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A webradio Fala, Ifal! é a “sua 

webradio em Educação 

Profissional!” O primeiro canal de 

Podcasts do Instituto Federal de 

Alagoas que divulga produções em 

ciência, cultura, tecnologia e os 

serviços do Ifal Campus Maceió. O 

canal está disponível no YouTube e 

é um produto educacional 

resultante de pesquisa de Mestrado 

no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e 

Tecnológica - ProfEPT. 

Inscreva-se 

no canal! 
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A sua webradio em educação 
profissional!

É uma Mídia de 

convergência: 

Rádio + Internet. 

(Dieges; Teixeira e Silva)

Através da informação 

compartilhada ou recebida o 

educando não só percebe o 

mundo como o constroi.
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A tecnologia como mediadora nos 
processos educomunicativos

O processo dialógico 
de construir, 

participar e trocar 
informação é muito 
mais importante do 

que a ferramenta em 
si.
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Fala, Ifal! da pesquisa ao produto: 
A pesquisa

•Pesquisa-ação. (Thiollent, 2003)

•Abordagem qualitativa

•Objetivo: diagnóstico de temas 
de interesse e de produções 
científicas e culturais da 
comunidade acadêmica do Ifal 
Campus Maceió. 
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•Lócus: Ifal Maceió

•Sujeitos participantes:

11 docentes pesquisadores;

8 estudantes;

3 gestores;

4 profissionais da área de 

Comunicação (Avaliação).
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Instrumentos de pesquisa:

Questionários 

(Google Forms)

Recorte: 

Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino 

Médio
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Resultados: assuntos de interesse
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Resultados: assuntos de interesse
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Resultados: assuntos de interesse
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Resultados: assuntos de interesse

14



Resultados: professores e alunos que têm 
produções acadêmicas
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Resultados: professores e alunos que têm 
produções acadêmicas
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Resultados: gestores que têm 
produções acadêmicas
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Resultados: conhecimento ou indicação 
de produções acadêmicas
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Resultados: conhecimento ou indicação 
de produções acadêmicas
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O produto foi desenvolvido a partir de

estudos teóricos preliminares sobre o

processo de utilização da tecnologia na

educação, de modo a promover um

processo libertário e transformador no

âmbito do Ensino Médio Integrado. A partir

de tais estudos, as ideias para o produto

foram tomando forma diante da realização

de estudos sobre processos

educomunicativos para promover e

divulgar produções em Educação

Profissional e Tecnológica, a partir da

ferramenta podcast.

O produto “Fala, Ifal!”: 
as etapas de construção
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O produto “Fala, Ifal!”: 
as etapas de construção

A presença dos sujeitos participantes

da comunidade acadêmica é um fator

presente em todo o processo

construtivo, desde a fase

experimental, passando pelo

diagnóstico da investigação-ação,

planejamento de pautas culminando

com a gravação dos podcasts,

implementação do produto Fala, Ifal!
e a avaliação, aliados ao arcabouço

teórico apresentado. 21



O produto “Fala, Ifal!”: 
as etapas de construção

A elaboração deste produto foi pautada por revisão de literatura

(conforme apresentado em seções anteriores do presente

trabalho), pesquisa sobe experiências exitosas utilizando o podcast

como ferramenta educomunicativa, análise de dados coletados no

banco de pautas da Coordenação de Comunicação do Ifal campus

Maceió, desenvolvimento da webradio em caráter experimental

(etapa na qual foram criados registros gráficos que geraram a

interface do canal e gravados os primeiros podcasts) e, por fim,

por diagnóstico de dados em pesquisa-ação realizada de maneira

virtual com alunos, professores e gestores da comunidade

acadêmica do Ifal Maceió, com consequente gravação, edição e

publicação de conteúdos e aprimoramento do produto. 22



O produto “Fala, Ifal!”: Rascunhos iniciais

Nos rascunhos iniciais, não

houve preocupações com

dados precisos ou objetividade

na informação. A meta foi

garantir a captura das ideias

mais elementares, com base

nas discussões ao longo das

reuniões de orientação. A

decisão por exibir no corpo da

pesquisa decorre da

importância dos momentos em

que as dúvidas posteriormente

podem se configurar em dados

de alta definição, como

verificamos nessas propostas.
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A identidade visual da webradio é caracterizada
por duas logomarcas criadas pela pesquisadora
para identificação do Fala, Ifal!, veiculadas na
interface do canal, em postagens nas redes sociais
do campus (Instagram, Facebook), no website do
Instituto e também em mensagens disparadas por
e-mail e Whatsapp, além de cartazes de
divulgação da webradio, espalhados pelo campus
e também publicados virtualmente.

A primeira logomarca de referência ao Fala, Ifal!
traz um megafone anunciando o título do projeto,
enquanto na segunda, um personagem segura o
megafone. As imagens foram criadas para
ressaltar o caráter educomunicativo do projeto,
que tem como foco a comunidade acadêmica do
campus que dá a sua voz aos podcasts veiculados.

O produto “Fala, Ifal!”: 
Identidade Visual
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O processo de construção
A voz que se ouve nas entrevistas é dos próprios

colaboradores da comunidade acadêmica. Os podcasts foram

gravados a partir de um aplicativo disponível em smartphone

(gravador de voz), editados em um software para edição de

áudios e vídeos (Sony Vegas) e disponibilizados por meio de

um canal da plataforma virtual e multimídia YouTube.

Posteriormente, cada áudio é acoplado a uma vinheta de

abertura e de encerramento com o slogan da webradio,

trabalhada com animação do software de edição de vídeo

Sony Vegas e agregada ao arquivo de áudio gravado pelo

entrevistado. Também compõem o podcast um áudio curto

de introdução ao tema em tela e uma imagem, ao fundo, que

identifica o título e o tema do podcast em exibição.
25



O processo de 
construção
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Resultados: O produto 
em sua versão atual

•Banco de pautas por temas

•Biblioteca virtual com 21 
podcasts:

ACESSE AQUI
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Biblioteca

virtual de 

podcasts do 

Fala, Ifal!:
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Biblioteca

virtual de 

podcasts do 

Fala, Ifal!:
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O produto “Fala, Ifal!”:
Divulgação
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Avaliação técnica: 
As perspectivas 
futuras de um 

produto 
permanente
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Desdobramentos da pesquisa

Capítulo em E-book: 

A LEITURA CRÍTICA DE DADOS 
EM REDE: A DEMOCRACIA EM 
QUESTÃO NA IDADE MÍDIA.

(In: EDUCIBER: Dilemas e 

práticas contemporâneas vol 

2.0. 2ed.Aracaju: EDUNIT, 

2019, v. 2, p. 85-99).
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Desdobramentos da pesquisa
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Desdobramentos da pesquisa
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