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Resumo: A acelerada transformação tecnológica e social coloca em xeque estruturas 

tradicionais do jornalismo, tanto na sua produção quanto circulação e financiamento. Isso 

impacta diretamente a concepção de ensino dessa formação no ensino superior, obrigando as 

faculdades e repensarem metodologias, cenários e dinâmicas. Dentro dessa realidade, 

emergem métodos como a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) como possíveis 

inovações. O presente trabalho pretende avaliar a recepção de estudantes em uma disciplina 

que incentiva a gestão, desenvolvimento e circulação de podcasts dentro dessa proposta de 

ensino. Para tanto, foram desenvolvidos questionários padronizados e aplicados a um 

universo de 50 alunos, dos quais 31 responderam. Para subsidiar teoricamente o estudo, se 

usam pesquisas sobre ensino em jornalismo, como a de Canavilhas (2008), podcasts, com 

Bruck e Costa (2009) e ABP, com Bender (2014). Conclui-se que experiências envolvendo a 

ABP na área demandam constante atualização e adequação à heterogeneidade social, cultural, 

econômica e de interesses dos grupos de estudantes, e que no caso em questão, inspiram 

necessidade de mais tempo e assessoria em algumas especificidades.  
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Introdução 

A rápida transformação tecnológica altera diversos paradigmas culturais, econômicos 

e sociais, redimensionando papeis, instituições e processos, de forma cada vez mais acelerada. 

Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016
2
, a internet já assumiu o segundo lugar como 

meio preferido para consumir informação (26%). O rádio e os jornais aparecem bem depois, 

com menos de 10% das respostas. No celular, recebemos uma infinidade de informações em 

diferentes canais. No meio de todo este volume de informações, se misturam versões e vozes 

de governo, empresas, organizações, indivíduos e marcas, muitas vezes sem o filtro de um 

veículo tradicional de comunicação.  Nesse espaço, é cada vez mais difícil e complexo 

compreender o fluxo de informações e traduzir isso em previsões concretas e materializadas. 

Nesse caso, um dos profissionais suscetíveis e que tem referências históricas mexidas é o do 

jornalista. Lage (2014), define um conceito mais amplo de jornalismo como  

  
o que os críticos chamam de  neutro, jornalismo é atividade de natureza 

 técnica caracterizada por compromisso ético peculiar. O jornalista deve 

                                                
1 Doutorando em Comunicação Social PUCRS, especialista em Docência no Ensino Superior, PUCRS. 

Tercio.saccol@gmail.com 
2
 http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/viewvolta 



 

saber selecionar o que interessa e é útil ao público (o seu público, o público-

alvo); buscar a associação entre essas duas  qualidades, dando à informação 

veiculada a forma mais atraente possível; ser verdadeiro quanto aos fatos 
(verdade, aí, é a adequação perfeita do enunciado aos fatos, adaequatio 

intellectus ad  rem) e fiel quanto às ideias de outrem que transmite ou 

interpreta; admitir a pluralidade de versões para o mesmo conjunto de fatos, 
o que é um breve contra a intolerância; e manter compromissos éticos com 

relação a prejuízos causados a pessoas, coletividades e instituições por 

informação errada ou inadequada a circunstâncias sensíveis.(LAGE, p. 21, 

2014) 
 

Já Wolton alerta que as modalidades midiáticas não são pontos ascendentes numa 

escala evolucionária, mas é necessário ter mediadores nesse cenário.  

      

                  , sem mediações, como uma mera performance técnica. 
Isso apela para sonhos de liberdade in                                    

                                                                   

                                                                      

                                                        – jornalistas, 
ar                         –                                                

                         -                                            

                                                                        
                            . (WOLTON, 1999)
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.  

     

Recentemente, Anderson, Bell e Shirky (2013) desenvolveram uma pesquisa intitulada 

"jornalismo pós-industrial", onde apontam paradoxos na produção, difusão e financiamento 

de práticas e propostas jornalísticas. Entre as reflexões estabelecidas, estão como sustentar a 

produção de notícias, a limitação e transformação do mercado publicitário, que culmina com 

diminuição da qualidade na produção jornalística. O dossiê defende, também, uma 

reestruturação do jornalismo, com queda de custos e maior e mais relevante produção. Com a 

nova configuração, ainda, a ideia de audiência também se transforma, com a transformação do 

público em quanto "termo final, sem o qual nada conta, por ele, jornalistas justificam seus 

atos, defendem o ofício, sustentam sua tese em termos do direito do público à informação, de 

seu papel como representantes do público, de sua capacidade de falar ao público e pelo 

público", mudando para “                                                                

que exercem influência sobre sua vida e que busca alguém para monitorar tais forças e mantê-

                                                           ” (   39)   

Se já é difícil pensar o mercado para quem está inserido nele, é potencialmente ainda 

mais complexo estruturar cursos que preparem jornalistas, cidadãos e atores que sejam 

interlocutores e agentes da nova realidade.  Hoje, existem, segundo o Ministério da 
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Educação
4
, mais de 400 cursos de jornalismo em atividade correntes no país. Segundo as 

novas diretrizes do Ministério para a área, as graduações, antes habilitações da Comunicação 

Social, agora são bacharelados, configurando uma nova percepção de campo do 

conhecimento.  

 

Marco teórico  

 

Abordaremos aqui a realidade particular de um curso dentro de uma faculdade 

comunitária de Porto Alegre, que recentemente transformou, a exemplo de outras tantas 

instituições no país, seu currículo. A transformação ocorreu de 2015 para 2016.  Na ocasião, 

além da queda e acréscimo de disciplinas, houve mudança nas ementas e práticas de até então.  

No caso das disciplinas de radiojornalismo do curso em questão, a mudança, além do 

nome, contemplou adequações de escopo teórico e prático com a subtração de uma disciplina 

e a transformação das lógicas e atividades. No caso do Projeto Experimental I, um dos quatro 

que compõem a grade curricular, foram implementadas diferentes lógicas. Desde então, o 

modelo de avaliações, trabalhos, práticas e dinâmicas foi radicalmente transformado. Saíram 

os programas de rádio, entraram os podcasts, saíram as múltiplas atividades, entrou a ideia de 

um projeto único, com desenvolvimento, incubação, divulgação, alimentação digital e 

relatório. O propósito inicialmente foi de concentrar a ação em experimentação de linguagens, 

formatos, propostas e ao mesmo tempo estimular um senso de empreendedorismo e inovação 

que capacitasse os alunos a enfrentar a grave crise do mercado tradicional jornalístico 

ponderando e intervindo com uma comunicação socialmente responsável.  

Mas o que é um podcast?  

 
O podcast é uma ferramenta/produto midiático cuja principal função é 

disponibilizar conteúdos de diversos formatos para os mais distintos meios e 

plataformas digitais. Atualmente, está vinculado a conteúdos essencialmente 
sonoros, sendo considerado a junção do rádio tradicional com as 

possibilidades de difusão de conteúdo da internet. (BRUCK e COSTA, p. 

284, 2016)  

 

 

Como mídia nova, há poucas certezas ou confirmações, mas é importante lembrar que 

o projeto experimental, como destaca o nome autoexplicativo, tem a finalidade de explorar 

formatos, linguagens, processos e ideias. Isso encontra eco nas reflexões sobre o novo 

jornalismo e a formação para ele 
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Contrariamente ao que se esperava, formar jornalistas para a era digital não 

significa apenas integrar mais conhecimentos instrumentais nos planos de 

estudo, mas sim repensar alguns conceitos fundamentais e adaptá-los a uma 
nova realidade profissional. Os novos processos digitais são mimetismos. A 

criatividade dos estudantes, aliada à experiência dos professores envolvidos 

nos projectos, produzirá certamente propostas mais sustentadas que podem 
ser incorporadas posteriormente nos planos de estudo. Só assim será possível 

formar profissionais                                                           

                                                                        

                                                                          
                                                                         

                                                                            

                                                                           
                              (CANAVILHAS, p. 19, 2008). 

 

 

A partir das presentes premissas, o atual trabalho pretende entender como e em que 

nível se dá o engajamento em uma disciplina com a oferta de um projeto experimental em que 

os alunos desenvolvem todas as etapas e se deparam com a resolução de problemas a partir de 

suas próprias concepções, processos, lógicas de trabalho e cronogramas. Para Luiz e Assis 

(2010), a distribuição de programas de áudio pela internet em 2004 não era inovação e 

inclusive algumas empresas produtoras de conteúdo tentaram monetizar/ automatizar o 

sistema. Sem lucro, os projetos foram deixados de lado. A tecnologia RSS já existia, mas era 

utilizada somente com texto. De acordo com Medeiros (2005), ele busca colaborações de 

diversos programadores e cria o iPodder (MEDEIROS, 2005). Macello de Medeiros (2005, p. 

3) explica a funcionalidade de um programa agregador: 

 
Essa tecnologia é muito utilizada para a distribuição de notícias em portais de 

jornalismo on-line. Na prática o Ipodder – assim como outros softwares semelhantes 

que podem ser baixados gratuitamente pela Internet – funciona da seguinte forma: 

durante os intervalos de uso do seu computador, ele procura arquivos podcast (RSS 

em formato de áudio) em milhares de feeds espalhados pela rede, salvando-os no 

HD                                             “          M 3”  U       

armazenados poder-se-á ouvir os arquivos dos programas de rádio, onde e quando 

desejar. 
 

   

A inserção de projetos de trabalho na escola não é um tema novo, embora tenha sido 

constantemente revisitado por universidades, escolas, especializações e outras formações 

(regulares ou não). Um dos trabalhos dos mais relevantes sobre o tema é o de Fernando 

Hernández e Montserrat Ventura, "A organização do currículo por projetos de trabalho" 

(1998), que produziu uma pesquisa com duração de cinco anos (1984- 1989), na Escola 

Pompeu Fabra de Barcelona – Espanha, que propôs comprovar se estava sendo proposto um 

ensino globalizado. A obra mostra o percurso realizado por professores e pesquisadores, para 

responder se a escola estava ensinando a globalizar.  



 

Os autores sustentaram a análise em dois tipos de fundamento teórico: um para 

sustentar a proposta de organizar o currículo por projetos de trabalho, chamado pelos autores 

de fundamentação curricular e outro para fundamentar a pesquisa em si, chamado de percurso 

metodológico. Os autores citam diferentes propostas de aprendizagem, entre elas a de 

Ausubel, que consideram limitada por não explicar totalmente os processos internos de 

aprender no aluno. Também abordam propostas construtivistas como a de Piaget, na discussão 

sobre as revisões de sala de aula, entre eles as relações sobre capacidade de construção de 

aprendizado e a relações dos problemas com implicações para o ensino.  

 Os autores evocam, também, a teoria da elaboração de Reigeluth e Merril (1980), que 

busca relacionar as propostas cognitivas (Piaget, Bruner, Ausubel) com o modelo de 

processamento de informação, para discutir a instrução no currículo. A pesquisa dos autores 

                                                  “D                                         

negociação sobre suas funções e reformulação dos problemas e necessidades que motivaram 

                       (   )” (   23)  Ele propôs a reformulação dos problemas e das 

necessidades do professorado, com revisão da prática educativa a partir da experiência 

profissional no currículo, com um conjunto de oficinas, palestras, cursos organizados pelo 

pesquisador para propor reflexões sobre as referências teóricas na fundamentação que 

sustentava a prática da globalização. A partir daí foi proposto o desenvolvimento de um plano 

de ação, com os projetos como forma de organização dos conhecimentos na escola.   

Com elementos semelhantes, mas abordagens um pouco distintas, recentemente 

passaram a circular diferentes perspectivas sobre a aprendizagem baseada em projetos, uma 

estratégia de ensino e aprendizagem. Segundo Bender (2014, p. 16), ela pode "ser definida 

pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma questão, tarefa ou 

problema altamente motivador e envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos 

no contexto do trabalho cooperativo para a resolução de problemas".  

  Bender (2014) destaca que a maioria das tarefas da metodologia exige amplo trabalho 

cooperativo, e que os estudantes precisam planejar as ações de sua equipe enquanto avançam 

para resolver problemas, desenvolver um plano de ação e criar lógicas para seus produtos, 

serviços ou ferramentas. Ele alerta, ainda que  

  
Além disso, a integração de disciplinas variadas com as diversas habilidades 
de pensamento na ABP ajuda os professores a trabalharem por meio de 

padrões de conteúdos vastos, ensinando os alunos a enxergarem a 

conectividade das grandes ideias dentro das várias áreas do currículo 

(RULE; BARRERA, 2008). 
 



 

 Também é importante pensarmos sobre o papel do professor nesse tipo de ensino. 

Bender lembra que eles não são apenas ofertantes de informação, mas facilitadores e 

orientadores educacionais quando os estudantes avançam no projeto. (BENDER, 2014, p. 38)  

 
                                                                

                                                                        

                                                                         

mais frequentemente do que na sala de aula tradicional. Quando os 
professores tentam empregar essa abordagem de ensino na ABP, torna-se 

bastante claro que o seu papel mudou para o de facilitador e orientador do 

ensino. (p. 39) 

  

   

Freire (1996) sempre foi um grande defensor de um ensino que coloque em evidência 

autonomia, o enfrentamento, a rigorosidade metódica, a pesquisa, os saberes dos educandos, a 

criticidade, a estética e a ética e a reflexão crítica. Na obra Pedagogia da Autonomia (1996), o 

autor aborda a importância de aprender como construção, reconstrução, constatação para 

mudar e não apenas reprodução da lição dada. Para o autor, o professor deve contribuir 

positivamente para que o educando construa suas convicções, respeitando suas opiniões, 

tendências, vontades mas sem deixar de assumir suas próprias convicções.  

O autor acrescenta que é importante que o professor tenha em mente a importância da 

curiosidade do estudante, que move e o insere na busca.  

 
O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, 

a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua 
prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que 

"ele se ponha em seu lugar" ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 

tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de 

propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar 
respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride 

os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência (p. 66)  

  

Metodologia 

 

 Visando compreender melhor a percepção dos estudantes sobre o papel das etapas, o 

assessoramento, o grau de engajamento, a relevância da atividade, os principais desafios e 

eventuais críticas, se propôs uma pesquisa de campo, com uma análise estatística descritiva 

dos dados. A partir das listas de chamadas, foram contatados cerca de 50 alunos por e-mail e 

redes sociais, dos quais 31 responderam o formulário que usou a plataforma google forms. 

Visando impessoalidade e possibilidade de criticismo, a pesquisa permaneceu anônima.  

 Aqui pretende-se, além de apresentar os resultados de cada questão, estabelecer uma 

análise dos dados, permitindo que sirvam de subsídios para contexto e transformação da 



 

realidade. As primeiras perguntas propõem uma detecção de sentido, relevância, motivação 

para entender se o projeto, em essência, pode e deve ser mantido. 

 

Resultados 

 

  A primeira pergunta do formulário foi: O projeto PODCAST segmentado, realizado 

em Projeto Experimental I o envolveu/motivou: 

NADA / MUITO POUCO / POUCO / CONSIDERAVELMENTE / BASTANTE. Dos 31 

estudantes, 21 responderam bastante e 10 consideravelmente. 

 

Fonte: o autor 

 

 A segunda pergunta do formulário foi: O projeto PODCAST segmentado, realizado 

em Projeto Experimental I foi relevante para sua formação profissional: NADA / MUITO 

POUCO / POUCO / CONSIDERAVELMENTE / BASTANTE. Das 31 respostas, 17 foram 

bastante e 14 consideravelmente, novamente um número que aponta um sentido de 

apropriação.  

 

Fonte: o autor 

 



 

 A terceira pergunta foi:  No projeto PODCAST segmentado, realizado em Projeto 

Experimental I o grau de protagonismo do aluno para o resultado final foi: NENHUM / 

MUITO POUCO / POUCO / ALTO / ALTÍSSIMO. Das 31 respostas, 16 foram alto e 15 

altíssimo. Embora seja um resultado positivo, mostra que a maioria não se vê, mesmo com o 

projeto inicial sendo pensado nessa forma, totalmente protagonista.  

 

Fonte: o autor 

 

                     : “            OD  ST                                  

Experimental I o cumprimento do papel dos professores enquanto orientadores do 

       /                      ”:    HUM / MUITO  OU O /  OU O /  LTO / 

ALTÍSSIMO. Entre os retornos, altíssimo recebeu 25 dos 31, e alto os 6 demais.  

 

Fonte: o autor 

 

A quinta pergunta é a primeira no sentido de provocar respostas que avaliem o teor do 

projeto, portanto com respostas que não variam em grau, mas em opção. A questão foi: Os 

maiores DESAFIOS encontrados por você no desenvolvimento/ produção/ divulgação do 

projeto foram: as respostas possíveis foram Gestão e relacionamento do grupo, 

Estabelecimento de metas concretas, Produção e edição do podcast em si, Circulação do 



 

produto e promoção de alcance, Gestão do produto (acompanhamento em múltiplas 

plataformas, compreensão do comportamento de ouvinte, pensar em sustentabilidade, etc.), e 

Conhecer e aplicar teoria e técnica (texto, entrevista, formatos, edição, hierarquia, etc).  

 

Fonte: o autor 

 

                        “                                              /            

             ”? G                                   /                     /         

jornalístico de forma autônoma/ Gestão e relacionamento de trabalho em grupo (divisão de 

atividades, acompanhamento, etc)/ Pensar segmentação de público e conhecer a plataforma 

       /       ê                (                              …) /                   

tema do podcast.  

 

Fonte: o autor 

 

A sétima questão fez referência aos problemas, que se diferem do desafio por serem 

limitações encontradas ao longo do projeto e não propriamente pontos que desafiaram o grupo 

a encontrar propostas, transformar o produto e reverter o conhecimento. As respostas 

possíveis foram Ausência de estrutura física adequada / Falta de preparo para enfrentar a 

transição entre aula expositiva (outros semestres) e os projetos / Dificuldade de administrar o 



 

relacionamento com o grupo / tarefas / Ausência de conhecimento pessoal para passar por 

uma ou mais etapas / Ausência de tempo para materializar todas demandas projetadas / Falta 

de retorno dos professores / Os horários dos convidados com os horários disponíveis para 

          14              45%           “   ê                                      

dema               ”                                                                       

tarefas.  

 

Fonte: o autor 

 

 Os estudantes também foram questionados sobre a compreensão do projeto e do 

relatório e se traduziam isso de alguma forma no desenvolvimento das atividades. 

Novamente, as respostas foram em graus, porque essa sistemática respondia melhor a ideia de 

saber os níveis. Embora a maioria das respostas indique bastante ou consideravelmente (cerca 

de 79%), não é desprezível o número de estudantes que responderam (20%) que foi pouco ou 

muito pouco importante.  

 

Fonte: o autor 

 

 A última pergunta não contou com respostas objetivas, e teve o objetivo de, ainda que 

anonimamente, perceber individualmente, proposições e críticas não abordadas em perguntas 



 

anteriores. Nem todos os estudantes abordados, no entanto, responderam à questão "O que 

melhorar e o que manter na proposta de projeto experimental?" (foram 17 dos 31 

respondentes). Entre os pontos levantados nas 17 respostas, enumeramos alguns comuns que 

podem ser citados na seguinte tabela.  

 

Sugestões Número de vezes 

 

Melhorar capacitação para alcançar mais 

públicos /melhorar acesso a partir das redes 

5 

Mais tempo / menos demanda de trabalho 3 

Aprimorar ensino sobre gestão de conteúdo 

e produto / sustentabilidade econômica 

3 

Tabela 2 – Aspectos levantados pelos alunos 
 fonte: o autor  

 

 Com isso, percebemos que o novo modelo de projeto experimental foi amplamente 

aceito, com respaldo dos alunos quanto a relevância e envolvimento. O protagonismo dos 

alunos e a relevância dos docentes enquanto orientadores e tutores também apresentou 

resultados positivos. Isso mostra um indicativo de atendimento da ideia inicial da ABP  

Formar em todas as capacidades do ser humano, com a finalidade de poder 
responder aos problemas que a vida apresenta, se converte, assim, na 

finalidade primordial da escola. A formação integral da pessoa como função 

básica, em lugar da função propedêutica. Um ensino que não esteja baseado 
               “        ”                          unção orientadora que 

facilite a cada um dos alunos o acesso aos meios para que possam se 

desenvolver conforme suas possibilidades, em todas as etapas da vida; ou 
seja, uma escola que forme em todas as competências imprescindíveis para o 

desenvolvimento pessoal, interpessoal, social e profissional (ZABALLA; 

ARNAU, 2010, p. 22). 

 

Considerações finais 

 

A partir da pesquisa, pode-se resgatar alguns conceitos importantes sobre 

protagonismo dos estudantes e aprendizagem baseada em projetos, uma metodologia que 

permite engajamento através de uma lógica de  envolvimento dos estudantes em tarefas e 

projetos que sejam relevantes e incorporem seus conhecimentos prévios, mas que também 

ofereçam a oportunidade de incorporar novas referências. O projeto experimental da 

universidade pesquisada foi alterado a partir de alguns pressupostos, mas sem garantias de 

encontro a um resultado comum que hibridizasse conhecimentos jornalísticos, autonomia, 

gestão, trabalho em equipe e inovação. Muitos bons resultados foram alcançados, como 



 

mostram os dados quantitativos, mas ainda há adequações, inerentes a uma transformação 

como essa em um curso que mobiliza tantos recursos técnicos, humanos e intelectuais.  

Segundo o levantamento, a gestão do trabalho em grupo é um elemento que aparece 

tanto como problema como enquanto ausência dos aprendizados citados. Embora a gestão de 

um produto tenha se apresentado como um desafio pelos respondentes, não esteve, ao mesmo 

tempo, entre os tópicos mais lembrados quanto a aprendizado, o que também denota demanda 

por maior dedicação, talvez com as miniaulas sugeridas anteriormente como apoio, como 

destaca Bender (2014).  

A ausência de tempo para contemplar todas as atividades propostas pode ser vista por 

duas óticas – a própria dificuldade de gestão apontada pelos estudantes está atrapalhando o 

desenvolvimento de um cronograma fluido ou há excesso de atividades proposta pelos 

docentes. Pela heterogeneidade do grupo, se estabelece, a partir daqui, a importância de um 

mapeamento de perfil, talvez por pesquisas como essa mesmo, para saber de qual patamar 

técnico e de conhecimento os grupos partem. Essa troca pode ajudar os orientadores e 

construírem suportes mais adequados a cada demanda, permitindo a evolução individual e 

coletiva mais adequadamente.  

Por fim, compreende-se como importante a realização de diagnósticos constantes, 

porque a metodologia que investe autonomia também cerca o terreno desse trabalho de 

incertezas, obrigando orientadores e docentes a repensarem suas lógicas a cada ciclo. 

Pressupõe-se, pelos resultados alcançados que disciplinas que trabalhem com maior grau de 

autonomia por parte dos alunos demandam, também, uma constante avaliação de percepções e 

opiniões, permitindo alinhamento e construção de um cenário mais favorável a cooperação e 

aprendizagem.  
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