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INTRODUÇÃO: O podcast (junção de "iPod", dispositivo reprodutor de áudio, e 

broadcast), entendido com uma produção em áudio/vídeo com possível reprodução em 

dispositivos eletrônicos, se apresenta como um promissor recurso social e educacional. O 

podcast é considerado fruto das tecnologias digitais as quais ofertam grande quantidade de 

informação temática, e é classificado com um recurso didático digital sendo utilizado também 

no ensino-aprendizagem. Este, permite aos ouvintes/espectadores que acompanhem 

determinados assuntos, em exposição pública, por meio da internet e possui origens desde o 

ano de 2005. São utilizados com o objetivo de permitir ao usuário a reprodução do conteúdo 

em qualquer período de tempo, inclusive assuntos sobre saúde. O ato de “fazer ciência” esteve 

em alta no decorrer do ano de 2020, após o início da pandemia COVID-19, que resultou na 

promoção mundial de restrições no contato social, trazendo o foco para instituições de ensino, 

pesquisas e laboratórios em busca de possíveis soluções. Dessa forma, elaborar e compartir 

conhecimentos novos e importantes ao tema se tornou expressível e indispensável (LEITE, 

2016). Na atualidade, as tecnologias digitais oferecem novos desafios. As novas 

possibilidades de acesso à informação, interação e de comunicação, proporcionadas pelos 

computadores (e todos os seus periféricos, as redes virtuais e todas as mídias), dão origem a 

novas formas de aprendizagem. São comportamentos, valores e atitudes requeridas 

socialmente neste novo estágio de desenvolvimento da sociedade. Com isso, o podcast possui 

suficiência para contribuir com a educação, onde os alunos podem apreciar o conteúdo e até 

mesmo gravar seu próprio programa, vivenciando distintas experiências. As “tecnologias 

existentes em cada época, disponíveis para utilização por determinado grupo social, 

transformaram radicalmente as suas formas de organização social, a comunicação, a cultura e 

a própria aprendizagem.”. Dessa forma, a tecnologia tem um grande impacto sociocultural no 

decorrer da história, e sendo o processo de ensino-aprendizagem também decorrente de 

transformações histórico-sociais, é necessário planejamento para utilizá-la, tanto pelos 

docentes, quanto pelos estudantes (KENSKI, 2003). Franco (2008) afirma que o podcast é 

uma programação de áudio, com diferentes tipos de registros (entrevista, palestra, exposição, 

aula) sobre os mais variados assuntos, disponibilizada na rede. Estes podem ser baixados da 

internet ou consumidos em plataformas streaming, através de sites próprios, seus vários 

áudios podem ser ouvidos nos diversos aparelhos compatíveis aos de formato MP3. Suas 

principais vantagens são: gratuidade (ou não), facilidade de uso, portabilidade, 

disponibilidade e acessibilidade. Fleisher e Mota (2021) citam que existem milhares de 

podcasts sobre os mais variados assuntos nos dias atuais, denominando isto como podosfera. 

Há mais divulgação científica sobre as áreas ditas “duras”, como as Ciências Biológicas e da 

Saúde. Agora, parece que os podcasts têm se apresentado como um novo e promissor 

formato, mas ainda há poucos podcasts de ciência no Brasil até o momento, indicando um 

mercado grande por ser ocupado. Um podcast da área tem o potencial de explicar, de modo 



mais claro e informal, sobre os seus temas e objetivos de trabalho. Podcasts são uma 

ferramenta com muito potencial para apresentar e traduzir conceitos de saúde e educação para 

um público mais amplo. No último ano, 2019-2020, surgiram vários podcasts da área. É uma 

ferramenta muito nova e, ao que parece, tem se mostrado muito prolífica na área. 

OBJETIVOS: Aliar tecnologias às práticas educacionais produzindo um produto (podcast) 

de caráter informativo cujo conteúdo tratou sobre ciências da saúde e ensino, 

disponibilizando-o gratuitamente na internet para o público em geral. METODOLOGIA: Foi 

desenvolvido via iniciativa privada um produto (podcast) denominado Health_BRCast, onde 

realizou-se pré-produção, produção e pós produção, mediante reuniões de pauta. A equipe foi 

constituída por dois enfermeiros e um fisioterapeuta na cidade de Caxias do Sul/RS e discutia 

assuntos relevantes ao contexto saúde e educação definindo temas à serem discutidos. Após 

tal feito, eram realizados estudos e resumos de pesquisas científicas atuais, onde 

posteriormente era realizada a gravação em áudio do episódio em estúdio, para prosseguir em 

edição e publicação em plataformas de streaming (Youtube e Spotify). Além do descrito, eram 

realizadas conversas e perguntas entre os locutores, para contribuírem com o material final. 

Criar e disseminar o conhecimento adquirido pelos produtores, socialização do conhecimento, 

articular diferentes linguagens. Descrevemos o processo de elaboração e sua utilização como 

forma de comunicação oral. RESULTADOS: A prática de produção, gravação e publicação 

de um podcast por meio das plataformas de streaming proporcionaram à equipa diferentes 

dinâmicas organizacionais, vivenciando etapas de produção presentes em processos de 

ensino-aprendizagem. É possível considerar este processo utilizando o podcast como de 

forma ativa em detrimento à passiva pois apresenta recursos que explicitam os objetivos à 

serem discutidos e permite interatividade, além de proporcionar aprendizagem linguística e 

variação na oralidade. A utilização do podcast como start para discussões didáticas em 

ambiente acadêmico pode ser um recurso facilitador no processo de ensino-aprendizagem, 

assim percebe-se a contribuição notável das tecnologias digitais na tomada do conhecimento 

individual. O podcast utilizou a internet como meio de exibição e interlocução com o público. 

CONCLUSÕES: Podcasts podem ser utilizados em distintos níveis educacionais, com 

conteúdos diversos, conforme a proposta metodológica. A reprodução deste tipo de mídia 

digital pode permitir maior compreensão temática sobre conteúdos teóricos e possibilitar 

maior índice de aprendizagem por permitir ao usuário maior potência e participação na 

construção do conhecimento.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Podcast. Ensino na saúde. Tecnologias digitais. 
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