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Introdução

A utilização adequada de recursos didáticos numa 
sala de aula pode ajudar consideravelmente o processo 
de ensino e aprendizagem, e consequentemente, a
construção de conhecimento. É papel do professor 
propor estratégias didáticas que ajudem a compreensão 
dos conceitos pelos alunos. Neste sentido, a utilização 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC), contribui para tornar a disciplina, ministrada 
pelo professor,  mais dinâmica e rica de contextos.

Cabe, no entanto ressaltar, que o uso das TIC´s pode 
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, desde 
que esses recursos sejam direcionados, considerando a 
linguagem e a forma que são aplicados. Os meios 
multimídicos mais comuns, em especial a internet, tem 
disponibilizado uma quantidade extraordinária de 
informação, porém está afirmação não garante 
necessariamente a produção do conhecimento. É 
importante salientar, que nestes ambientes, a 
manipulação das informações é feita de forma rápida, 
sistemática, e competente, não existindo em geral, 
barreiras tecnológicas para a disseminação das 
informações, ampliando-se com isso, os conceitos de 
espaço e tempo, do que é real ou virtual[1, 2].

Neste contexto, o Núcleo SEMENTE (Sistemas para 
Elaboração de Materiais Educacionais com uso de 
Novas Tecnologias) tem desenvolvido materiais 
educacionais, em especial para a química, para auxiliar 
professores do ensino médio e superior, 
disponibilizando recursos tecnológicos e estratégias 
para sua utilização em sua aula. Entre os materiais está 
o Podcasting. Este recurso permite a divulgação de 
conteúdo de forma dinâmica e sistemática. Quando o 
usuário se interessa por um conjunto de informações 
disponibilizadas em um site, ele pode se subscrever 
(sindicar-se) ao site, e então obterá automaticamente as 
informações produzidas e disponibilizadas naquele site.

O desenvolvimento de Podcasting’s educacionais é 
uma tarefa que requer a participação de uma equipe 
multidisciplinar, que leve em consideração os aspectos 
educacionais e de comunicação [2,3]. Os podcasting’s 
produzidos pelo núcleo SEMENTE fazem parte do 
projeto Quimicasting.

Material e métodos

Durante período da elaboração dessas mídias 
produzidas, foram seguidas algumas etapas, que vão 
desde a capacitação no manuseio de softwares, a 
seleção dos materiais a serem utilizados. Essas etapas 
foram:

 Criação de ambientes virtuais para hospedagens dos 
Podcasting’s. Estudo de variadas linguagens de 
programação para web. Como DREAMWEAVER, e 
editores CMS, como XOOPS.

 Levantamento de Podcasting existentes. Análise de
diversas mídias que poderiam ser utilizados para a 
produção de Podcasting’s voltadas para o ensino de 
ciências. Além disso, foi necessário destacar os 
formatos mais comuns nas publicações via internet.

 Produção dos materiais: onde foram considerados o 
planejamento dos temas abordados e os objetivos que 
são buscados nele. Foi considerado também, a 
usabilidade dos Podcasting’s, enfatizando-se os 
recursos tecnológicos necessários, como câmeras 
digitais, microfones, um computador com configuração 
básica e softwares gratuitos para assim, dar início a fase 
da edição de todo material.

 Divulgação do material através da publicação dos 
Podcastings, possibilitando meios que facilitem o 
recebimento dos conteúdos aos usuários finais. Neste 
sentido são utilizados os RSS (Really Simple 
Syndication). Este arquivo RSS lista a localização do 
Podcasting, bem como inclui informações sobre o 
Podcasting, quando foi publicado além de sua 
descrição. O arquivo de áudio-vídeo RSS é postado a 
um servidor da rede, não necessitando o acesso ao site 
por parte do usuário e pode ser visualizados a partir de 
Programas que agreguem todos os Podcasting’s para 
serem utilizados a qualquer momento.



Resultados

Os podcasting’s do projeto Quimicasting foram 
produzidos de acordo com a necessidade de se 
encontrar materiais para abordagem de determinados 
conceitos da química. Esse e outros projetos são
encontrados do Perfil do Núcleo SEMENTE
(www.semente.pro.br): Os podcasting’s elaborados por 
membros do núcleo SEMENTE:

1. Elétron-Gol

O Podcasting Elétron-Gol (Figura 1.), tem como tema 
principal uma abordagem contextualizada sobre as 
cores produzidas pela excitação dos átomos de certos
metais presentes na composição dos fogos de artifícios. 
O vídeo apresenta um contexto que remete uma 
conversa entre torcedores sobre a beleza do espetáculo 
pirotécnico na festa das cores nas partidas de futebol. 
Nele é exibida a queima de variados compostos 
inorgânicos presentes na composição dos fogos, como 
o sulfato de cobre, de ferro e de magnésio, o borato e o 
cloreto de sódio, o carbonato de estrôncio e o cloreto 
de cálcio. Nas imagens são observadas as variações das 
cores produzidas, caracterizadas pela mudança das 
substâncias presentes nos compostos. Por exemplo, 
quando se expõe o sulfato de cobre ao fogo, é 
visualizada uma chama esverdeada (Figura 2). Durante 
o processo experimental, há uma narrativa descrevendo 
o que se observa no vídeo.

2. Podcasting Eletrólise

Este material foi produzido para complementar uma
hipermídia (material com texto e animações) que tem 
como tema conceitos da eletrólise. No vídeo são 
demonstradas reações químicas não espontâneas como 
a eletrólise do Cloreto de Sódio, utilizando materiais 
alternativos, como carregador de celular e garrafas 
plásticas de forma proposital, tornando o tema da 
eletrólise mais acessível para o cotidiano. Em relação 
ao vídeo, foram usadas animações durante o processo 
da reação, indicando os reagentes e as substâncias 
formadas. O Podcasting possui uma trilha sonora com 
músicas instrumentais nordestinas.

3. Uma História da Química

Reprodução de experimentos históricos que marcaram 
a química são os focos desses vídeos. O primeiro vídeo 
mostra o comportamento de líquidos voláteis, 
observados por Joseph Black por volta do século XVII 
exibindo a variação da temperatura de certas 
substâncias (Figura 3). A produção desse material 
contou com a ajuda da aluna Simone Kelly do curso de 
Licenciatura plena em química da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco.

4. Portal SEMENTE Móvel

O ambiente SEMENTE Móvel tem como principal 
objetivo a disponibilização de recursos didáticos para 

aparelhos portáteis além do acesso via dispositivos 
móveis por meio do endereço eletrônico 
www.semente.pro.br/movel. Além disso, o portal 
contém uma série de aplicativos didáticos para serem 
executados nos aparelhos portáteis, como tabelas 
periódicas, mídias de áudio e vídeo com conteúdo da 
química. Através dele o usuário recebe as informações 
no momento em que o mesmo achar conveniente.

Todos estes materiais encontram-se disponibilizados 
através do Portal Interativo do Núcleo SEMENTE
(www.portal.semente.pro.br) - Figura 4.

Discussão

Os Podcasting’s elaborados viabilizaram o 
recebimento de informações de forma rápida e 
dinâmica, além de ser um recurso rico e acessível, 
tornando-se mais uma alternativa para o processo de 
ensino e aprendizagem dos conceitos envolvidos. É 
importante ressaltar que ao se abrir espaços para uso 
das TIC, não se pretende substituir qualquer outro tipo 
material didático (livro, quadro ou laboratório), e sim 
complementando para criarem-se mais alternativas de 
ensino e aprendizagem. Outro aspecto observado 
durante a pesquisa, e que os Podcasting´s elaborados 
permitiram o estabelecimento de uma interatividade 
com o usuário. Por fim cabe destacar, que a elaboração 
de um material didático por parte dos próprios 
professores, reforça o papel de um novo professor, o 
professor-autor de seus próprios materiais.
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