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RESUMO:  

 

Introdução: O ano de 2020 está sendo considerado como o ano em que a terra parou, fomos 

acometidos pela pandemia da COVID-19. O vírus da (SARS-CoV-2) vírus altamente 

transmissível que pode ser fatal aqueles que possuem doenças crônicas (OMS,2020). Diante 

de tantas incertezas a frente de uma doença que desafiava a ciência a todo instante, 

autoridades governamentais tomaram decisões de acordo com suas realidades. Por decisão do 

governador do Rio de Janeiro, foi criada a “Lei 8991/20 | Lei nº 8.991 de 27 de agosto de 

2020 DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE OPÇÃO PELO ENSINO REMOTO, QUANDO 

DA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS, ATÉ QUE SEJA OFICIALMENTE 

DISPONIBILIZADA VACINA OU MEDICAMENTO EFICAZ CONTRA A COVID-19” 

(D.O,2020). Frente a esse cenário as Instituições de Ensino Superior (IES), buscaram novas 

estratégias de ensino que se apresentaram como desafiadoras ao trabalho docente na 

confecção e no desenvolvimento de materiais que motivem as habilidades dos discentes, 

fazendo com que as atividades do ensino remoto assíncrono e síncrono, mantenham a 

motivação destes tantos quanto no modelo presencial (Chaves,2021). Gonçalves (2018), 

considera a Industria 4.0 como a principal internet das coisas, onde esse conceito se refere à 

conexão entre equipamentos inteligentes conectados à internet. Através dessa conexão, é 

possível integrar sistemas, máquinas, produtos e pessoas. Com isso, é possível reunir e 

analisar dados de toda a produção, permitindo processos mais flexíveis e eficientes, corrigidos 

em tempo real, produzindo produtos com maior qualidade e com redução de custos. Dados de 

pesquisa revelados pela Associação Brasileira de Podcasters (ABPOD), mostram que tem 

crescido na podosfera, a demanda por temas de interesse público como: ciência / divulgação 

científica, política, cultura, notícias, educação, pautas sociais; de lazer e diversão, como 

games, música, HQs, viagens (ABPOD, 2019). Frente a rápida transformação da educação no 

período pandêmico, o objetivo desse trabalho foi realizar um Estado da Arte na literatura 

virtual, a fim de saber como o PODCAST tem sido utilizado na gestão da educação. 

Metodologia: Este estudo trata de um breve Estado da Arte, cuja finalidade foi buscar no 

portal da CAPES, BVS e SCIELO, utilizando somente a palavra-chave PODCAST, como a 

comunidade acadêmica tem trabalhado os temas utilizando essa palavra-chave. Foram 

utilizados os seguintes filtros: língua inglês, português e espanhol, periódicos e ano de 2019 a 

2021, a proposta era obter resultados de estudos de PODCAST utilizados na pandemia. 

Resultados: Na BVS ao utilizar a palavra-chave PODCAST, foram encontrados 1.727 

estudos, foram utilizados os filtros: texto completo, ano 2019 a 2021, língua: inglês, 

português e espanhol, e periódicos: Medline e lilacs, a busca caiu para 437, foi possível 

identificar diversas áreas da saúde fazendo uso de recurso que leva informação e educação e 



ainda promove a acessibilidade audiovisual. Na SCIELO utilizando a palavra-chave 

PODCAST, não foi necessário a utilização de filtros, pois o resultado foi de 4 estudos 

encontrados no campo da educação e comunicação social, o que faz todo sentido pois a 

origem do PODCAST, vem do jornalismo de rádio cuja principal função sempre foi a emissão 

da comunicação. Por último, ao utilizar a palavra-chave PODCAST na base de dados Capes 

periódicos, foram encontrados 53.890 estudos como resultados. Foram utilizados os filtros: 

texto completo, ano 2019 a 2021, língua: inglês, português e espanhol, não foi necessário a 

utilização de seleção de periódicos, a busca foi para 29 estudos. Celaya, 2020 traz em seu 

estudo que explorou o uso do PODCAST como produção de conteúdo e consumo acadêmico 

promovendo a inovação e boas práticas educacionais ( Celaya,2020). Esse estudo deu a autora 

embasamento e empoderamento em fazer a gestão da educação durante a pandemia, no 

modelo remoto é preciso muita criatividade para extrair do aluno que trabalha no regime de 

plantão, interesse pelas aulas. A disciplina de oncologia na graduação no modelo presencial, 

uma das tarefas é a realização de seminários. No modelo remoto, foi exigido aos alunos a 

realização de PODCAST como forma de prevenção primaria do câncer. Foram dadas as 

temáticas (câncer de pele, mama, próstata, colon-retal, colo de útero e pulmão e tabagismo). 

Cada grupo elaborou um podcast com devido roteiro de apresentação com a devida 

abordagem de informação e comunicação sobre educação na prevenção do câncer. Um estudo 

sobre PODCAST e acessibilidade, aponta essa ferramenta como uma tecnologia da 

informação e comunicação que permite o direito ao acesso, que pode envolver a comunidade 

com deficiência (Pinheiro, 2020). De fato, essa ferramenta foi facilitadora aos alunos que não 

puderam comparecer as aulas. Todos os alunos tiveram acesso aos PODCAST de todos os 

grupos o que permitiu receber a informação e guardá-la para outros momentos. A revolução 

industrial conhecida como indústria 4.0, veio como agente de transformação da tecnologia, 

sem essa transformação não seria possível a utilização dessas tecnologias que facilitam a 

informação e comunicação em todas as áreas. Um estudo de revisão sistemática deixa como 

sugestão a transformação das “literaturas cinzentas” em PODCAST como etapa educacional 

(Celaya,2020). Já existe periódico convidando seus autores para transformação dos artigos 

publicados em PODCAST e disponibilizando-os em plataformas digitais e de Streaming. 

Conclusões: De acordo com Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ser 

evitados, no Brasil existem 1,2 milhões de pessoas cegas. No Brasil existem 10,7 milhões de 

pessoas com deficiência auditiva, somente 9% nasceram com ela. Esse breve estudo aponta o 

PODCAST como uma tecnologia no campo da mídia sonora com expressão radiofônica que 

promove a acessibilidade, a comunicação e a informação e permite a integração com a 

comunidade muda e surda. A gestão da educação que atinge esse nível de integração com essa 

interface, pode considerar-se bem-sucedida. 
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