materiais de outrem, 

estes objetos, para serem utilizados e compartilhados, precisam estar devidamente 

vinculados a licenças mais flexíveis ou em domínio público.   

As licenças, nos casos dos repositórios, irão limitar o uso que poderá ser feito 

dos materiais contidos nestes ambientes. As licenças normalmente utilizadas em 

repositórios digitais são denominadas, conforme Leite (2009), licenças de depósito e 

licenças de uso. A primeira é um acordo entre o autor ou o detentor dos direitos 

autorais e a instituição, procurando assegurar o direito de o repositório distribuir e 

armazenar o que está sendo armazenado. Já a segunda é um acordo entre o autor 

ou o detentor dos direitos autorais e os usuários finais e que indicam o que pode ser 

feito do material. 

Entretanto, dependendo do tipo de licença que os objetos estão vinculados, os 

seus recorrentes poderão ter mais ou menos liberdades de ações, ou, em alguns 

casos, ações bem mais restritivas (como as licenças copyright). Neste contexto, 

pensando no caso específico de recursos educativos como os podcasts, não será 

suficiente encontrá-los somente armazenados nos repositórios estudados, isto é, é 

necessária a sua incorporação às licenças que permitam estas operações para que 

seus conteúdos seam compartilhados e (re)adaptados. 

 

2.2.2 Repositórios Digitais: direitos autorais e licenças 

 

                                                 

20 Ver em listas de repositórios de recursos educacionais online em: 

https://pt.wikiversity.org/wiki/Lista_de_reposit%C3%B3rios_de_recursos_educacionais_dispon%C3%
ADveis_online e http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/modulo4_4_2.html 
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A proposta de abordarmos assuntos acerca de direitos autorais e licenças 

(abertas), nesta pesquisa, assenta-se na concepção de liberdade de 

compartilhamento de podcasts, e por sua vez em que ambientes estarão 

armazenados. 

No entanto, restringiremos a questão dos direitos autorais a um recorte 

contextual em relação à internet. Embora sejam pertinentes os seus fatos históricos 

antes desta transformação dos meios de comunicação e seus reflexos neste 

ambiente, centraremos este assunto ao meio virtual devido, como mencionamos 

anteriormente, a natureza on-line dos podcasts. 

Diante do exposto, assim como podcasts, qualquer outro material/obra uma vez 

que disposto na internet, independente da sua forma de apresentação, como músicas, 

textos, imagens, ideias (nas suas formas de expressão)21, etc. são 

elaborados/oriundos de outrem e passíveis de estarem protegidos por direitos 

autorais. E mesmo quem os compõem não demonstrar nenhum interesse na sua 

menção (apesar de ser um direito moral)22 ou não requerer qualquer benefício 

financeiro, por exemplo, precisa assim mesmo explicitar a sua intenção. O que 

significa, como esclarecem Branco e Britto (2013, p.28), “onde existe sociedade, 

existe direito – já diziam os romanos”. Os mesmos autores (2013, p.28) argumentam 

que “vivemos em um mundo jurídico, onde (infelizmente) nem todas as normas 

socialmente aceitas se ajustam às regras legais”. Isto quer dizer que não é suficiente 

queremos colocar nossos trabalhos na internet por livre opção e permitirmos valerem-

se de sua cópia e ou outros usos livremente (caso a desejarem); é preciso que a nossa 

intenção esteja claramente expressa no meio em que as nossas obras e ou materiais 

estão vinculados.  

A lei brasileira dos direitos autorais regulados pela Lei no 9.610/1998, analisada 

por Branco e Brito (2013), apresenta a interpretação acima ao determinar que 

depende de prévia e expressa autorização do titular de direitos autorais o uso de sua 

obra, por quaisquer modalidades, inclusive sua reprodução além do mais “sempre que 

                                                 

21 As ideias em si não são protegidas, mas sim suas formas de expressão, de qualquer modo ou maneira 
exteriorizadas num suporte material. (Gandelman, 1997 apud Filho 1998, p.184). Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n2/martins.pdf . Acesso em: mar.2018. 
22 Segundo Filho (1998, p.184), “o Direito Moral garante ao criador o direito de ter seu nome impresso 
na divulgação de sua obra e o respeito à integridade desta, além de lhe garantir os direitos de modificá-
la, ou mesmo impedir sua circulação”. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n2/martins.pdf. 
Acesso em: mar. 2018. 
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uma canção é composta, um texto é escrito ou uma ilustração é feita, seu autor gozará 

da proteção legalmente prevista”. (BRANCO e BRITTO, 2013, p.33).  

Assim, como esclarecem os autores (2013),  referindo a lei 9.610/98,  a menos 

que a obra se encontre em domínio público, o que levaria setenta anos após a morte 

do autor (para todas as modalidades, exceto para fotografias e obras audiovisuais, 

que são contabilizadas pelo mesmo período, porém  a partir da divulgação da obra) o 

autor, ou quem detém os direitos autorais, precisa evidenciar o consentimento de uso 

de sua obra. 

Ainda que seja vontade do autor desejar expressar as liberdades de ações de 

sua obra, “talvez encontre dificuldades em redigir uma licença própria, com termos 

juridicamente válidos e compreensível por todos e que opere em diversos países 

simultaneamente (se for essa sua intenção)” (BRANCO e BRITTO, 2013, p.20). Dessa 

maneira, licenças públicas abertas padronizadas como as Creative Commons23 

auxiliarão para informar a outros de que modo (e condições) será permitido o acesso, 

a distribuição e o uso das suas obras por parte de terceiros. Adicionalmente, os 

mesmos autores (2013, p.30) ressaltam como maior vantagem da adoção das 

licenças Creative Commons é a padronização de suas cláusulas, viabilizando o 

trabalho dos autores.   

  

2.2.3 Repositórios digitais: critérios norteadores para a sua construção e 

avaliação 

 

A avaliação de repositórios digitais é imprescindível na procura do seu 

aprimoramento e desenvolvimento. Além disto, os resultados da análise podem trazer 

importantes contribuições para a construção de outros repositórios digitais. Segundo 

Santos, Gamez e Mancini (2016), existem diferentes métodos que podem ser 

                                                 

23 A Creative Commons é uma organização, sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos, que 
também criou uma rede global de Organizações afiliadas para garantir a validade e adoção de 
ferramentas em todo o mundo. O site Creative Commons ou CC oferece um menu de licenças de PI 
(Propriedade Intelectual) que pode ser anexado eletronicamente às propriedades intelectuais gratuitas. 
Os criadores de PI  podem selecionar os termos de licenciamento de PI que pretendem aplicar aos 
seus trabalhos. As licenças CC são expressas em três formatos diferentes. O primeiro é um documento 
legível/compreensível que simplifica os termos de cada licença em alguns ícones universais e 
linguagem não técnica. O segundo é o termo legalmente legível/compreensível da própria licença, que 
foi avaliado por uma equipe global de especialistas legais. O terceiro refere-se ao código facilmente 
processado por um computador que permite pesquisa e descoberta. As CC podem ser encontradas no 
sítio https://creativecommons.org/ e em Português:  
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aplicados à avaliação de ambientes informacionais digitais e que podem ser 

realizados com a participação direta, ou não, de usuários.  

Assim, procuramos nos orientar em referências na literatura que pudessem 

propiciar tanto embasamentos para a avaliação dos repositórios pesquisados como 

para a construção de um de repositório para podcasts educativos. 

Deste modo, para o desenvolvimento desta seção, nos embasaremos, 

majoritariamente e de forma complementar, em pesquisas realizadas por Leite et al 

(2012), organizadores do guia de boas práticas do IBICT para a construção de 

repositórios institucionais da produção científica, e em critérios de avaliações de 

repositórios realizadas por Lameira (2016). Referenciaremos outros autores, no 

entanto, nesta seção, para aspectos que consideramos necessitar de ampliação. 

 As orientações apresentadas por Leite et al (2012) e Lameira (2016) foram 

fundamentadas em pesquisas bibliográficas sobre o assunto referente a RI e no 

acompanhamento da experiência de implantação e desenvolvimento de repositórios 

institucionais brasileiros.  

No entanto, apesar do desenvolvimento de estudos neste sentido, Lameira 

(2016) constatou a ausência de métodos padronizados para análise e avaliação de 

repositórios os quais pudessem alicerçar resultados para estudos comparativos. 

Assim, devido ao exíguo montante de estudos relacionados às padronizações de 

avaliações de repositórios educacionais, consideremos como elementos para a 

escolha de análise, as metodologias de avaliação de repositórios propostas por esta 

autora a qual também se utiliza de fundamentos propostos pelo IBICT. 

De modo que possamos compreender de forma mais clara os critérios 

abordados por Lameira (2016), trataremos primeiramente dos aspectos relacionados 

à construção dos repositórios vistos em Leite et al (2012), elementos estes que serão 

também aludidos pela autora. 

No guia de orientações sobre a construção de repositórios, Leite et al (2012, 

p.10) consideram três aspectos basilares: 1-Planejamento, 2-Implantação e 3-

Funcionamento. Estas fases, para os autores, são vistas como interdependentes e 

constituídas de atividades que devem ser cumpridas para que a iniciativa de 

construção do repositório institucional seja satisfatória. Vejamos, então, de forma mais 

detalhada, cada uma destas etapas. 

Abordaremos, inicialmente, o processo do Planejamento. Nesta etapa, são 

estabelecidos pelos autores alguns aspectos a seguir: 
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A - Política de funcionamento do repositório: designada a estabelecer 

objetivos do repositório, contribuir para a definição do serviço, determinar a formação 

da equipe responsável pela implantação e manutenção do repositório e sobre o prazo 

definido para o depósito no repositório. A política também auxiliará na definição prévia 

dos materiais a serem depositados, na escolha de quem poderá realizar o depósito, 

nas responsabilidades no fluxo de trabalho, e em todos os demais aspectos que as 

instituições considerem que podem vir a contribuir/garantir o funcionamento de seus 

repositórios.  

B - Estrutura do repositório institucional: é destinada a fase de construção 

da arquitetura de informação ou organização do conteúdo. Esses conteúdos são 

adotados conforme os seus contextos/necessidades. Os autores sugerem um 

esquema organizacional de conteúdos:  > Subcomunidades (caso sejam necessárias) 

> Coleções (onde os itens serão de fato depositados). 

Quanto a segunda etapa, trata-se da fase de Implantação. Neste processo, 

devem ser observados os seguintes pontos: Metadados, Controle de Autoridade e 

Definição da URL (Uniform Resource Locator) do repositório institucional. 

Metadados: objetivam descrever e identificar um documento, com o propósito 

de facilitar o processo da recuperação da informação. Sendo assim, é aconselhável 

pelos autores que seja utilizado um esquema de metadados próprio para cada tipo de 

documento. Em geral, os gestores de repositórios utilizam o esquema de metadados 

já pré-definido pelo sistema (caso houver), adicionando novos campos conforme a 

necessidade da instituição. 

Controle de Autoridade: finalidade de manter uma uniformidade bibliográfica, 

e servir como base para a descrição de outros documentos. A integração dos 

repositórios com os sistemas de recursos humanos das suas próprias instituições 

ilustra práticas deste aspecto utilizadas em alguns repositórios brasileiros. 

Definição da URL: conhecida como o endereço web do repositório, a URL 

(Uniform Resource Locator) pode propiciar visibilidade para os documentos 

armazenados. Para isto os autores recomendam: 

 possuir o domínio padronizado: repositório.instituição.país; 

 utilizar o mesmo domínio institucional usado pelos outros serviços 

da instituição; 

 evitar alterações na URL institucional e a criação de URLs 

alternativas ou espelhos; 
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 manter o link para o RI na página inicial da instituição. 

Quanto ao Funcionamento, terceira fase a considerar, os autores apresentam 

seis aspectos essenciais: a-Povoamento dos repositórios institucionais, b-Diretórios 

internacionais de repositórios digitais, c-Avaliação e estatísticas do repositório 

institucional, d-Serviços dos repositórios institucionais para a comunidade acadêmica, 

e-Estratégias de marketing para os repositórios institucionais. 

A - Povoamento dos repositórios institucionais: como bases constituintes 

deste fundamento são considerados quatro elementos: 

 Mapeamento e seleção dos documentos: atentar para que no repositório 

institucional da produção científica só sejam armazenados os 

documentos referentes à publicação científica dos membros da 

instituição que o mantém, caso contrário, são sugeridas duas 

possibilidades: criação de uma nova instalação do software para este fim 

ou de uma comunidade ou coleção específica para esses documentos 

no próprio repositório. 

 Armazenamento: sugestão de metadados específicos apresentados 

pelos autores de acordo com o documento utilizado. 

 Nomeação do arquivo: auxilia a proporcionar maior visibilidade ao que 

arquivado na Rede. 

 Permissões para o armazenamento: equivalem as autorizações prévias 

(licenças) do titular do direito de autor (o qual nem sempre é titular dos 

direitos autorais) para poder realizar ações como: a reprodução parcial 

ou integral; a edição; a adaptação, e quaisquer outras transformações; 

a tradução para qualquer idioma; a distribuição, a utilização, direta ou 

indireta da obra, a inclusão em base de dados, o armazenamento em 

computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do 

gênero; quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que 

venham a ser inventadas. 

 

B - Diretórios internacionais de repositórios digitais: visa potencializar a 

disseminação e visibilidade de conteúdos armazenados e do próprio repositório da 

instituição. Diretórios especializados como o Registry of Open Access Repositories 
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(ROAR) e o Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) são recomendados 

para registros dos repositórios. 

C - Avaliação e estatísticas do repositório institucional: com o propósito de 

diagnosticar fragilidades e pontos fortes do repositório. Apesar de existirem vários 

indicadores de qualidade e padronização dos sistemas24, os autores destacam como 

principais as estatísticas geradas pelo repositório e o Ranking Web of Repositories (o 

qual é um sistema de rankings mais conhecido da atualidade e avalia os repositórios 

digitais de informação científica). 

D - Serviços dos repositórios institucionais para a comunidade 

acadêmica: quanto mais facilidades e valor forem agregados ao repositório 

institucional, maiores as possibilidades de atrair a comunidade para a sua adoção e 

uso. Os serviços oferecidos podem ser a orientação sobre direitos autorais; o 

treinamento e suporte aos usuários; disseminação seletiva de informação (utilização 

de feeds); fornecimento de dados estatísticos para os autores, etc. 

E - Estratégias de marketing para os repositórios institucionais: A 

propaganda do repositório pode servir tanto para garantir a participação da 

comunidade acadêmica interna, quanto para atrair reconhecimento e investimento da 

instituição e do público externo. Para isto, recursos como a divulgação das estatísticas 

de acesso (downloads), notícias e eventos relacionados com a instituição bem como 

as publicações recentes. Outros dispositivos citados pelos autores são as inclusões 

de assinaturas de coleções, dos feeds e as redes sociais (como meio de interação da 

comunidade interna e ou externa). 

Diante do exposto sobre as sistematizações dos processos a serem 

consideradas no momento da elaboração e execução de um projeto de repositório, 

percebemos que a avaliação é um elemento-chave para o desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento destes sistemas (CAFÉ, 2016 apud LAMEIRA, 2016, p.166). 

                                                 

24 Ver em: Certificado DINI: Servicio de documentación y publicaciones. 2007. Disponível em: 

http://edoc.hu-berlin.de/series/dini-schriften/2008-3/PDF/3.pdf; Directrizes DRIVER 2.0: Directrizes 
para fornecedores de conteúdos – Exposição de recursos textuais com o protocolo OAI-PMH. 2008. 
Disponível em: http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_Guidelines_v2_Final__PT.pdf ; Guia 
para la evaluación de repositorios institucionales científicos. 2010. Disponível em: 
http://www.recolecta.net/buscador/documentos/GuiaEvaluacionRecolectav1.0-1.pdf; Criterios de 
Evaluación: Premio al Mejor Repositorio Digital. RENATA. 2011. Disponível em: 
http://www.renata.edu.co/index.php/convocatorias/2452-premio-al-mejor-repositorio-digital-renata.html 
. 
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 De acordo com Lameira (2016, p.167), os repositórios digitais podem ser 

avaliados de diferentes formas. Segunda ela, quando a avaliação ocorrer durante o 

processo de construção do sistema, para detectar problemas previamente e ter baixo 

custo na correção, será denominada avaliação formativa.  No entanto, se avaliação 

for realizada no final do processo de construção do sistema, para verificar a qualidade 

de uso e identificar se as metas foram alcançadas, será entendida como avaliação 

somativa. A autora esclarece a aplicação da avaliação somativa em seu estudo, uma 

vez que estava analisando repositórios já construídos.  

A mesma autora identifica outros dispositivos avaliadores para repositórios 

institucionais como é caso do buscador “oasisbr” utilizado pelo IBICT, 

disponibilizando, portanto, de um recurso de avaliação de repositórios o qual vem 

sendo aprimorado de acordo com o aparecimento de assuntos pertinentes na 

literatura. No entanto, ainda há carência na literatura “de padronização e clareza na 

definição das características de avaliação”, o que acarreta dificuldades na 

comparação dos modelos e subjetividade nos resultados das avaliações (LAMEIRA, 

2016, p.165). Com base nisto, seus estudos procuraram aprimorar o método de 

avaliação de repositórios institucionais desenvolvido pelo IBICT, tendo em vista 

propiciar um modelo padronizado de avaliação de RI.  

A metodologia de avaliação proposta pela autora foi baseada na revisão da 

literatura sobre temática “avaliação de repositórios” e “avaliação de sistemas de 

informação”, visando identificar os critérios que se estabeleciam com maior frequência 

na literatura para avaliar repositórios e aplicar a avaliação proposta a sete repositórios 

institucionais, procurando enfatizar os seus principais aspectos positivos e negativos. 

Foram estabelecidas cinco dimensões/categorias para os critérios de avaliação: 

metadados, políticas, institucionalização, visibilidade e usuários. Com base 

nestas cinco dimensões e na revisão da literatura, a autora desenvolveu questões 

norteadoras objetivas (que propiciassem também respostas objetivas) e padronizadas 

para avaliação de RI. Apesar da autora não estender o entendimento sobre o que 

envolvem as cinco dimensões, procuramos elucidar as correlações destas dimensões, 

nos embasando em outras referências que abordam a mesma temática.  

A primeira dimensão, “Metadados”, como o nome antevê, aborda, de forma 

abrangente, aspectos relacionados aos metadados, os quais, como vimos 

anteriormente, são informações relevantes que descrevem os recursos de um 

repositório de maneira a facilitar e tornar mais eficaz a recuperação deles.  
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Quanto a segunda categoria, “Políticas”, constatamos que, conforme Leite et al 

(2012), devem ser definidas na fase de planejamento do repositório, o que na 

realidade irá repercutir, segundo o mesmo autor, nas demais (“Implantação” e 

“Funcionamento”).  A decisão pelos tipos de políticas adotadas para o RI irá depender 

do contexto onde está inserido. Existem diferentes políticas a ser pensadas para o 

planejamento do repositório. Dentre elas, destacamos, conforme estudos de Baggio 

(2016), as seguintes políticas: Política de funcionamento do repositório; Política de 

auto arquivamento/submissão/ depósito mediado; Política de direitos autorais; Política 

de depósito compulsório; Política de conteúdo; Políticas de metadados de 

preservação digital e Políticas de acesso e uso. 

Quanto a terceira esfera, “Institucionalização”, Andrade, Silva e Cervantes 

(2011) enfatizam que, para a implementação de um RI, deve ser considerado um 

estudo aprofundado sobre a estrutura institucional da sua entidade 

mantenedora/administrativa, abrangendo as suas características e objetivos. Este 

conhecimento será essencial no momento da formulação de políticas dos repositórios. 

Nesta direção, uma vez que são, segundo Crow (2002, apud Melis, 2013, p. 23), a 

“representação histórica da vida intelectual de uma instituição”, os RI devem ser 

“reconhecidos oficialmente pela instituição, com políticas de implantação de depósito 

compulsório e outras que garantam sua perpetuidade[...]”.  

A quarta dimensão, “Visibilidade”, é apresentada conforme a perspectiva de 

Barrueco Cruz et al (2015, p.11, tradução nossa), para os autores ela é demonstrada 

“através da presença do repositório em diretórios nacionais e internacionais, assim 

como a existência de um nome padronizado que o identifique em todos eles.” Essas 

existências, segundo os autores, podem ocorrer, por exemplo, através da menção do 

repositório na página principal da Instituição, da existência de uma URL amigável e 

de iniciativas para fomentar a visibilidade do repositório dentro da própria instituição. 

Em relação a “Usuários”, a última dimensão abordada, como já previsto na sua 

nomenclatura, são considerados os usuários dos ambientes e suas relações com 

estes. Utilizamos o ISO 9241-11 - Guidance on Usability, encontrado em Veiga et al 

(2014, p.544), para apresentar um rol de conceitos relacionados a noção de usuários:  

 

Usuário - pessoa que interage com o produto. 
Contexto de uso - usuários, tarefas, equipamentos (hardware, software e 
materiais), ambiente físico e social em que o produto é usado. 
Eficácia - precisão e completeza com que os usuários atingem objetivos 
específicos, acessando a informação correta ou gerando os resultados 
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esperados. A precisão é uma característica associada à correspondência 
entre a qualidade do resultado e o critério especificado, enquanto a 
completeza é a proporção da qualidade-alvo que foi atingida. 
Eficiência - precisão e completeza com que os usuários atingem seus 
objetivos em relação à quantidade de recursos gastos. 
Satisfação - conforto e aceitabilidade do produto, medidos por meio de 
métodos subjetivos e/ou objetivos [...]. (VEIGA et al, 2014, p. 544). 
 
 

Para avaliar a qualidade das interações estabelecidas entre os usuários e o 

sistema, com o propósito de acomodar todos os demais itens supracitados, existem 

os testes de usabilidade. Os benefícios destes tipos de avaliação, entre outros, são, 

conforme Veiga et al (2014, p. 544): 

 

indicar as reações dos usuários potenciais ao sistema; mostrar os problemas 
ou as falhas do sistema; mostrar em que âmbitos o sistema funciona bem; 
ajudar a avaliar as características do projeto e os conflitos; fornecer ideias 
para o projeto através das sugestões dos usuários; fornecer meios para 
comparação de múltiplos usuários; fornecer suporte para um 
aperfeiçoamento adicional do projeto; promover a participação do usuário. 
(VEIGA et al, 2014, p. 544). 

 
Dentre os diferentes tipos de métodos de avaliação de usabilidade para 

interfaces encontrados na literatura, podemos destacar as 10 heurísticas de 

usabilidade, determinadas por Nielsen (1994), as quais um sistema possa oferecer 

para garantir a sua eficiência. Pressupondo, assim, que as ações dos usuários sejam 

executadas de maneira simples e eficientes no momento das interações deste público 

com a interface do ambiente. Diante disto, as heurísticas compiladas de  

Nilsen (1994, p. 30, tradução nossa) são classificadas em: Visibilidade do status do 

sistema (informação para o usuário sobre a sua posição no ambiente);  

Compatibilidade entre o sistema e o mundo real (evitar linguagens muito técnicas); 

Controle e liberdade para o usuário (possibilitar ações de reversão ao 

equívoco/erro); Consistência e padronização (manter consistência e padronização 

no ambiente); Prevenção de erros (prevenir erros aos usuários, como por exemplo, 

utilizar caixas de  confirmação, informar o número mínimo de caracteres para registrar 

uma senha); Reconhecimento ao contrário de memorização (fornecer ao usuário 

formas de reconhecer padrões); Flexibilidade e eficiência de uso (propiciar interface 

útil tanto para usuários iniciantes como mais experientes); Design estético e 

minimalista (manter apenas as informações que são relevantes, as outras podem ser 

colocadas, por exemplo, em abas e ou menus); Auxílio aos usuários no 

reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros (fornecer auxílio de forma 
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sucinta e com linguagem simples, como por exemplo, apresentar indicações nas 

caixas de preenchimento o que não está em concordância); Ajuda e documentação 

(quando necessitar, estar facilmente acessível e on-line). 

Estes tipos de testes devem ser realizados previamente à conclusão do 

sistema, sendo efetivados sem a participação direta dos usuários. No entanto, existem 

também os testes os quais os usuários participam diretamente, muitas vezes, 

previamente ao funcionamento do sistema. Dependendo, para isto, de fatores 

temporais e econômicos, entre outros. 

Nestes termos, outra questão que não pode ser desconsiderada no que se 

refere aos usuários no âmbito da procura pela informação (digital), especificamente 

no caso dos repositórios, é a acessibilidade. Neste sentido, a acessibilidade no 

contexto especificamente da Web está relacionada aos seguintes aspectos:  à 

redução do tempo necessário ao acesso à informação, à promoção do acesso à Rede 

de informações através de equipamentos e programas adequados, que possibilitarão 

a apresentação da informação em formato alternativo, de acordo com as 

necessidades dos usuários e de característica que afeta  especificamente usuários 

com alguma deficiência (LAZZARIN et al, 2012, p. 240-241; VALENTE & FUJINO, 

2016, p.148). Assim, como reforçam Cusin e Vidotti (2009 apud Lazzarin et al, 2012, 

p. 241) “é importante pensar, aperfeiçoar e expandir as questões técnicas e realçar a 

necessidade de considerar a acessibilidade do ponto de vista do desenvolvedor Web 

e do usuário”  e, numa perspectiva inclusiva, os “ambientes Web inclusivos a usuários 

com deficiências e limitações, visam melhorar a autonomia, independência e uma 

maior qualidade de vida desses indivíduos.” 

Com base no exposto abordado nesta seção, observamos que os assuntos das 

dimensões estão interligados, como por exemplo, “políticas”, que também é 

mencionada em outras categorias. Sendo assim, este enlear de assuntos entre as 

categorias será constatado, também, nas questões do Quadro 3, as quais auxiliarão 

na análise dos quatro repositórios pesquisados como no embasamento para o 

desenvolvimento da proposta de repositório para podcasts. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento dessa pesquisa adotamos uma abordagem qualitativa, 

de caráter exploratório. Segundo Gil (1991, p.45), a pesquisa exploratória visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com a finalidade de explicitá-lo ou 

de construir hipóteses, tendo como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. Köche (1997, p.126) acrescenta que esse tipo de pesquisa é 

adequado para casos em que ainda não apresentem um sistema de teorias e 

conhecimentos bem desenvolvidos.  

Tendo como foco que esta pesquisa pretende responder à pergunta: Como se 

efetiva (ou não) o armazenamento de podcasts auditivos educacionais em repositórios 

digitais? E como resultado final esta pesquisa propõe apresentar uma proposta de 

repositório digital de armazenamento de podcasts para a Educação, esta investigação 

usou como meio de coleta de dados, uma pesquisa Telematizada25, em que as 

informações são coletadas majoritariamente por meio da internet. O período de 

estruturação até a conclusão da pesquisa compreendeu os anos de 2016 a 2018, 

contemplando para isto quatro momentos principais. 

No primeiro momento foram feitos estudos e pesquisas referentes ao 

referencial teórico que embasasse a pesquisa, bem como pesquisas de estudos 

correlatos que estão sendo desenvolvidos com o uso de podcast educativos. 

Em um segundo momento como referência para análise, foram utilizados 

quatro websites considerados como repositórios de recursos educacionais digitais 

públicos administrados no Brasil pelo MEC: a Rede Interativa Virtual da Educação 

(RIVED), o Portal do Professor, o Portal Domínio Público e o Banco Internacional de 

Objetos Educacionais (BIOE), este último em parceria com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Os quatro repositórios serão abordados de forma mais específica na 

seção 3.1, apresentado, também, os tipos de buscas disponibilizados em cada um na 

seção 3.2. 

A motivação para a escolha dos sítios do MEC, fundamentou-se, basicamente, 

em critérios de avaliação, manutenção e armazenamento a longo prazo dos seus 

                                                 

25 A pesquisa Telematizada, segundo Vergara (2014), busca informações em meios que combinam o 
uso do computador e de telecomunicações. Fonte: VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa 
em administração. São Paulo: Atlas, 16. ed, 2016. 
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recursos (caráter de perdurabilidade do sítio). Bem como serem citados como 

referências em repositórios institucionais no Brasil. 

Foram realizadas busca de podcast com o objetivo de encontrar resultados 

exclusivamente de áudio. Assim, investigamos possíveis resultados para as diferentes 

buscas nos repositórios. Para isto, digitamos a palavra podcast nas caixas de 

pesquisas disponibilizadas de acordo com o tipo de busca de cada Repositório. 

Em um terceiro momento foi realizada a avaliação dos Repositórios estudados, 

sendo que nos embasamos nos critérios de padronização de avaliação somativa de 

repositórios, adotados por Lameira (2016), tendo como cinco principais dimensões: 

metadados, políticas, usuários, visibilidade e institucionalização. Para a análise 

dos RD estudados, no que tange as cinco dimensões, utilizamos questões 

semelhantes às de Lameira (2016) e outras definidas pela autora desta pesquisa. As 

perguntas objetivas para cada dimensão avaliada, totalizando 31 questões, estão 

apresentadas no Quadro 3. 

Em um quarto momento, procedemos à apresentação dos dados sobre a busca 

de podcasts e sobre a avaliação dos repositórios pesquisados, embasados na 

literatura estudada, passando, então, à elaboração da proposta de criação de um 

repositório de podcasts educativos, alicerçada aos cinco critérios de avaliação 

utilizados nos repositórios analisados.  

 

3.1 DADOS COLETADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados coletados, tanto na análise dos 

repositórios digitais quanto na busca por podcasts nestes mesmos repositórios. 

 

3.1.1 OS REPOSITÓRIOS PESQUISADOS 

 

Para coleta de dados, a pesquisa foi fundamentada na investigação de quatro 

principais repositórios educacionais públicos administrados pelo MEC: o Portal 

Domínio Público, a Rede Interativa Virtual da Educação, o Portal do Professor, o 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE). Apresentamos, a seguir, os 

seus históricos, aspectos principais e as opções de busca encontradas nesses 

repositórios. 
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3.1.1.1 Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais, BIOE (Figura 10), “é um 

repositório criado em 2008 pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério 

da Ciência e Tecnologia, Rede Latino-americana de Portais Educacionais - RELPE, 

Organização dos Estados Ibero-americanos - OEI e outros” (BIOE, 2016). Dispõe de 

recursos de diferentes países e línguas, disponibilizados em diferentes mídias. A 

missão do BIOE, segundo o que consta no portal, é: 

 

manter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso, mais 
elaborados e em diferentes formatos - como áudio, vídeo, animação, 
simulação, software educacional - além de imagem, mapa, hipertexto 
considerados relevantes e adequados à realidade da comunidade 
educacional local, respeitando-se as diferenças de língua e culturas 
regionais. (BANCO INTERNACIONAL DE OBJETOS EDUCACIONAIS, 
2016). 
 

Quanto ao nível de Ensino, está dividido em: Educação Infantil; Ensino 

Fundamental (subdividido em séries iniciais e finais); Ensino Médio; Educação 

Profissional; Educação Superior e Modalidades de Ensino (Educação de Jovens e 

Adultos, EJA, e Educação Escolar Indígena). No BIOE há, até o momento, 19.842 

objetos de aprendizagem, segundo as estáticas presentes no Banco26. 

                                                 

26 Disponível em : http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/statistics. 
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Figura 10 – Captura de tela do BIOE com as indicações de buscas simples e avançada

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

 

Quanto as opções de busca o repositório apresenta: uma busca simples, uma 

busca avançada e uma busca com filtro. 

Na busca simples ou “Busca objetos neste portal”, indicada na Figura 11, a 

pesquisa é realizada pela inserção de palavra-chave. Esta busca está disponibilizada 

na parte superior direita da interface do portal para permitir que se possa executar 

uma busca em qualquer página do site. 

Ao clicar na Busca Avançada, apontada na Figura 11, situada abaixo da caixa 

de pesquisa simples, as opções que apareceram foram:  

 Âmbito da pesquisa (Todo o BIOE, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional, Educação Superior 

(nova estrutura), Educação Superior e Modalidades de Ensino);  

 Busca por objeto ou coleção;  

 Conjunções ou operadores booleanos (e/and, ou/or e o não/not); 

 Tipo de busca (Nível de Ensino, Autor, Título, Componente curricular, 

Fonte do Recurso, Palavra-chave, Tipo de Recurso); 

 Buscar por (deve-se inserir uma palavra-chave); 

 Classificar itens por (Relevância, Autores, Data de Envio, Data e Tipo); 
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 A pedido (ascendente e descendente). 

 

Figura 11 – Opções de busca avançada após clicar na sua indicação 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/advanced-search 
 

A opção de busca por filtro pode ser realizada pelas opções “Busca de Objetos” 

ou “Busca por Coleção” com palavras pré-determinadas. 

A “Busca de Objetos” (Figura 12) restringe-se a:   

 País (pré-definidos),  

 Idioma (pré-definidos em: Alemão, Árabe, Catalão, Espanhol, Francês, 

Galego, Inglês, Italiano, Japonês, Português, language.francês);  

 Tipo de Recurso (Animação/simulação, Áudio, Experimento Prático, 

Hipertexto, Imagem, Mapa, Software Educacional e Vídeo) e   

 Uma caixa para a inserção de palavra-chave (opcional).  

 

A “Busca por Coleção” (Figura 13) oferece as opções:  

 Nível de Ensino (mesmos da busca avançada, porém sem a opção 

Educação Superior /nova estrutura);  

 Idioma (Alemão, Catalão, Espanhol, Francês, Inglês, Português); 

 Uma caixa de inserção de palavra-chave (opcional). 
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Além dos tipos de busca supracitados, é possível “recuperar recursos 

educacionais por listas, ordenadas alfabeticamente, por uma determinada 

característica. As listas oferecem uma visão geral do repertório do BIOE” (BIOE - Guia 

do Usuário 2008, p.15). Segundo o que consta neste guia, estas opções estão na 

categoria “Visualizar”. Para realizar a visualização, é necessário clicar em uma das 

cinco opções disponíveis (Nível de Ensino & Tipo de recursos, Títulos, Autor, Assuntos 

e Temas) existentes no Menu do BIOE (Figura 14). A opção “Pela data de envio” não 

está inserida nesta categoria de acordo com o Guia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte das figuras 12 e 13: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
 

 

Figura 12 – Opção “Busca por 
objeto” 

 

Figura 13 – Opção “Busca por 
coleção” 
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Figura 14 – Menu do BIOE com as cinco opções de visualização 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

 

3.1.1.2 Portal do Professor 

Segundo Bielschowsky e Prata (2010, p. 2), o surgimento do Portal do 

Professor, conforme Figura 15, surgiu “visando fomentar a participação de nossos 

professores em comunidades educacionais, com a oferta de conteúdos digitais, 

espaços de comunicação e outros elementos”  

De acordo com os mesmos autores, o Portal foi criado em 2007 e iniciou sua 

operação em 2008, procurando corroborar o processo de inserção da Informática na 

Educação.  
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Figura 15 – Captura de tela do Portal do Professor

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html. 

 

O ambiente é formado pelas abas principais: 

 Espaço da aula27: produção, orientações e compartilhamento de sugestões de 

aulas. Este espaço é destinado ao compartilhamento de aulas, produzidas 

pelos professores e avaliadas, antes de sua submissão ao Portal, por uma 

equipe do MEC. Segundo informações do ambiente, consta no ambiente, até o 

momento, 15.171 sugestões de aulas. 

 Jornal: informações diversas sobre a prática educacional. 

 Multimídia: acesso através de download de coleções de recurso multimídia em 

diferentes mídias como vídeos, animações, simulações, áudios, hipertextos, 

imagens e experimentos práticos. Esta aba comporta: os “Recursos 

Educacionais”, as “Coleções de Recursos”, os “Sites Temáticos”, os “Cadernos 

didáticos” e a “TV Escola ao Vivo”. Os recursos da aba “Multimídia” são 

materiais externos ao portal, porém alguns oferecem o seu download no 

ambiente, como é o caso dos que fazem parte dos Recursos Educacionais”. 

                                                 

27 Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/pdf/tut/tutorial_como_criar_uma_aula.pdf. 
Acesso em: mar. 2018. 
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 Cursos e Materiais: informações sobre cursos, acesso a materiais de estudo e 

acesso ao Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (e-Proinfo). 

 Colaboração: interação e colaboração com outros professores e publicações 

de produções dos alunos, professores e escolas no youtube. Divide-se em 

“Ferramentas do Portal” (Tutoriais do Portal presentes no Youtube) e 

“Ferramentas pela Internet” (links de apoio externos). 

 Links: coleção de links divididos em diferentes tópicos. 

 Visite também: acesso a outros ambientes ligados ao MEC. 

Apesar dessas abas estarem visivelmente expostas no Portal do Professor, o 

ambiente ainda conta com um mapa de todo o ambiente no seu rodapé o que pode 

facilitar uma pesquisa prévia de elementos que compõem este espaço. 

Quanto as opções de busca o repositório apresenta: busca simples: “Buscar no 

portal” e busca com filtro ou “Mais Opções de Busca” disponibilizada somente para 

algumas abas do repositório.  

A opção “Buscar no portal”, indicada na Figura 16, é realizada através de 

palavra-chave. A caixa desta busca localiza-se na parte superior à direita do ambiente. 

Ela aparece dentro de todas as opções inseridas nas abas do repositório. 

.   

   Figura 16 – Indicação da opção de busca simples no Portal 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html. 
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Na seleção “Mais Opções de Busca” (Figura 17) obtêm-se as alternativas 

fechadas: “Nível de Ensino” e “Modalidade” cada uma subdividida em: 

 Tipo de pesquisa; 

 Componente Curricular (sem opção);  

 Tema (sem opção); 

 UF (estados do Brasil); 

 Ordem de Classificação (Relevância, Ordem de Publicação, Mais 

Comentadas, Melhor Classificadas, Ordem Alfabética, Mais Acessadas). 

Na escolha por “Nível de Ensino” as opções por Tipo de pesquisa são: 

Educação Infantil, Educação Profissional, Ensino Fundamental Inicial, Ensino 

Fundamental Final e Ensino Médio. No entanto, na escolha por “Modalidade” as 

opções por Tipo de Pesquisa são: Educação de Jovens e Adultos - 1º ciclo, Educação 

de Jovens e Adultos - 2º ciclo e Educação Escolar Indígena. 

A opção de busca “Mais opções de busca” ainda possibilita outro tipo de 

pesquisa (Figura 18) ao clicar na seleção “Recursos Educacionais”, presente na aba 

“Multimídia”. Além de Tipo de pesquisa; Componente Curricular e Tema, apresenta: 

Tipo de Recurso (Todos, animação/simulação, vídeo, áudio, mapa, hipertexto, 

imagem, experimento prático e software educacional); Idioma (Todos, Italiano, 

Português, Francês, Alemão, Desconhecido, Catalão, Espanhol, Inglês e Galego) e  

Ordem de classificação (Mais comentados, Melhor classificados, Ordem 

alfabética e Mais acessados). 

 

  
 

                          

 
 Fonte da Figura 17 e 18: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html. 

 

Figura 18 – Opção “Buscar em 
Recursos 
Educacionais” 
com filtros de 
busca 

 

Figura 17 – Opção “Buscar em 
aulas” com filtros 
de busca 
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3.1.1.3 Rede Interativa Virtual da Educação (RIVED) 

 

O portal Rede Interativa Virtual da Educação, ou RIVED, apresentado na Figura 

19, é um programa da extinta Secretaria de Educação a Distância – SEED, criado em 

2004, e destina-se à produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos 

de aprendizagem, melhorando, segundo sua meta, a aprendizagem das disciplinas da 

educação e a formação cidadã do aluno. A produção dos objetos de aprendizagem 

é/era feita por instituições parceiras do RIVED e equipe SEED. Existe a abertura de 

editais para concursos de elaboração de objetos de aprendizagem para alunos 

universitários, professores da educação básica e profissionalizante e multiplicadores 

dos Núcleos de Tecnologia Educacional/NTE (RIVED, 2016). 

Os objetos de aprendizagem produzidos pelo RIVED são atividades em textos, 

áudios, vídeos, animações, jogos, softwares e simulações. Esses objetos ficam 

armazenados e, quando acessados, via mecanismo de busca, vêm acompanhados 

por: Tipo de Objeto (processo que foi destinado o objeto); Título; Série; 

Categoria(disciplina/área); Subcategoria(conteúdo) e Objetivo.  

À grande maioria dos objetos vinculam-se também um Guia do Professor e 

opções para Download, Visualizar, Detalhar e Comentar. O total de objetos 

educacionais no RIVED perfazem um total de 173 (resultados a partir da contagem 

direta no mapeamento, disponível na aba Padrões RIVED do menu). 

Para realizar buscas pelos objetos no RIVED, o usuário deve clicar logo abaixo 

da lista do menu, onde aparece “Pesquisar Objetos de Aprendizagem”. A partir disto, 

estarão disponibilizadas duas opções principais de busca: “Pesquisa” e “Palavra-

chave” (Figura 19). A opção “Pesquisa” está subdividida em “Nível de Conhecimento” 

com alternativas para os níveis fundamental, médio, profissionalizante e superior e 

“em “Área do Conhecimento” também pré-definida em: Artes, Biologia, Biologia - 

Ensino Superior, Ciências, Engenharia – Ensino Superior, Filosofia, Física, Geografia, 

História, Matemática, Português e Química. 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

 

 

 

 

   Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php. 
 
 

3.1.1.4 Portal Domínio Público 

 

O Portal Domínio Público, demonstrado na Figura 20, foi lançado em 2004. 

Segundo o que propõem as missões do ambiente, destina-se à coleta, à integração, 

à preservação e o compartilhamento de conhecimentos, tendo como escopo promover 

o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas em textos, sons, imagens e 

vídeos já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente 

autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal. Para colaborar 

com o Portal, há quatro diferentes maneiras: voluntariado (digitalização de obras), 

autoria (cedendo as obras próprias), parceria (cedendo os direitos autorais detidos 

pela organização/pessoa jurídica) e/ou tradução de obras (traduzindo obras em 

domínio público). O quantitativo total de cadastros por tipo de mídia (som, imagem, 

texto e vídeo, segundo informações das estáticas do Portal28, até o momento, é 

198.119 objetos educacionais. 

 

                                                 

28 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/Indicadores/Estatisticas.jsp.  

Figura 19 – Captura de tela do RIVED com indicações das caixas de busca

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
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Figura 20 – Captura de tela do Portal Domínio Público 
 

 
Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp.  

 

Quanto aos tipos de buscas, é possível encontrar no ambiente: “Pesquisa por 

Conteúdo”, “Pesquisa Básica”, “Pesquisa Teses e Dissertações” e “Pesquisa por 

Nome do Autor” (indicadas na Figura 21). Como o foco do trabalho é a procura por 

podcasts auditivos, vamos nos deter em buscas que possam viabilizar este resultado. 

Para isto, iremos, neste repositório, nos limitar somente na Pesquisa por Conteúdo e 

na Pesquisa Básica. 

A “Pesquisa por Conteúdo” disponibiliza apenas “Critério de Pesquisa” 

(conforme apresentado na Figura 21). 
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Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaConteudoForm.jsp. 

 

Quanto as opções de busca o repositório apresenta os seguintes critérios na 

sua denominada “Pesquisa Básica” (Figura 22). 

 Tipo de Mídia (com alternativas de Imagem, Texto, Som e Vídeo). Esta 

é a única opção que contém “campo obrigatório”. 

 Categoria (alternativa pré-estabelecida de acordo com o Tipo de Mídia) 

Para a alternativa “Som”, por exemplo, correspondente ao tipo de mídia 

áudio, encontram-se as seguintes opções: Blues, Escola Brasil, Hinos, 

Jazz, Música Contemporânea, Música Erudita, Música Erudita Brasileira, 

Música Militar, Música Natalina, Música Regional, Pop Rock, Rádio 

Escola e Tome Ciência. 

 Autor; 

 Título;  

 Idioma (Alemão, Dinamarquês, Espanhol, Esperanto, Finlandês, 

Francês, Galego, Holandês, Inglês, Italiano, Latim, Não Aplicável, 

Norueguês, Português, Russo, Sânscrito e Sueco). 

 

Figura 21 – Pesquisas viabilizadas no ambiente 
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3.2 BUSCA POR PODCASTS NOS REPOSITÓRIOS 

Para buscar por podcasts auditivos nos repositórios do MEC foram digitadas, 

nas caixas de pesquisas de cada ambiente, a palavra “podcast”, como veremos nas 

imagens dos repositórios abaixo. Em alguns repositórios aconteceram mais de um tipo 

de pesquisa no intuito que se certificasse a presença de podcasts (ao menos uma). 

Em alguns ambientes, havia opções de busca por filtro e ou por visualização. 

Partindo dos pressupostos de que não se conheciam os ambientes da pesquisa e as 

limitações de pesquisa para podcast, alguns filtros não foram utilizados (como autor, 

mídias que não estejam na categorização para podcast e os que as opções não eram 

impreteríveis). Desta forma, precisamos eleger nas caixas de opções, por exemplo, 

as buscas mais amplas, não restringindo as suas categorias (como Nível de Ensino, 

Área do Conhecimento, Idioma) para que fosse abrangido o maior número de 

resultados possíveis. 

 

3.2.1 BIOE 

Apesar de termos realizado uma leitura prévia do guia do BIOE e averiguado a 

inexistência de podcasts como parte dos seus recursos, tentamos nos certificar de 

alguma possibilidade da sua presença. 

Figura 22 – Opções de pesquisa na “Pesquisa Básica” do Portal Domínio Público 

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp. 
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Desse modo, para a busca por podcasts no BIOE, foram utilizadas nove 

maneiras diferentes de seleção. De acordo com o BIOE - guia do usuário (2008, p. 

10-19) as cinco primeiras são categorizadas como “ferramentas de busca” e as quatro 

últimas como “visualizações”. 

Primeiramente, optamos por digitar “podcast” na caixa de busca “Busca Objetos 

Neste Portal”, indicado na Figura 23. 

 
  Figura 23 – “Busca objetos neste portal” com a palavra de busca 

 

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/search?query=podcast. 

 

Como segunda alternativa, utilizamos a busca avançada, recorrendo a “Busca 

por Objeto” (Figura 24). Empregamos as “conjunções” (operadores booleanos) 

“E(AND)” em todas as três opções e “Palavra-chave” no Tipo de busca. Na seleção 

“Buscar por” digitamos “podcast”. 
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Figura 24 – Ilustração da busca avançada através da “Busca por Objeto” 
 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/advanced-search 

 

Como forma de certificação da existência de podcast, na terceira pesquisa, 

utilizamos praticamente os mesmos recursos acima, mudando apenas “Busca por 

objeto” por “Coleção” (Figura 25). 
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Figura 25 – Ilustração da busca avançada através da “Busca por Coleção” 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/advanced-search. 

 

A quarta e quinta pesquisas realizadas foram através das buscas com filtro: 

“Busca por objeto” e “Busca por coleção” (indicadas na Figura 26). Foi digitado 

“podcast” nas suas últimas caixas disponibilizadas.  
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Figura 26 – Pesquisas por podcast com busca com filtro 

 

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/?locale=pt_BR. 

 

Ainda como forma de pesquisas, foram utilizadas quatro opções na categoria 

de visualização (conforme BIOE – Guia, mencionado anteriormente) presente no 

Menu. As categorias pesquisadas pelo Menu foram: “Título dos objetos”, “Título das 

Coleções”, “Assunto” e “Tema”. Como a pesquisa para a opção “Níveis de ensino & 

Tipo de recursos” recorria novamente à busca avançada por Nível de Ensino, esta 

opção foi descartada. 

A Figura 27 apresenta, como sexta pesquisa, a visualização por “Títulos dos 

objetos”. Ao clicar nesta alternativa, foi disponibilizada a caixa de pesquisa com 

possibilidades alfanuméricas de busca do título ou autor e opção de digitação das 

primeiras letras do que se desejava procurar. 
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Figura 27 – Demonstração de pesquisa por podcast na visualização por “Títulos dos 
objetos” 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse. 

 

A seguir, passamos a sétima pesquisa por podcast no BIOE. A Figura 28 

representa a visualização da opção “Título das coleções”. Ao clicá-la, surgiu uma caixa 

de texto onde era possível digitar as primeiras letras ao que se pretendia recorrer. 

Além destas possibilidades, havia também os ícones acompanhados dos nomes dos 

seus respectivos recursos como forma ilustrativa apenas (não tinham funções de 

links). 
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      Figura 28 – Demonstração de pesquisa por podcast na visualização por “Títulos 
das coleções” 

 
       Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=set. 

 

Dando continuidade, a penúltima pesquisa do BIOE foi a visualização por 

“Assunto”, conforme Figura 29. Ao clicar nesta opção, apareceram a caixa de 

pesquisa com possibilidades de procura alfanuméricas e ou pela digitação das 

primeiras letras do que se pretendia buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, procedemos à última pesquisa no ambiente. Nesta etapa, 

buscamos por podcast na visualização por ‘Tema” como demonstrado na Figura 30. 

Esta opção nos remeteu a quatro categorias: Educação Infantil, Educação Básica, 

Educação Profissional e Educação Superior. Cada uma das categorias ainda era 

subdividida em uma ou mais subcategorias e nestas subcategorias não havia o 

fornecimento de caixa de digitação para procura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=subject. 

 

 

 

   Figura 29 – Demonstração de pesquisa por podcast na visualização por “Assunto” 
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3.2.2 Portal do Professor  

 

No Portal do Professor a busca foi realizada de formas variadas.  Previamente 

a pesquisa propriamente dita, averiguamos informações sobre os materiais do portal. 

Depois, procuramos por lugares no Portal onde fosse possível apontar a palavra 

“podcast”. Assim, introduzimos a palavra “podcast” na caixa de busca simples” Buscar 

no portal” (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=subjectbycategory. 

Figura 30 – Demonstração de pesquisa por podcast na visualização por “Tema” 

 

Subdivisão 1: títulos visualizados 

abaixo da palavra “ Infantil” e 

acompanhados por:  

Subdivisão 2: links de 

cada subtítulo 1 

- 
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html. 

 

Como a busca apontou falha, pois somente era possível digitar e não oferecia 

nenhuma resposta, procedemos a outras tentativas.  

A segunda e a terceira recorrências ocorreram, respectivamente, pela digitação 

do vocábulo “podcast” na caixa de busca encontrada ao clicar nas opções “Aulas” e 

depois na “Coleções de Aulas” disponibilizadas na aba “Sugestões de Aula”, conforme 

ilustrada na Figura 32. 

Figura 31 – Ilustração da caixa de busca simples “buscar no portal” 
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  Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html. 

 

A quarta, quinta, sexta, sétima e oitavas tentativas de pesquisa por podcast no 

ambiente foram disponibilizadas, respectivamente, ao clicar na aba “Multimídia”. A 

tentativa foi realizada com a digitação do termo em questão na caixa de busca (com 

exceção para “TV Escola” que não dispunha de caixa de busca ao clicar na sua aba). 

A pesquisa foi realizada de forma semelhante em cada uma das quatro abas (Figura 

33) seguindo a ordem da esquerda para a direita:1-Recursos Educativos, 2-Coleções 

de Recursos, 3-Sites Temáticos, 4-Cadernos Temáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Indicações da busca em opções “Aulas” e “Coleções de Aulas” após 
clicar na aba “Sugestões de Aulas” 
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Figura 33 – Opções originadas ao clicar na aba “Multimídia” 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html. 

 

O Portal do Professor também conta com um mapa de todo o ambiente, 

localizado ao seu rodapé. Neste mapa, juntamente com todos os demais elementos, 

encontra-se a aba “Colaboração” que disponibiliza as opções de “ferramentas do 

portal” e “ferramentas da internet”. Apesar das suas opções não fazer parte do 

ambiente, a opção “ferramentas da internet” oportuniza links de sítios contendo 

orientações sobre a criação de podcasts e com conteúdos diversos (Figura 34). Como 

forma exploratória somente, verificamos os sítios disponibilizados. Para acessá-los é 

necessário clicar no link “Podcast” (indicado na Figura 34) para posteriormente 

encontrar os links dos sítios, uma vez que a caixa “buscar ferramentas”, localizada no 

canto superior direito, não encontrou resultados para a digitação “podcast”. Dos nove 

sítios, três estavam funcionando como ambientes para podcasts (NerdCast, Mundo 

Podcast (antes era denominado Teia Cast) e Podsemfio, sendo que somente dois 

estavam com episódios atualizados (NerdCast e Mundo podcast). Como os resultados 

para os podcasts não se concentravam no ambiente pesquisado, optamos por não os 

incluir nos resultados. 
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   Figura 34 – Opção “Ferramentas da Internet” com as indicações da caixa                        
de pesquisa e o link “Podcast” 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/interacao.html. 

 

3.2.3 RIVED 

Para pesquisarmos no RIVED a presença do objeto de estudo, clicamos na 

opção logo abaixo do menu: “Pesquisar Objetos de Aprendizagem”. Então, obtivemos 

três caixas de pesquisa (Figura 35) com alternativas de nível de ensino, área do 

conhecimento e Palavra-chave. Neste último campo digitamos podcast. 
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   Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php. 

 

3.2.4 Portal Domínio Público 

Para realizar a busca neste ambiente, a palavra “podcast” foi digitada na caixa 

de texto e, obrigatoriamente, foi necessário a escolha por um tipo de mídia (Figura 

36). A opção, então, foi pelo tipo “som” uma vez que a procura demandava por 

podcasts auditivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35 – Opções de pesquisa no RIVED 
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 Figura 36 – Captura de tela do resultado da busca utilizando a busca Tipo de Mídia 
“Som” e com o termo “podcast” na opção “Título” 

 
 Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção apresentamos os resultados efetuados durante a pesquisa, 

incluindo as buscas de podcasts nos quatro repositórios estudados, bem como a 

presença de podcasts auditivos após a análise dos podcasts encontrados nos 

respectivos RD e a avaliação dos RD, seguindo os cinco critérios da avaliação 

proposta (e as respectivas questões). 

 

4.1 Busca por podcasts 

Após realizarmos as buscas por podcasts em cada um dos ambientes, 

obtivemos, como resultados em cada Repositório, os indicativos apresentados no 

Quadro 2. Alguns dos resultados encontrados para podcasts não estavam disponíveis 

dentro dos repositórios, porém havia a possibilidade de download acessando um link 

externo, o que, de certo modo, pôde viabilizar a procura (não precisando visitar o sítio 

externo). Desta forma, acolhemos a verificação destes resultados. Também era 

possível visualizar as fichas técnicas, com a descrição do objeto.  

Assim, disponibilizamos, no Quadro 2, um resumo dos resultados encontrados 

em cada busca realizada nos repositórios. 

 
 Quadro 2 – Resultados da busca por “podcast” em cada repositório analisado 

REPOSITÓRIOS ANALISADOS 

 BIOE PORTAL 

DO 
PROFESSOR 

RIVED DOMÍNIO 

PÚBLICO 

Busca 
simples 

Um 
resultado 

para 
podcast 

Não possibilitou 
pesquisa 

 

N/D** N/R* 

Busca 
avançada 

Um 
resultado 

para 
podcast 

N/D** N/D** N/D** 

Busca por 
coleção 

N/R*  05 resultados 
para podcast 

em“coleções de 
aulas” 

N/D** N/D** 
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Busca com 
filtro 

N/R* N/R* Apresentou 
todos os 

objetos do 
repositório 

sem a 
possibilidad

e de 
identificação 
de podcasts 

N/R* 

 
Busca por 
assunto 

 
Gerou uma 
visualização 

 
05 resultados 
para podcast 

em “aulas” 
 

07 resultados 
para podcast 
em “recursos  
Educacionais” 

 
N/R* 

 
N/R* 

*N/R= Nenhum Resultado  **N/D= Não Disponível 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Como podemos observar, os resultados positivos para a presença de podcasts 

foram encontrados nos repositórios BIOE e Portal do Professor. No BIOE as buscas 

simples, busca avançada e visualização por assunto (menu) geraram um resultado 

cada uma. No Portal do Professor foram maiores as ocorrências para as buscas: cinco 

resultados para a procura em Busca por Coleção na opção “Coleção de Aulas” e na 

Busca por Assunto houve cinco resultados para a procura em “Aulas” e sete para a 

procura em “Recursos Educacionais”. No entanto, nos repositórios Domínio Público e 

RIVED a identificação da presença de podcasts para a busca com o termo “podcast” 

não ocorreu. 

Estes resultados demonstraram o quanto os RD estudados apresentam uma 

escassez de material no formato podcast, ou estes recursos estão inseridos nestes 

ambientes de forma equivocada e não respondem com fidedignidade às buscas. Estes 

resultados reforçam a necessidade de ações que promovam a utilização, criação e 

disponibilização destes recursos para que os usuários possam utilizar como fonte de 

consulta para os processos envolvendo ensino/aprendizagem, de maneira confiável e 

de fácil acesso. 

Também o fato de pesquisas indicarem links externos aos repositórios pode 

levar a material sem as devidas avaliações e conformidades com as licenças de uso 

livre, sem falar de materiais inadequados ou contaminados por softwares maliciosos 
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(vírus, spyware, entre outros) podendo inibir a busca e o uso de podcast por parte dos 

seus recorrentes.  

Desta maneira, a partir dos resultados encontrados para “podcasts” em ambos 

os RD (BIOE e Portal do Professor), procedemos à análise dos possíveis achados 

para podcasts áudio. 

 

4.2 Presença de podcasts auditivos após a análise dos podcasts 

encontrados 

Com o resultado das buscas, partimos para a verificação de cada tipo de 

podcast encontrado. No repositório BIOE, todos os resultados encontrados para 

podcast nas opções busca por objeto (“busca objetos neste portal”), busca avançada 

e visualização por assunto estavam disponíveis em vídeo (Figura 38), o qual tratava 

do assunto sobre podcast. Ao acessar o link ele remetia a um projeto da Universidade 

de Brasília chamado SALA que não se encontra mais ativo. Aparecendo, então, uma 

mensagem de erro. 

Este dado demonstrou o quanto os podcasts distribuídos na Rede estão 

vulneráveis em seu armazenamento e manutenção, podendo ser perdido com a 

descontinuidade de um projeto ou o final de uma pesquisa. Isto reforça a necessidade 

da criação de um repositório que agregue os podcasts desenvolvidos e que propicie 

a manutenção contínua do RD. 
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Figura 37 – Captura de tela do resultado obtido após clicar no link “O que é um 
podcast?” 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

 

Houve também a viabilização do recurso através do acesso de um outro link no 

formato MPG disponível dentro do próprio ambiente: OQueUmPodcast.mpg. Ao clicá-

lo, surgiu uma tela com possibilidade de somente escutar uma entrevista, de 

aproximadamente nove minutos, realizada com um professor universitário acerca da 

inserção de podcasts nas suas aulas. Foram observados, além do seu endereço, 

outras informações sobre o objeto, como por exemplo, tipo do objeto, descrição do 

objeto, licença, detentor do direito autoral, entre outros. 

Além dos resultados para podcast em “busca por objeto” e na “busca avançada” 

obtivemos também uma resposta para a visualização por assunto (Figura 38) situada 

no menu. 

  

Ícone designado 

para “vídeo” 
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Figura 38 - Resultado para assunto do BIOE 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse. 

Entretanto, após clicarmos no link fornecido “podcast”, verificamos que o 

resultado (Figura 39) era o mesmo obtido anteriormente. 

 

Figura 39 – Resultado obtido depois de clicar no link “Podcast” 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?value=Podcast&type=subject. 
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No Portal do Professor apareceram os seguintes resultados: cinco aulas para 

podcasts; cinco coleções de aulas e sete recursos educacionais para podcast. Cada 

uma das cinco aulas foi analisada com o intuito de averiguarmos a possibilidade de 

apresentar algum podcast auditivo.  

Como resultados, detectamos a presença da palavra “podcast” como recurso 

complementar para as atividades das aulas ou como proposta de elaboração. 

Algumas destas aulas apresentavam links como modelos para produções e ou para 

pesquisas prévias dos professores e ou alunos.  

O mesmo parecer foi constatado ao analisarmos os resultados para as 

“Coleções”. Podcasts, nessa categoria, foram designados também como atividades 

extras. Nenhum resultado apontou para a disponibilização de podcasts elaborados 

pelos alunos e ou pelos professores. Quanto aos resultados dos sete recursos 

educativos, todos eram viabilizados em vídeo (do Youtube). 

Os resultados não podem ser computados pela sua totalidade, pois alguns se 

repetiam em outras opções, como os que foram encontrados na busca em “Aulas’ se 

repetiam nas “Coleções”. No entanto, a nossa intenção de pesquisa, neste caso, era 

a nossa certificação através de diferentes tipos de buscas. Mais uma vez os dados 

coletados mostraram a dificuldade na busca por podcast e o descuido nos critérios de 

armazenamento dos repositórios estudados, remetendo a uma falta de padronização 

de metadados. 

Em relação ao RIVED, os resultados apontaram para todos os 173 objetos do 

repositório sem nenhuma distinção (Figura 40). Na tentativa de analisar algum objeto 

do ambiente, apareceu uma mensagem na tela a qual impedia o avanço nas buscas 

neste ambiente virtual (Figura 41), impossibilitando maiores conclusões. 
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Figura 40 – Mostra dos resultados parciais para busca por “podcasts” no 
                             RIVED 

 
           Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php. 

 

        Figura 41 – Mensagem fornecida ao clicar nos objetos do RIVED 

 

 
Fonte:http://rived.mec.gov.br/logacesso.php?caminho=http://rived.mec.gov.br/modulos/m
atematica/geometria/index.htm&flatipoacesso=visualizacao&codobjeto=11. 
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Quanto ao repositório Domínio Público, não foram encontrados nenhum 

resultado na busca utilizando o vocábulo “podcast”. 

De forma geral, verificamos que podcast apesar de ser considerado uma 

tecnologia que apresenta várias vantagens para as práticas escolares, praticamente 

não foi constatada a sua presença nos repositórios do MEC avaliados, uma vez que 

na busca por podcasts detectamos um número considerável de recursos educacionais 

(BIOE = 19.842, Portal do Professor = 15.171, RIVED = 173 e Domínio Público = 

198.119). Todavia, apenas dois RD apresentaram resultados positivos para a busca 

utilizando o termo “podcast”.  

Outra constatação, através dos resultados obtidos, foi que o maior número de 

objetos educacionais nos repositórios não garantiu que acontecesse a incidência de 

maior número de recorrências no repositório. Embora, o maior número de objetos 

educacionais foi apontado para o Portal Domínio Público, ainda assim o maior número 

de citações do vocábulo apareceu no Portal do Professor.  

 Conforme Lee, MCLoughlin e Chan (2008 apud Soares, 2017) ainda há pouca 

existência de exemplificações de podcasts no setor de ensino, principalmente no 

superior, com a finalidade de capacitar alunos. Ocorrendo, ainda, em menor proporção 

no aluno gerador de podcast, podendo ocasionar o seu despontamento recente para 

a educação. Este fator aliado ao fator temporal, também podem ser levados em 

consideração ao resultado obtido na busca no Domínio Público, cujas obras, pela lei 

brasileira de direitos autorais, levariam setenta anos após a morte do autor (ou quem 

detenha os direitos autorais da obra) para que se estabeleça a sua condição jurídica 

de domínio público.  

Os resultados também demonstraram que, apesar de serem viabilizados os 

downloads para podcasts nos seus repositórios, havia links dos endereços onde 

poderiam ser encontrados, caracterizando-os não somente como repositórios, mas 

como referatórios, de acordo com a diferenciação abordada por Litto (2010 apud 

ABED, 2018). Entendemos que a presença de links para outros sítios não desqualifica 

o repositório, porém diante do contexto da rotina dos profissionais da educação, 

especificamente, pode inviabilizar a sua busca, uma vez que a maior parte do público 

que utiliza estes tipos de repositórios são profissionais do ensino. Ressaltamos a 

importância da inserção e da padronização de metadados favorecendo a busca 

correta nos RD, pois na rotina árdua de um professor que trabalha em várias escolas 
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e a preparação de um número expressivo de aulas, há cada vez mais a necessidade 

de encontrar formas de otimizar o tempo destes profissionais (Nova Escola, 2015). 

Quanto aos resultados que levaram a mensagens de erro no RIVED e no BIOE, 

estes nos levam a inferir que faltam atualizações nos repositórios, bem como um 

substancial gerenciamento de dados no RIVED (como por exemplo, a indexação e 

metadados fornecidos). Essa falta de atualização mencionada foi observada através 

de dados dos próprios resultados: no caso do BIOE a última atualização foi verificada 

em 2015, no Portal do Professor em 2016, no RIVED não há dados diretos, porém 

podemos inferir pelo mapeamento dos objetos presente no repositório que sua última 

atualização foi realizada por volta de 2007. Já no Domínio Público não houve forma 

de se concluir sua última atualização. 

 

4.3 Avaliação dos repositórios 

A avaliação dos repositórios foi realizada com o intuito de, além de apontar 

aspectos favoráveis e ou fragilidades dos repositórios, também serviram de base para 

o delineamento da proposta do repositório deste estudo. 

Os critérios adotados para a avaliação dos quatro repositórios, objetos desta 

pesquisa, orientaram-se, na sua maior parte, em questões semelhantes às 

observadas nas pesquisas de Lameira (2016) embasadas em cinco dimensões: 

Metadados, Políticas, Institucionalização, Visibilidade e Usuário. No entanto, de 

acordo com algumas lacunas encontradas na investigação dos repositórios, foram 

elaboradas questões extras pertinentes a estas necessidades. Os resultados das 

análises são apontados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Resultados da análise dos quatro repositórios estudados 

Questionamento observável BIOE PORTAL DO 
PROFESSOR 

RIVED DOMÍNIO 
PÚBLICO 

 
I-METADADOS 

 

1. Existem informações sobre os 
metadados adotados pelo RI? 

Sim Não Não Não 

 
II-POLÍTICAS 

 

2. As políticas utilizadas no 
repositório estão disponíveis no 
próprio repositório? 

 
Sim  

 
Não 

 
Sim 

 
Sim 
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3. Há alguma declaração sobre a 
missão e os objetivos do RI? 

Sim Sim Sim Sim 

4. Identifica-se o uso de licenças 
no RI? 

Sim Não Sim Sim 

5. Os objetos do RI acompanham 
licenças? (Elaboração própria) 

Sim Objetos do RI 
não 
acompanham  

Não foi 
possível 
avaliar 

Não 

 
III- INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

6. Existe algum esclarecimento 
sobre direito autoral? 

Sim, no manual 
de Normas e 

Procedimentos 

Não Não Não 

7. Há uma política de indexação 
de conteúdo? 

Sim, presente 
no guia do 

usuário 

Não Não Não 

 
8. Há iniciativas de incentivo ao 

depósito? 

 
Não 

 
Sim, por 
meios de 
concursos 

 
Não 

 
Não 

 
IV-VISIBILIDADE 

9. Possui estatísticas de acesso? 
 

Sim Não Não Sim 

10. As páginas do RI estão 
padronizadas? 

 
 

Sim Não Sim Sim 

11. O nome do repositório aparece 
na URL com a palavra 
“repositório”? 

 

Não Não Não Não 

12. O nome ou logotipo da 
instituição está sempre visível 
no RI? 

 

Sim Sim Sim Sim 

13. O RI participa de diretórios 
internacionais como ROAR e 
OpenDOAR? 

 

Sim, em 
ambos 

Não Não Não 

 
V- USUÁRIOS 

 

14. Existe uma seção na homepage 
para orientações de acesso ao 
RI? 

 

Sim, através 
de um guia 

Não Não Não 
 

15. Existe uma seção na homepage 
para orientações de acesso aos 
materiais do RI? 

Sim, um guia Não Sim, seção 
de dúvidas e 

na aba 
“Conheça o 

RIVED” 

Não 

16. O RI disponibiliza e-mail e ou 
telefone da administração em 
sua página principal? 

 
Não 

 
Não 

 
Sim, e-mails 

dos  
membros da 

equipe 

 
Não 
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17. O RI permite interfaces em 
outras línguas (além da Língua 
Portuguesa)? 

Sim, Espanhol 
e Inglês (em 

parte 
traduzidos) 

Sim, 
Espanhol 

Não Não 

18. O RI disponibiliza o mapa do 
site para navegação? 

Sim, 
elementos do 

RI no guia 

Sim, há a 
opção “Mapa 

do Site” 

Não Não 

19. O RI permite que o usuário faça 
login? 

Não, somente 
pessoas 

autorizadas 

Sim Não, 
somente 
pessoas 

autorizadas 

Não, 
somente 

para 
download 

de 
Dissertaçõ

es e 
Teses. 

20. São disponibilizados meios de 
contato com os administradores 
do RI? 

Sim, existe um 
“Fale 

Conosco” 

Sim, existe 
uma aba 
“Contato” 

Sim, existe 
um “Entre 

em contato” 

Sim, existe 
um “Fale 
Conosco” 

21. Há algum texto no RI orientando 
os usuários como citar obras? 

Sim, há um 
manual de 
Normas e 

Procedimentos 

Não Não Não 

22. O RI possibilita o uso de feeds 
RSS? 

 

Sim Sim Não Não 

23. Há redes sociais ligadas ao RI? 
 

Não, somente 
para 

compartilhame
nto de objetos 

Sim, Twitter Não Não 

24. Há acessibilidade para usuários 
com deficiência? 

Sim, tamanho 
da fonte, 
contraste  

Sim, 
tamanho da 

fonte  

Não Não 

25.   O RI disponibiliza textos de 
ajuda para o depósito? 

Sim Sim Sim Não 

26.   Os objetos estão disponíveis 
no próprio RI? 

Não* Em parte (as 
aulas estão) 

* 

Não foi  
possível 
analisar 

Sim* 

27. Há possibilidade de 
devolutivas(feedbacks)/questio
namentos sobre os objetos? 
(Elaboração própria) 

 

Não Sim (Aba 
Colaboração 
e opiniões 

sobre a aula) 

Não foi 
possível 
analisar 

Não 

28. Há orientação específica sobre 
os tipos de buscas no RI? 
(Elaboração própria) 

Sim Não Não Não 

29. Existe a possibilidade de utilizar 
diferentes tipos de filtros para as 
buscas? (Elaboração própria) 

 

Sim Sim Não Sim 

30. Há esclarecimento sobre 
especificações dos objetos 
depositados? Como objetivos, 
tipos de material, formato. 
(Elaboração própria)  

Sim Sim Sim Não 

31. Existem muitos 
elementos/informação na 
interface do repositório? 
(Elaboração própria) 

Sim Sim Não Não 

*Dados obtidos através da observação aleatória de dez objetos de cada repositório. 
Fonte: Elaboração da pesquisadora baseada nos critérios desenvolvidos por Lameira (2016). 

Quadro 1– Resultados da análise dos quatro repositórios estudados 
 
 
 
 
 
 
 

                     (continuação) 
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Com base na análise dos quatros repositórios, com ênfase nas cinco 

dimensões selecionadas, podemos considerar: 

 Em relação aos “metadados”, primeiro critério indicado na tabela, ainda são 

necessárias informações específicas destes itens nos repositórios, apesar de a 

grande maioria dos metadados acompanharem os objetos de aprendizagem dos 

repositórios. De acordo com Cordeiro et al (2013), "os mecanismos de busca dos 

Repositórios de Objetos de Aprendizagem (ROA) são os principais meios que os 

usuários utilizam para localizar e obter recursos” e, como abordamos anteriormente 

acerca de metadados, estes mecanismos têm relevante papel na recuperação das 

informações dos conteúdos dos repositórios. No caso do BIOE, especificamente, além 

dos metadados acompanharem os objetos de aprendizagem, havia um manual 

específico para os metadados, o que não se sucedeu nos outros repositórios.  

Quanto a segunda dimensão exibida na tabela, “Políticas”, observamos uma 

grande conformidade aos questionamentos, ressaltando que apesar de se observar 

os tipos de licenças para os objetos educacionais na opção “Recursos Educacionais” 

do Portal do Professor, isto não foi observado para os objetos da opção “Aulas”. 

Em relação ao terceiro critério, “Institucionalização”, notamos o escasso 

fornecimento de informações sobre direitos autorais nos repositórios. No BIOE, no 

entanto, existe um manual sobre normas e procedimentos para validação de obras 

intelectuais. Nesta dimensão podemos observar ainda o destaque para o RIVED no 

quesito incentivo de depósito, através de concursos para alunos de pós-graduação e 

professores da rede básica de ensino, o que possivelmente poderia motivar iniciativas 

para outros repositórios, como no caso dos específicos para podcasts. 

No tocante à quarta perspectiva “Visibilidade”, observamos que o BIOE foi o 

único dos quatro RD que faz parte de diretórios internacionais, o que pode gerar maior 

visibilidade para o ambiente. Contudo, o único repositório que apresentou a ligação 

com redes sociais e o uso de feeds RSS foi o Portal do Professor.  

Dentro do quesito visibilidade, referente ao aspecto de presença de feed no 

repositório, constatamos que o Domínio Público não apresentou este item. Entretanto, 

existem vários arquivos de áudio neste repositório, isto reforça, erroneamente, a ideia 

de que qualquer arquivo de áudio disponibilizado na internet para download possa ser 

um podcast. Da mesma forma, não podemos concluir que o feed ligado à página do 

repositório possa fazer de seus arquivos de áudio um podcast. Diante disso, cabe 
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lembrar as palavras de Luiz e Assis (2010, p. 07), ressaltando uma das principais 

características dos podcasts: 

 

Outra característica é o acesso, já que cada vez que um podcast novo vai ao 
ar, os ouvintes devem ser informados que ele foi publicado. Para que isso 
aconteça de forma automática é utilizado um arquivo RSS assinado em um 
agregador, que faz o download automático do programa assim que ele é 
lançado. Como citado anteriormente, essa é uma das principais 
características que definem os podcasts. (LUIZ e ASSIS, 2010, p.07). 
 
 

No que se refere a quinta dimensão apresentada na tabela, “Usuários”, 

percebemos a necessidade de informações sobre o acesso aos ambientes 

pesquisados. Esta informação, no entanto, estava disponibilizada no BIOE através de 

seu manual e pode facilitar os usuários que nunca tiveram acesso ao repositório. Estes 

tipos de informações, entretanto, não estavam viabilizadas em outros tipos de mídias, 

o que, possivelmente, auxiliaria na acessibilidade, por exemplo, de pessoas com 

dislexia e ou cegas.  

Os resultados para a questão da acessibilidade mostraram que está havendo 

a inclusão de itens de acessibilidade nos repositórios do MEC, porém, ainda, é 

necessária a ampliação deste critério. Quanto a este aspecto, é oportuno ressaltar as 

palavras de Tinti (2011) em relação a inclusão sob os diferentes prismas e de forma 

abrangente na sociedade. De acordo com a autora “o indivíduo é essencialmente 

capaz de realizar ações, aprender, rir, chorar, desenvolver-se, negar, lutar e viver, na 

plenitude do que compreende um ser humano, encaixando-se como indispensável 

nesta sociedade contemporânea” (TINTI, 2011 p.96). 

Em referência ao aspecto da interface em outras línguas, constatamos que 

somente o BIOE e o Portal do Professor havia versões em outras línguas, porém no 

BIOE nem todas as abas estavam disponibilizadas com as suas versões nas línguas 

oferecidas.  

Quanto à possibilidade de interação, o Portal do Professor foi o que apontou 

resultados positivos para o questionamento. Havia possibilidade de interações através 

das opções “Colaboração” e “opiniões sobre a aula”. Na opção Colaboração, 

observamos maiores interações entre os usuários sobre as aulas, os quais 

questionavam sobre os temas abordados, faziam elogios aos autores, escreviam 

críticas construtivas, trocavam informações, entre outras interações.  
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Em relação às orientações sobre os tipos de buscas, percebemos que há falhas 

neste quesito, pois somente no guia do BIOE havia estas orientações o que pode 

viabilizar a pesquisa para quem não tem experiência quanto a pesquisas nos 

repositórios ou para aqueles que não possuem familiaridade ao ambiente. 

Frente ao exposto, presume-se a relevância de uma orientação clara e objetiva 

nos repositórios, pois com a disponibilização de podcasts em Rede, estes precisam 

estar devidamente catalogados para serem encontrados. Muitos dos autores de 

podcasts não dispõem de conhecimento de como e onde disponibilizar seu material 

de maneira que este atinja outro público interessado no mesmo assunto. 

Com esta constatação, urge, cada vez mais, a necessidade de repositórios com 

um bom gerenciamento, com recursos humanos capacitados para avaliação de seus 

materiais. Além disso, proporcionem licenças com o menor número de restrições 

possíveis possibilitando a sua viabilização dos materiais. 
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5 DELINEAMENTO DO REPOSITÓRIO PARA PODCASTS 

 

A proposta deste repositório foi orientada seguindo critérios de avaliação de 

repositório institucional antevistos no referencial teórico, com o objetivo de delinear 

um repositório que realmente facilite a busca e a hospedagem de podcasts 

educativos, e que potencialize o seu uso na educação. 

Neste delineamento apresentamos a Interface e as funcionalidades escolhidas 

para uma navegação amigável. A linguagem que será utilizada em seu 

desenvolvimento deverá ser escolhida posteriormente em conjunto com o 

desenvolvedor e integrantes do Centro de Processamento de Dados da UFSM, para 

que este se alinhe à tecnologia usada na Universidade, tanto no quesito comunicação 

quanto na segurança dos sistemas. 

Para um melhor entendimento, faremos a sua apresentação fragmentada em 

cinco partes. As partes 1 e 2 serão nomeadas, respectivamente, de Barra 1 e Barra 

2. Elas serão consideradas como os elementos dispostos no sentido horizontal da 

interface do repositório. Os elementos dispostos no sentido vertical, no entanto, serão 

denominados, sequencialmente da esquerda para a direita, como Coluna 1, Coluna 2 

e Coluna 3. Estas Barras e Colunas estão ilustradas na Figura 42. 

As cores escolhidas foram semelhantes às do portal da instituição mantenedora 

do repositório (UFSM), a fim de proporcionar uma ideia de continuidade/vínculo à 

Instituição. 
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Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

 

5.1 Elementos constitutivos da interface 

 

Barra 1 - (Figura 43) estarão localizados: 

 logo do repositório com o nome do repositório (a ser definido); 

 logo da Instituição mantenedora do repositório 1(CTISM); 

 logo da Instituição originária e mantenedora do Repositório 2 

(UFSM); 

 opção de alto contraste (para deficiência visual ou cansaço ocular); 

 opção de línguas adicionais (Espanhol e Inglês).  

 letras indicativas de contraste (A, A+ e A-, propiciando além da forma 

de leitura convencional de tamanho das letras, a sua ampliação ou 

redução); 

 Caixa de opção de Busca Simples: o usuário/membro poderá fazer 

a busca simples. Pode-se utilizar esta ferramenta para recuperar os 

episódios de podcasts caso saiba-se antecipadamente o que se está 

procurando. 

Barra 1 

Barra 2 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

Figura 42 – Elementos constituintes do repositório 
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Figura 43 – Elementos constituintes da Barra 1 

 
 Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

 

A Barra 1 será constante no repositório, isto é, sempre irá acompanhar o 

usuário em todas vezes que clicar em outras abas ou links do repositório. 

 

Barra 2 - (Figura 44) estarão disponibilizadas as cinco abas: Início; Sobre; 

Tutoriais; Fórum; Política; Contato; e o Feed. 

 

Figura 44 – Elementos constituintes da Barra 2

 
 Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

 

 Início: se destinará à apresentação do repositório. Ao clicar nela 

aparecerão a Barra 1, a Barra 2, a Coluna 1 (contendo as abas Login e 

Registro) e a Coluna 2, mostrando os últimos episódios de podcasts 

submetidos, e a Coluna 3 contendo a imagem do calendário, as opções 

“Links” e a “busca avançada”. 

 Sobre: será abordado o histórico do repositório e contará com um guia 

informativo sobre como é constituído, o que contém no Repositório e a 

sua missão (objetivos).  

 Tutoriais: a opção “Tutoriais” (Figura 45) disponibilizará links contendo 

explicações sobre, por exemplo, o que é um podcast, como realizar 

buscas no repositório, preenchimento dos cadastros, submissão 

de podcasts, como fazer a elaboração de um podcast online,  

edição de áudios, utilizando a ferramenta Audacity, entre outros. Os 
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tutoriais estarão disponíveis tanto em formatos de textos como em 

áudios. 

 

 Figura 45 – Exemplificação de links que constituirão a aba Tutoriais 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

 

 Fórum: estará designado a um espaço de colaboração e cooperação de 

pessoas que gostariam de trocar informações e apresentar sugestões, 

elogios, dúvidas e outros questionamentos, entre outras contribuições a 

respeito dos recursos postados. Neste espaço (Figura 46) os visitantes 

poderão, ver a autoria do podcast, o número de mensagens 

endereçadas aos autores e a última mensagem enviada a eles. Para ler 

a mensagem, deverá clicar no link indicado. 

Os comentários (ou colaboração) só poderão ser enviados por pessoas 

registradas (membros) no repositório depois de ter realizado o login (Figura 47). Para 

isto, haverá um espaço destinado ao comentário que aparecerá após o comentário de 

outros membros do repositório. Também haverá uma opção de enviar 

comentários/questionamentos diretos para os e-mails dos autores (ícone com imagem 

de uma correspondência). 
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Esta possibilidade foi pensada para ampliar a comunicação entre autores e 

consumidores de podcast. Podendo contribuir mais maior divulgação de seu uso na 

educação. 

 

Figura 46- Imagem do espaço Fórum sem login 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

 

 

Figura 47- Imagem do espaço Fórum para realização de comentários (após login)

    Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

 

Inserção de comentário 
Ícone-link com e-

mail do membro  
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 Política: num primeiro momento, estarão acessíveis as políticas para a 

submissão de trabalhos, para a utilização dos recursos do repositório e 

de envio de comentários aos autores. Também serão fornecidas 

informações sobre o tipo de licença autoral pelo qual o recurso será 

disponibilizado e para a preservação digital dos recursos. Outras 

políticas deverão ser discutidas, futuramente, com a equipe gestora, 

sendo pensadas de acordo com as necessidades e contextos de 

implementação do repositório. 

 Contato: estará destinada a fornecer os contatos de endereço e e-mail 

da Instituição a qual ficará responsável pela manutenção do repositório. 

 Feed: elemento utilizado para fornecimento de atualizações do 

repositório. 

 

 

Coluna 1 - (Figura 48) estarão localizados, respectivamente, o “Login”, o” Cadastro” 

e a “Busca”. 

 

              Figura 48 – Representação da Coluna 1 

 
               Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 
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 Login: servirá para o usuário/membro do repositório além fazer 

download dos recursos e realizar algum comentário aos episódios com 

opção de renovar o seu registro caso esquecer do seu login/senha. 

 Cadastro: designado a fazer os registros dos usuários/membros e 

daqueles que desejarem submeter os seus episódios de podcasts, bem 

como realizar algum comentário sobre o repositório e/ou sobre os 

episódios postados. Ficará subdividido em: Cadastro de Visitante e 

Cadastro de Autoria. 

Cadastro de Membro (Figura 49): serão solicitadas informações de contato 

(nome, e-mail e endereço), de origem do usuário, de registro (CPF e RG), de acesso 

(usuário e senha). O usuário/membro poderá inserir sua foto. Os elementos do 

cadastro que forem considerados como imprescindíveis para o preenchimento serão 

designados por algum indicativo (asterisco ou outro sinal). 

Este tipo de cadastro tem como objetivo obter informações de contato para que 

os seus usuários possam receber atualizações e informações do repositório bem 

como fornecer a eles o conhecimento sobre as políticas de acesso e download dos 

recursos.  

Os membros do repositório poderão pesquisar e fazer downloads dos podcasts 

disponíveis, bem como receberão informações sobre os podcasts de sua área de 

interesse que estão sendo postados no repositório. 
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 Figura 49 – Itens de preenchimento para cadastro de membro 

 
 Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 
 

Cadastro de Autoria (Figura 50): terá como designações solicitar os dados de 

contato e profissão do(s) autor(es), fornecer informações específicas sobre o podcast 

para a sua avaliação e possível submissão.  

Neste registro haverá um espaço para inserir o arquivo de áudio em formato 

pré designado com informações acerca do podcast como título, assunto, duração do 

áudio, data de publicação, tipo de conteúdo (como Palestras, Apresentações, 

Comentários, Descrições, Entrevistas, Instruções, Diálogos, Discursos, Narrações 

esportivas, Defesas (de monografias, dissertações, teses), Notícias, Depoimentos, 

Dramatizações e Outros).  

No mesmo cadastro constarão os termos de compromisso para uso, bem como 

a política de uso dos recursos e o tipo de licença (padronizada e com ampla abertura 

para fazer e possuir cópias dos episódios, reusar, adaptar, produzir novos, 

compartilhar o original e/ou revisado) que acompanhará o recurso. A aceitação dos 

termos e do tipo de licença fará parte da política do repositório, não podendo ser 

opcional para ocorrer a submissão dos recursos. 
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 Figura 50 - Itens de preenchimento para cadastro de autoria

 
Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

  

Coluna 2 - servirá de visualização de conteúdo ou da busca solicitada. Em cada aba 

que o usuário clicar, o conteúdo da respectiva aba aparecerá nesta coluna. A Figura 

51 demonstra uma exemplificação, indicando o aparecimento dos links de podcasts 

encontrados após a busca. Após clicar no link de podcast desejado, aparecerão o 

título do podcast, uma síntese do que trata o assunto e a duração do áudio. Este 

espaço será destinado também na divulgação dos últimos episódios de podcasts. 
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Figura 51– Links de podcasts após a busca 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado por Botton e Saideles (2018). 

 

 

Coluna 3 - (ilustrada na Figura 52), será constituída por um calendário e pela opção 

de Busca Avançada. Nesta coluna também serão alocados os links de apoiadores e 

agências de fomento que colaboram para o desenvolvimento do repositório, bem 

como contará com indicações de links externos com assuntos pertinentes ao tema 

podcast.  
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5.2 A indexação e postagens de podcasts  

 

Cada podcast postado será acompanhado do nome do seu episódio, sua 

autoria com dados para contato, a sua duração, sua área de conhecimento, e uma 

síntese/resumo do seu conteúdo.  

O arquivo para escuta e ou download será disponibilizado em formato de áudio, 

preferencialmente aberto, sendo que o usuário/membro que desejar fazer o download 

do podcast deverá fazer o login para realizar esta ação.  

Cada episódio de podcast será acompanhado do seu próprio feed. As opções 

de navegação pelo repositório e a escuta de podcasts não necessitarão de login. 

Os usuários/membros que desejarem submeter os seus podcasts, no formato 

designado para o repositório, deverão preencher o registro de autoria e enviá-lo 

Figura 52 – Representação da 
Coluna 3 

Fonte: Acervo da pesquisadora - Elaborado 
por Botton e Saideles (2018). 
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juntamente com o arquivo de áudio, que será avaliado por um comitê avaliador (a ser 

definido).  

Caberá ao comitê avaliador verificar se os dados informados no registro de 

autoria conferem com o conteúdo do podcast, e se o conteúdo é adequado e não viola 

nenhuma lei de direitos autorais, bem como se não há conteúdo que possa afrontar a 

liberdade de expressão e os direitos humanos. Depois de aceito pelo comitê, o 

episódio de podcast será postado juntamente com o seu feed.  

Como forma de motivação de postagens (e até mesmo como meio para obter 

maior visibilidade para o repositório) para podcasts, sugerimos que se promova algum 

tipo de concurso para equipes de professores e/ou alunos ou profissionais da 

educação que sejam entusiastas ao assunto ou que queiram compartilhar as suas 

obras. 

 

5.3 Outras informações  

 

O repositório atenderá a política de inclusão e internacionalização da UFSM, 

disponibilizando em sua interface versões em inglês e espanhol, bem como recursos 

para portadores de necessidades, como leitor de tela e libras (possibilidade de 

inserção do Vlibras)29 

A proposta do desenvolvimento deste repositório está sendo discutida junto à 

Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para que seja um repositório 

institucional ligado a Biblioteca Central da UFSM. O seu desenvolvimento e 

implementação terá continuidade junto ao Programa de Mestrado em Educação 

Profissional e Tecnológica como produto de uma nova pesquisa que se encontra em 

andamento efetuada por um membro do grupo de pesquisa liderado pela professora 

Dra. Leila Araújo Santos. Seu lançamento está previsto para agosto de 2020, como 

                                                 

29 Resultado de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por 

meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a 
Suíte VLibras consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, responsável 
por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) da Língua Portuguesa para a Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para 
pessoas surdas. Disponível em: http://www.vlibras.gov.br/. Acesso em: jun. 2018. 
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resultado da defesa da dissertação do aluno Tiago Saidelles, que dará continuidade a 

esse estudo. 

Serão desenvolvidos cursos dentro da UFSM para capacitação de professores 

tanto na criação quanto no uso de podcasts educativos, o os produtos resultantes 

destes cursos abastecerão (inicialmente) este repositório. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como ponto de partida deste estudo a questão de pesquisa que buscou 

descobrir: Como se efetiva (ou não) o armazenamento de podcasts educacionais 

em repositórios digitais? Podemos afirmar que, apesar da importância e da 

contribuição que o uso de podcasts agrega na educação, tanto para alunos com 

necessidades especiais, baixa visão, entre outros, quanto para os alunos e 

professores que necessitam complementar ou revisar conteúdos, que esta pesquisa 

foi exitosa. Pois, mostrou em seus resultados que, nos repositórios estudados, não 

existe um cuidado especial com o armazenamento e distribuição de podcasts. 

Este estudo analisou a presença de podcasts em quatro repositórios mantidos 

pelo MEC, sendo eles: Rede Interativa Virtual da Educação (RIVED), Portal do 

Professor, Portal Domínio Público e o Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(BIOE). 

As análises realizadas possibilitaram duas importantes conclusões. A primeira 

que apesar dos benefícios e de algumas iniciativas bem-sucedidas de trabalho com 

podcasts, presenciadas em trabalhos correlatos, os sítios não dispunham de podcasts 

auditivos produzidos por alunos e ou professores. O que nos permite concluir que 

existe a necessidade de ações junto a professores e alunos que promovam uma maior 

visibilidade sobre o uso de podcasts educativos. 

A segunda conclusão que o trabalho apontou foi que os repositórios contam 

com um vasto número de produção de diferentes objetos educacionais, porém a 

produção de podcast é escassa ou mal catalogada nos repositórios. Os dados 

apontam que nos repositórios estudados os podcasts encontram-se misturados ao 

manancial de conteúdo e que, também, muitas vezes são catalogados como podcast, 

mas não apresentam todas as características necessárias para a categorização de 

um podcast.  

Diante destas conclusões percebemos o quanto são necessárias maiores 

capacitações e divulgações sobre podcasts nos meios escolares e ambientes que 

congreguem podcasts, facilitando a sua busca num ambiente tão vasto como a Web. 

A busca por podcasts também proporcionou analisar os quatro repositórios 

quanto a cinco dimensões: Institucionalização, Usuários, Metadados, Visibilidade e 

Políticas. Com base nos resultados, foi possível verificar pontos fortes e limitações 
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encontrados nos respectivos repositórios. Dentre os pontos positivos destacamos 

adaptações dos repositórios quanto aspectos de acessibilidade e de políticas dos 

repositórios, este último preenchendo de forma favorável quase todos os requisitos 

questionados. 

Quanto as limitações dos repositórios podemos ressaltar a falta de orientações 

específicas quanto aos metadados e indexação dos objetos, tipos de licenças dos 

objetos dos repositórios e tipos de buscas. Notamos também poucas iniciativas 

motivacionais aos depósitos de materiais e a carência de ligação às redes sociais bem 

como poucas oportunidades de interação entre os usuários.  

Quanto aos resultados para as informações visualizas nas interfaces dos 

repositórios, observamos que muitas informações no mesmo ambiente podem 

confundir os usuários. É necessário pensar em novas formas de comunicação, mais 

intuitivas e com e oferta de analogias que possam ajudar as pessoas a entender as 

novas informações mais rapidamente.  

Este estudo mostra que o armazenamento como vem sendo feito nos 

repositórios estudados, dificulta a busca, bem como em muitos casos remete a links 

externos o que não configura um repositório. Adicionalmente, ratifica a dificuldade 

encontrada por usuários de podcast, tanto na busca quando na publicação. Muito se 

produz e se disponibiliza na Rede, mas requer tempo e paciência em achar o podcast 

que poderá contribuir em um processo educativo. 

Os resultados desta pesquisa corroboram à necessidade da criação de um 

repositório institucional que concentrem podcasts, facilitando para os seus usuários, 

tanto em encontrar o que buscam de maneira acessível e confiável, quanto em 

armazenar e divulgar seus podcasts. 

Acreditamos também, que este estudo atingiu o objetivo geral em que se 

propôs, ao apresentar uma proposta de um ambiente para armazenamento de 

podcasts para que, além de concentrá-los, disponha da sua preservação e 

confiabilidade, servindo de apoio às atividades educacionais. Com base nisto, este 

estudo contribui com os subsídios para o planejamento de um futuro repositório 

institucional de podcasts. Sendo que, na proposta apresentada, previu-se minimizar 

todas as deficiências encontradas nos repositórios estudados, bem como fortalecer 

os pontos positivos encontrados na avaliação dos respectivos ambientes. 

Desta forma, através do espaço destinado ao armazenamento de podcasts, 

pretendemos agilizar e viabilizar as ações dos profissionais da educação na sua 
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procura, bem como contribuir na disseminação do conhecimento, disponibilizando-os 

com licenças que possibilitem o seu uso de maneira livre. Ressaltando uma das 

vantagens tecnológicas que é a portabilidade de podcasts o que facilita o seu 

download em aparelhos portáteis como nos smartphones, podendo ser ouvido/visto 

em várias circunstâncias como no transporte para casa, em filas de bancos e seu 

conteúdo pode ser revisado várias vezes, uma vez que pode ser 

retrocedido/avançado/pausado quantas vezes forem necessárias. No caso específico 

da EPT, os avanços tecnológicos e científicos no mundo globalizado exigem dos 

profissionais (e futuros) desta área a preparação e a qualificação para atuar nos 

campos das suas especializações, no entanto, há a necessidade de um ambiente 

onde estas tecnologias estejam organizadas e que favoreçam a sua procura. 

Outra contribuição que este trabalho apresenta é a continuidade deste estudo 

no incremento efetivo do repositório, o que já vem sendo desenvolvido em nova 

pesquisa de mestrado, junto ao PPGEPT, e que pode tornar este projeto o primeiro 

repositório institucional, exclusivamente, de podcast, vinculado à biblioteca de uma 

universidade pública. 

Além disso, ações de capacitação de professores e alunos para utilização e 

criação de podcasts já estão sendo estudadas no âmbito institucional para que, além 

de divulgar o uso de podcasts educativos, sirvam para a promoção do repositório. 

Adicionalmente, os produtos gerados por estas capacitações também sirvam para 

abastecer o repositório. 

Atualmente, muitos docentes procuram novas metodologias para as suas 

práticas, e o podcast vem se mostrando como uma alternativa possível para uma 

docência diferenciada e inovadora. A tecnologia vem simplificando os processos de 

criação de podcast, mas o quesito armazenamento ainda é um gargalo a ser 

superado.  

A possibilidade efetiva da implementação do repositório, proposto neste 

trabalho, pode ser um caminho para que o acesso e publicação sejam mais efetivos 

e, assim, o uso de podcasts educativos deixe de ser visto como um modismo e seja 

incorporado no dia de alunos e professores, e até mesmo de autodidatas e curiosos. 
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