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RESUMO 

Desenvolvida em escola pública, esta inves-

tigação foi executada à luz da mídia-

educação, sob a perspectiva do Princípio 

Responsabilidade, e considerou a portabili-

dade crescente como fator preponderante 

para trazer à tona a necessidade de efetiva-

ção da educação para as mídias, com as mí-

dias, sobre as mídias e pelas mídias. Tendo 

como principal propósito a utilização do 

podcast como ferramenta para o desperta-

mento da conscientização ambiental, este 

estudo está firmado nos pressupostos teóri-

co-metodológicos da pesquisa-ação. Seu 

desenvolvimento apontou que práticas sa-

tisfatórias na relação do indivíduo com o 

meio dependem de acesso à informação e do 

senso de responsabilidade. Deixou evidente 

que a educação ambiental precisa se afastar 

de abordagens obsoletas e apontar soluções 

para problemáticas presentes no dia a dia.  
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ABSTRACT 

Developed in a public school, this research 

was carried out in the light of media educa-

tion, from the perspective of the Responsibi-

lity Principle, and considered increasing por-

tability as a major factor in bringing to light 

the need for effective media education with 

the media on the media and the media. With 

the main purpose of using the podcast as a 

tool for awakening environmental awareness, 

this study is based on the theoretical-

methodological assumptions of action rese-

arch. Their development pointed out that 

satisfactory practices in the individual's rela-

tionship with the environment depend on 

access to information and a sense of respon-

sibility. It made clear that environmental 

education needs to move away from obsolete 

approaches and point out solutions to 

everyday problems. 

 

Keywords: Media-Education. Podcast. School. 

 

 

 

mailto:thaianefirmino@gmail.com
mailto:merical@uol.com.br


 
       
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
Centro Universitário Internacional (UNINTER) 

Curitiba – Paraná – Brasil 

http://uninter.com/revistacomunicacao  

 

  41 

Revista UNINTER de 

COMUNICAÇÃO 

v. 8, n. 14 
jun. 2020 

 ISSN 2357-9870 

                                                           
1
 De acordo com a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 

21, a educação escolar é formada pela educação 

básica (infantil, fundamental e médio) e educação 

superior. 

                                                           
2
 O termo que designa essa tecnologia surgiu da 

fusão entre as palavras iPod (toca MP3 da Apple) e 

broadcast (transmissão via rádio). 
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3
 Celular que combina recursos de computadores 

pessoais com funcionalidades avançadas que po-

dem ser estendidas por meio de programas aplica-

tivos executados pelo seu sistema operacional. 



 
       
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
Centro Universitário Internacional (UNINTER) 

Curitiba – Paraná – Brasil 

http://uninter.com/revistacomunicacao  

 

  43 

Revista UNINTER de 

COMUNICAÇÃO 

v. 8, n. 14 
jun. 2020 

 ISSN 2357-9870 

Nas sociedades contemporâneas (de eco-

nomia globalizada quanto ao capital, mas 

localizada quanto ao trabalho) a impor-

tância dos meios de comunicação e, mais 

recentemente, das tecnologias de infor-

mação é muito grande em todas as esfe-

ras da vida social, com conseqüências cla-

ras para os processos culturais, comunica-

cionais e educacionais. (BELLONI, 2009, p. 

32) 

                                                           
4
 Plataformas que agem como meios para dissemi-

nar informações.  

                                                           
5
 Conjunto de elementos (mares, montanhas, árvo-

res, animais, entre outros) do mundo natural. 
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6
 Refere-se à soma das percepções e a base da 

sensação, a partir da qual o sujeito experimenta e 

interpreta os ambientes em que vive. 

7
 Environmental Education - termo utilizado pela 

primeira vez durante Conferência de Educação na 

Universidade de Keele - Grã Bretanha, em 1965. 

8
 Capítulo VI, artigo 255, parágrafo 1, item VI. 

9
 Disponível em  

<http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados

/Lists/Pedido/Attachments/522300/RESPOSTA_PE

DIDO_Portaria_678_-_Parte_1.pdf> 

<http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados

/Lists/Pedido/Attachments/522300/RESPOSTA_PE

DIDO_Portaria_678_-_Parte_2.pdf> 
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A marca distintiva do ser humano, de ser 

o único capaz de ter responsabilidade, 

significa igualmente que ele deve tê-la 

pelos seus semelhantes - eles próprios, 

potenciais sujeitos de responsabilidade - 

e que realmente ele sempre a tem, de um 

jeito ou de outro: a faculdade para tal é a 

condição suficiente para a sua efetivida-

de. Ser responsável efetivamente por al-

guém ou por qualquer coisa em certas cir-

cunstâncias (mesmo que não assuma e 

nem reconheça tal responsabilidade) é tão 

inseparável da existência do homem 

quanto o fato de que ele seja generica-

mente capaz de responsabilidade - da 

mesma maneira que lhe é inalienável a 

sua natureza falante, característica fun-

damental para a sua definição. (JONAS, 

2006, p. 175-176) 

                                                           
10

 Alemão de origem judia, estudou Filosofia e 

Teologia. Ministrou aulas na Universidade Hebraica 

de Jerusalém e na Universidade de Carleton.  

As prescrições da justiça, da misericórdia, 

da honradez, etc. – ainda são válidas, em 

sua imediaticidade íntima, para a esfera 

mais próxima, quotidiana, da interação 

humana. Mas essa esfera torna-se en-

sombrecida pelo crescente domínio do fa-

zer coletivo, no qual ator, ação e efeito 

não são mais os mesmos da esfera pró-

xima. Isso impõe à ética, pela enormidade 

de suas forças, uma nova dimensão, nun-

ca antes sonhada, de responsabilidade. 

(JONAS, 2006, p. 39) 
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11

 No campo do Direito à diferença entre respon-

sabilidade legal e responsabilidade moral situa-se 

Depois Deus disse: “Façamos o ser huma-

no à nossa imagem e semelhança. Que ele 

domine sobre os animais marinhos, sobre 

as aves do céu, sobre os animais domésti-

cos da terra e sobre os répteis que se 

movem pelo chão”. Assim, Deus criou o 

ser humano semelhante à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e mulher 

o criou. Deus os abençoou e disse: “Multi-

pliquem-se, encham a terra e dominem-

na. Tenham poder sobre os peixes, sobre 

as aves dos céus e sobre os animais que 

rastejam pela terra”. E disse mais: “Eu 

dou a vocês todas as plantas que nascem 

na superfície de toda a terra e dão semen-

tes, e todas as árvores frutíferas que dão 

sementes. A todos os animais em que há 

fôlego de vida, ou seja, a todos os ani-

mais selvagens, a todas as aves do céu e 

aos animais que rastejam pelo chão dou 

                                                                                    
no Direito Civil e no Direito Penal, respectivamen-

te. A diferenciação entre elas foi possibilitada atra-

vés da dissociação entre os conceitos de compen-

sação (anulação de uma obrigação quando esta 

apresenta uma situação de reciprocidade entre as 

partes) e pena (sanção imposta pelo Estado como 

retribuição ao delito perpetrado e prevenção a 

novos crimes). 
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todos os vegetais como alimento. Assim 

foi. (BÍBLIA, 2010, p. 3) 

                                                           
12

 Modelo que explica a criação através de evidên-
cias científicas associadas a um planejamento com 
propósito e se opõe a Teoria das Espécies formula-
da por Charles Darwin. Atualmente possui extenso 
número de estudos através do Creation Research 
Society. 
13

 Gênesis capítulos 1, 2 e 3. 
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Educar significa formar, proibir, coibir, 

mostrar, criticar, dirigir, apontar tarefas 

reconhecidas como pouco simpáticas e de 

certa forma banidas por uma população 

que já enfrenta diariamente uma excessi-

va carga horária de trabalho e exigências. 

Conceder, permitir, deixar, consentir e 
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aceitar revela de maneira decisiva a fraca 

postura dos pais atuais, afogados em 

inúmeras atividades diárias. E assim se 

formam pessoas que no âmbito da escola, 

a segunda alternativa de modulação edu-

cativa, são marcadas muito mais pela 

quebra que pela obediência às regras. 

                                                           
14

 O colégio mais antigo é o Ginásio Pernambucano 

(1825), seguido pelo Colégio Atheneu Norte-

Riograndense (1834), Colégio Dom Pedro II (1837) 

e Liceu Piauiense (1845). Este último, vale desta-

car, foi inaugurado 15 dias antes do CELC. 

                                                           
15

 Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-

1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-414155-

publicacaooriginal-1-pe.html 

16
 Disciplinas destinadas ao enriquecimento cultu-

ral, aprofundamento e/ou atualização de conheci-
mentos específicos que complementem a forma-
ção. 
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17

 Comunicação em rede. Dois ou mais computado-
res trocam informações entre si. 
18

 Tecnologia que envia informações multimídia de 
forma precisa através da transferência de dados 
via internet. 

O uso do podcast na escola pode contem-

plar ações de ampliação temporal, rea-

proveitamento de materiais de outras 

tecnologias, enriquecimento dos debates 

escolares pela pluralização de vozes, 

exercício de atividades pedagógicas lúdi-

cas, apresentação atrativa de temas tidos 

como sisudos, facilitação do trânsito in-

formativo, até mesmo constitui-se em mo-

te para reunião de sujeitos por meio de 

interseção de dados do universo em co-

mum entre eles. Por tais possibilidades, o 

podcast potencializa ações pedagógicas 

mais práticas, interessantes, diversifica-

                                                           
19

 Disponível em 
<http://abpod.com.br/podpesquisa/> 
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das e ricas. Assim, a sua inserção na esco-

la, considerando as particularidades do 

contexto vigente, fornece uma gama de 

possibilidades, marcando, por conseguin-

te, a pertinência do exercício dos diversos 

modos de uso do podcast no meio escolar. 

                                                           
20

 Programa de edição digital de áudio, disponível 
nas plataformas Windows, Linux e Mac, sob a li-
cença da General Public License (GNU) 

                                                           
21

 Mídia social e rede social virtual lançada em 4 de 
fevereiro de 2004. 
22

 Disponível em 
<https://www.facebook.com/liceudocearajacareca
nga> 
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