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Ementa: Preparação de conteúdo, seleção de formatos e acesso a aplicativos para a criação de 

podcasts como forma de apresentação de material acadêmico, com vistas à produção de 

programas para a divulgação de conteúdos científicos resultantes de pesquisas realizadas pelxs 

estudantes. 

Justificativa:  

A primeira década do século XXI deu início ao que veio se tornar a “idade da 

desinformação”, com tendência crescente à divulgação maliciosa de notícias falsas por meio das 

tecnologias de comunicação. Essa estratégia linguística tornou-se o modo adotado por classes 

espúrias da sociedade nacional para manipular a opinião pública e dessa forma se apropriar do 

poder Executivo do Brasil. 

Como resultado da imbecilidade propagada nas redes, muitas pessoas abraçam a 

ignorância como forma de enfatizar o seu alinhamento com o poder – por mais ilegítimo que 

seja – o que tem levado o país ao caos sanitário, social, econômico e institucional. 

Além disso, a pandemia da COVID-19 veio demonstrar à espécie humana em nível global 

que a informação, alinhada aos rigores da ciência, é de fundamental importância para a 

preservação da vida. Veio ainda para transformar de maneira essencial e irreversível o papel dxs 

educadores no século XXI e, portanto, cabe a nós refletirmos sobre e renovar nossas formas de 

atuar para enfrentar os desafios postos pela conjuntura atual. 

A conjuntura atual envolve as adaptações linguísticas decorrentes do distanciamento 

físico entre as pessoas: as maneiras de interagir linguisticamente são agora necessariamente 

filtradas pelo modo virtual de comunicação. Isso impõe a necessidade, ao mesmo tempo em 

que proporciona a oportunidade de criarmos uma persona pública virtual para nos dirigirmos 

uns aos outros – e a esta altura não poderíamos deixar de invocar como exemplo a nossa 

queridíssima Rita von Hunty! 
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A oportunidade de criar uma persona virtual – um avatar, pode ser utilizada para a 

criação de um personagem, ou para a criação de uma versão virtual da sua própria pessoa. 

Assim, alguém de certa área da ciência pode se apresentar como Rita von Hunty, ou como 

Leandro Karnall ou ainda como Átila Iamarino. Em qualquer um dos casos, existe uma 

performance, um figurino e uma ambiência para o vídeo das palestras de cada cientista. 

Eis aí a nossa nova forma de contato: através das tecnologias, as pessoas podem 

exercitar o seu lado criativo e performático para desenvolver novas formas de se apresentar aos 

seus interlocutores. 

O que nós vamos fazer neste projeto é dominar outro tipo de tecnologia, análoga, mais 

alinhada com o conceito de “programa de rádio”. Assim, em vez de uma identidade visual 

divulgada por vídeo, buscaremos construir identidades auditivas para a divulgação da ciência via 

podcast. 

Objetivos: 

• Refletirmos sobre os conteúdos das notícias falsas espalhadas sobre a COVID-19 por 

órgãos do primeiro escalão do governo federal, por agentes partidários e por grupos de 

interesses, visando desvendar os motivos subjacentes às manipulações almejadas pela 

estratégia do fuxico1; 

• Observarmos apresentações de pessoas qualificadas que passaram a divulgar 

informações científicas para a população por meio das redes sociais, a fim de educá-las 

sobre os riscos da contaminação e as formas de proteção contra o vírus, retirando 

desses modos de divulgação da ciência algumas observações essenciais para facilitar a 

compreensão sobre como produzir um programa de notícias científicas para o público 

em geral; 

• Eleger tópicos de pesquisa propostos pelxs participantes, a fim de desenvolver projetos 

práticos de criação de programas de notícias científicas por meio de podcast; 

• Levar discentes a dominarem essas técnicas e tecnologias a fim de colocá-las em uso em 

sua carreira acadêmica e profissional, especialmente em tempos de distanciamento 

social. 

• Refletir sobre a carreira acadêmica e sobre o papel dx docente na contemporaneidade. 

Metodologia: 

 Há três partes centrais neste projeto e as atividades serão distribuídas em torno delas: 

1) Conhecer sobre a história dos programas de rádio, seus elementos estruturais e o 

impacto desse modo de comunicação sobre a sociedade no período da sua criação; e 

contrastá-lo com o modo de comunicação podcast, seu histórico e o impacto que tem 

tido sobre a sociedade contemporânea; 

2) Realizar estudo de caso sobre a divulgação de fuxicos e de informações, observando 

seus formatos, seus objetivos e seus tipos de apelo para alcançar a atenção do público; 

3) Levantamento dos interesses de pesquisa dxs participantes, para que possamos definir 

o tema a ser abordado nos seus podcasts, e realização desses podcasts. 

Avaliação: 

a) Participação em todas as atividades e reuniões do período; 

 
1 Termo selecionado para substituir a expressão “fake news”, do inglês, ao longo deste projeto. 



b) Produção de podcast sobre o tema de pesquisa escolhido; 

c) Produção de texto escrito, em forma de ensaio, sobre suas reflexões acerca do papel do 

pesquisador educador no século XXI, especialmente a partir da experiência da pandemia 

e a imposição do distanciamento social. 

Cronograma 

Data Atividade Conclusão 

17.09.2020 Período de inscrição neste projeto de PCC 29.09.2020 

30.09.2020 Reunião para apresentação do plano de trabalho do projeto 30.09.2020 

 Pesquisa sobre rádio e podcast 13.10.2020 

14.10.2020 Reunião para debate sobre rádio e podcast como veículos de 
comunicação 

14.10.2020 

 Levantamento de dados nas redes sociais, análise e síntese 27.10.2020 

28.10.2020 Reunião para debate sobre fuxicos e informações durante a 
pandemia 

28.10.2020 

 Definição de temas de pesquisa e orientações para a construção de 
pautas 

10.11.2020 

11.11.2020 Reunião para apresentação de aplicativos para podcast  11.11.2020 

 Experimentar o aplicativo na primeira versão das pautas 24.11.2020 

25.11.2020 Reunião para apresentação dos podcasts produzidos com o uso do 
aplicativo, versão 1 

25.11.2020 

09.12.2020 Reunião para reflexão sobre o papel do professor pesquisador na 
contemporaneidade 

09.12.2020 

 Preparação de ensaio sobre o tema 15.12.2020 

16.12.2020 Reunião para discussão sobre os resultados alcançados, apresentar 
a versão final dos podcasts e entregar o ensaio. 

16.12.2020 
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