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RESUMO

O PodEdu (https://open.spotify.com/show/5txkDLw94WUSeECZCpTYlB) é um

podcast sobre educação pública na Bahia, no qual contou com a participação de

professores e pesquisadores da área. Este memorial aborda o desenvolvimento

deste projeto, desde a concepção da ideia inicial até os resultados obtidos com o

produto. Ademais, este trabalho apresenta dados sobre educação pública,

entrevistas com o público-alvo e embasamento teórico sobre o formato podcast. A

segunda parte deste memorial é destinada a apresentar o processo de produção das

pautas, entrevistas, edição, publicação e resultados do PodEdu.

Palavras-chave: Educação pública. Secretaria Estadual de Educação. Bahia.

Podcast.

https://open.spotify.com/show/5txkDLw94WUSeECZCpTYlB
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ABSTRACT

PodEdu (https://open.spotify.com/show/5txkDLw94WUSeECZCpTYlB) is a podcast

about public education in Bahia. It had the participation of teachers and researchers

of this field. This academic work is about the development of this project, from the

conception of the initial idea to the results obtained with the product. Furthermore,

this work shows data about public education, interviews with the target audience and

theorical embasement about the podcast format. The second part of this academic

work is destinated to presenting the process of producing the podcast episodes,

interviews, editing, publishing and results of the audience of PodEdu.

Key-words: Public education, Education secretary, Bahia. Podcast.

https://open.spotify.com/show/5txkDLw94WUSeECZCpTYlB
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1. INTRODUÇÃO

O processo deste TCC começou em 2019.2, à época, com uma ideia diferente

da apresentada neste memorial. No primeiro momento, a proposta era criar um site

sobre racismo ambiental, com reportagens apresentando de que maneira o racismo

atua na descriminação de pessoas que moram em áreas periféricas, ocasionando na

degradação ambiental e na poluição nesses locais. Consequentemente, acarretando

problemas diversos na vida e na rotina das pessoas que convivem nessas regiões.

Contudo, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia de covid-19. Com pouco

mais de duas semanas de aula, a Ufba paralisou as atividades do semestre 2020.1

para conter o avanço da doença. Cerca de seis meses se passaram e nenhuma

posição havia sido tomada pela instituição para a retomada das aulas. Mas, a partir

de setembro do mesmo ano, as aulas retornaram sob o regime de semestre

especial. Porém, optei por não seguir com o TCC inicial por entender que o período

não era favorável para a realização de reportagens, gravação e sessão de fotos de

maneira presencial.

No início do semestre 2021.2, decidi dar continuidade ao TCC, mas com um

novo projeto. Afinal, como a pandemia não estava controlada em Salvador, seria

arriscado fazer entrevistas presenciais.

Foi então que, de maneira despretensiosa, encontrei o podcast Chão de

Escola1, que pertence à Futura. Lembrei-me que havia feito um curso de jornalismo

de educação meses antes, promovido pela Associação de jornalistas de educação

(Jeduca) em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

(Abraji), e gostei da ideia de abordar temas da educação sob um viés jornalístico.

Então, o meu novo tema de TCC começou a ser desenhado.

A educação é um tema sensível para mim. Sou a primeira pessoa da família a

ingressar em uma universidade federal, filha de pai e mãe que não puderam sequer

finalizar o ensino médio. Estudar abriu um leque de oportunidades na minha vida,

proporcionando experiências profissionais, acadêmicas, culturais e financeiras às

quais os meus antepassados não tiveram acesso.

1 Disponível em: https://open.spotify.com/show/1CC6m6my35lpEeYtbetPp0. Acesso em 05 de
dezembro de 2021.

https://open.spotify.com/show/1CC6m6my35lpEeYtbetPp0
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A educação vai além de educar nas teorias das áreas do conhecimento. É por

meio dela que aprendemos a exercemos a nossa cidadania, criamos os nossos

primeiros relacionamentos e aprendemos de que maneira podemos mudar a

realidade na qual convivemos. Além disso, a educação é essencial para o meio

social, sendo um mecanismo fundamental para a qualidade de vida das cidades,

estados e países.

Nesse sentido, a figura do professor torna-se fundamental para o processo de

formação, afinal, a escola é um ambiente no qual passamos boa parte da vida.

Contudo, as reportagens veiculados na mídia apresentam uma desvalorização

crescente categoria, com baixos salários e péssimas condições de trabalho. Isso

motivou a escolha do público-alvo, afinal, gostaria de entender como os professores

exercem a docência em meio às dificuldades impostas pelo próprio Estado.

Ao começar o semestre de 2021.2, entrei em contato com a professora Lívia,

solicitando-a para ser a minha orientadora. Nas primeiras orientações, não

apresentei um tema totalmente fechado, afinal, o material feito em 2019.2 não pôde

ser reaproveitado. Foi necessário, então, começar todo o processo de pesquisa

novamente, sobretudo no que se refere ao levantamento de embasamento teórico e

recorte do público-alvo.

Ao longo das orientações, decidimos que o podcast apresentaria o professor

como figura central, com recorte regional da Bahia. Além disso, optei pela

preferência de entrevistar fontes ligadas à rede pública de ensino, do Ensino

Fundamental II e Ensino Médio. Segundo dados passados em dezembro de 2021

pela Secretaria Estadual de Educação (SEC), 3.527 professores efetivos atuam no

Ensino Fundamental, 13.966 professores efetivos exclusivos no Ensino Médio e 71

professores atuando no Ensino Fundamental e Médio, totalizando 17.564

professores. Possui, ainda, 654 professores contratados pelo Regime Especial de

Direito Administrativo (REDA) no Ensino Fundamental, 4.529 no Ensino Médio e 73

no Ensino Fundamental e Médio, totalizando 5.256 professores.

Os professores da rede pública de ensino possuem similaridades, pois a falta

de políticas públicas para a educação os fazem enfrentar situações parecidas. Os

professores terão voz ativa neste podcast, tanto como público-alvo, quanto como os

principais personagens dos episódios. Para além de falar sobre o cotidiano na sala
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de aula, este podcast destina-se ser um espaço onde os educadores possam

enxergar maneiras de melhorar a realidade educacional à qual pertencem. Pode-se

dizer, então, que este podcast também tem como finalidade ser uma ferramenta

pedagógica de formação extracurricular de professores.

O podcast tem um grande potencial de propagar informações e praticamente

qualquer tema pode ser debatido. Para além do jornalismo, essa mídia tem sido

utilizada por professores para promover o ensino dentro e fora da sala de aula, como

forma de complementar o aprendizado dos alunos. Entretanto, os professores

também podem se beneficiar desta mídia, uma vez que eles são eternos aprendizes,

e, constantemente, precisam buscar novas formas de aprimorar a prática docente.

Bottentuit Junior e Coutinho (2007) relatam em seus estudos que alunos,

professores e especialistas utilizaram o podcast com propósito de divulgar novas

ideias, teorias e boas práticas em educação por meio da produção de conteúdo em

áudio. Gradualmente, a ferramenta se tornou um instrumento de formação de

professores, ambiente onde o conhecimento é adquirido e compartilhado.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Elaborar um produto experimental (podcast), com objetivo realizar um debate

sobre o cenário atual, obstáculos e perspectivas da educação pública estadual de

ensino na Bahia, com foco no Fundamental 2 e Ensino Médio. Com as análises dos

entrevistados, o produto pretende apresentar aos professores uma realidade comum

entre os educadores para gerar identificação entre o público-alvo, além de

apresentar soluções que possam auxiliar os profissionais nas salas de aula.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral acima, será necessário:

● debater sobre o cenário atual da educação pública na Bahia em

diferentes áreas educacionais;

● entender as dificuldades enfrentadas pelos professores da rede

estadual de ensino;

● refletir sobre as perspectivas futuras da educação pública baiana;

● apresentar possíveis soluções para os obstáculos enfrentados pelos

professores.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. PODCAST

Nos últimos anos, a maneira como consumimos notícias foi se moldando e se

tornando cada vez mais acessível. Vivemos em uma época onde as pessoas estão

hiperconectadas, e o jornalismo precisa acompanhar as tendências do usuário. Com

isso, o jornalismo passou a se apropriar de um formato de distribuição de notícias

relativamente novo quando comparado às mídias tradicionais: o podcast. O modelo

começou a ser produzido entre 2004 e 2005, e trata-se de um programa de áudio

distribuído na internet via feed RSS. O termo podcast surgiu em 1994 por Adam

Curry, que descreveu a tecnologia como a possibilidade de descarregar conteúdos

áudio das páginas web (JÚNIOR, 2008, apud COUTINHO, 2008).

O podcasting, contudo, é importante por sua forma diferenciada
de distribuição de conteúdo, que permite alcançar o público não
apenas via internet, mas também em dispositivos móveis e por
assinaturas de feed RSS, o que amplia o alcance da mídia podcast.
(LUÍS et  al, 2010, p. 7 apud PEREIRA, MONTEIRO, 2020, p.122 ).

A palavra podcast é a junção de "pod", que deriva do famoso tocador de mídia

digital iPod, com o sufixo "casting", transmissão pública e massiva de informações.

(FOSCHINI; TADDEI, 20062). Para o conteúdo circular, é preciso fazer download do

arquivo de áudio em uma plataforma de hospedagem. Depois, por meio do link RSS,

o conteúdo pode ser ouvido e baixado por meio de um agregador de podcasts.

Ressalta-se que os apps de streaming não são agregadores de podcast, eles

somente distribuem os conteúdos publicados pelos podcasters a partir dos feeds

RSS. Entre os agregadores mais conhecidos destaca-se o Spotify, lançado em

2008 com o objetivo de servir como uma plataforma de streaming de músicas, mas,

atualmente, voltou-se para agregar e produzir podcasts.

À primeira vista, o podcast lembra o rádio, meio de comunicação que

alcançou milhões de pessoas no Brasil, sobretudo no interior do país. Entretanto,

enquanto o rádio trabalha com radiodifusão, em tempo real, o podcast 3produz e

distribui conteúdo sob demanda, que pode ser ouvido em qualquer local, a qualquer

hora, “com possibilidades infindáveis de repetição da audição do conteúdo, além de

3 Disponível em: https://open.spotify.com/. Acesso em 05 de novembro de 2022.
2 Fonte: encurtador.com.br/rBJY5

https://open.spotify.com/
http://encurtador.com.br/rBJY5
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maior alcance geográfico pela disseminação via internet (BOTTENTUIT JÚNIOR e

COUTINHO, 2007, apud FREIRE).

Com o crescimento do número de pessoas com acesso à internet o podcast

começou a se popularizar no país, e os brasileiros consumidores assíduos dessa

mídia. De acordo com uma pesquisa4 da Kantar IBOPE Media para a Globo, feita em

outubro de 2020, no período de 12 meses, o país ganhou 7 milhões de novos

ouvintes de podcast acima dos 16 anos. Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros

com idade entre 25 e 34 anos estão no grupo que mais consome o formato. Outro

levantamento evidencia a potência do formato no país. De acordo com dados

divulgados pela Associação Brasileira de Podcasters (ABPod)5, há 34,6 milhões de

ouvintes no Brasil.

No que se refere ao formato de podcast, não existe certo ou errado, pois a

escolha considera outros fatores, como o conteúdo que será abordado, duração e

quantidade de participantes, por exemplo. Segundo a oficina “Quero ter um podcast.

Por onde começo?”, ministrada durante o 16º Congresso Internacional de Jornalismo

Investigativo (Abraji)6, em agosto de 2021 por Gabriela Varella, produtora na Rádio

Novelo, e Aldenora Cavalcante, fundadora do Malamanhadas Podcast7, existem os

seguintes formatos de podcast:

● Mesa redonda

● Monólogo/individual

● Entrevistas

● Debates

● Storytelling/audiograma

7 Disponível em: https://open.spotify.com/show/6U3meU8LEGOwPd0jOxf9QB. Acesso em 06 de
novembro de 2022.

6 Disponível em:
https://abraji.org.br/abraji-abre-inscricoes-para-16o-congresso-internacional-de-jornalismo-investigativ
o. Acesso em 28 de novembro de 2021.

5 Disponível em:
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2021/01/associacao-brasileira-de-podcasters-divulga-pesquis
a-sobre-o-perfil-do. Acesso em 28 de novembro de 2021.

4 Disponível em:
https://gente.globo.com/pesquisa-infografico-podcasts-e-a-crescente-presenca-entre-os-brasileiros/.
Acesso em 28 de novembro de 2021.

https://open.spotify.com/show/6U3meU8LEGOwPd0jOxf9QB
https://abraji.org.br/abraji-abre-inscricoes-para-16o-congresso-internacional-de-jornalismo-investigativo
https://abraji.org.br/abraji-abre-inscricoes-para-16o-congresso-internacional-de-jornalismo-investigativo
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2021/01/associacao-brasileira-de-podcasters-divulga-pesquisa-sobre-o-perfil-do
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2021/01/associacao-brasileira-de-podcasters-divulga-pesquisa-sobre-o-perfil-do
https://gente.globo.com/pesquisa-infografico-podcasts-e-a-crescente-presenca-entre-os-brasileiros/
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● Jogos/game show

● Documentário/jornalístico

3.1.1. JORNALISMO E PODCAST

O podcast é uma mídia em que é possível abordar qualquer tema no podcast:

cultura geek (NerdCast8), saúde mental (É nóia minha?9), raça (Vidas negras10),

política (Foro de Teresina11), crimes (Modus Operandi12), humor (Filhos da Grávida

de Taubaté13) e muitos outros. Nos últimos anos, o podcast foi utilizado não apenas

para debater assunto de entretenimento ou comportamento, mas também tem se

mostrado uma importante ferramenta jornalística, tornando-se um aliado para

disseminar notícias. Com o avanço da tecnologia e do acesso à internet, os meios

de comunicação reformularam a maneira como a distribuição de conteúdo é feita,

adotando novos meios de levar as notícias até à audiência, distanciando-se dos

meios tradicionais. Pela possibilidade de criar conteúdo sob demanda, o jornalismo

encontrou no podcast uma forma de debater pautas de interesse público.

Por se tratar de uma prática jornalística on demand, o podcast permite ao

jornalista a produção de pautas independentes e de embate (VICENTE, 2018) com

possibilidades de levar o ouvinte a um mergulho em temas que não ganham

destaque nas produções midiáticas tradicionais. Além disso, instigar debates das

pautas quentes divulgadas na grande mídia.

Um dos primeiros podcasts no Brasil voltado para o jornalismo surgiu em

2014, com o “Mamilos14”, que tem como slogan "jornalismo de peito aberto”,

apresentado por Juliana Wallauer e Cris Bartis. Cinco anos depois, em 2019, houve

uma explosão de podcasts jornalísticos no país por parte dos grandes veículos de

14 Disponível em: https://open.spotify.com/show/39IqvZCSC52QAehb4b4aaR. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

13 Disponível em: https://open.spotify.com/show/6UyPZWXpL08OTjO9KjR1ao. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

12 Disponível em: https://open.spotify.com/show/1k2AsiW1iHQBnqOVcmmWDW. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

11 Disponível em: https://open.spotify.com/show/04bTe3UuVaZVDKV9ORFN4Y. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

10 Disponível em: https://open.spotify.com/show/0qycUnfp92MidYXzMC8t0W. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

9 Disponível em: https://open.spotify.com/show/3abnr07SkMuHOUOXQpGnf1. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

8 Disponível em: https://open.spotify.com/show/22Wgt4ASeaw8mmoqAWNUn1. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

https://open.spotify.com/show/39IqvZCSC52QAehb4b4aaR
https://open.spotify.com/show/6UyPZWXpL08OTjO9KjR1ao
https://open.spotify.com/show/1k2AsiW1iHQBnqOVcmmWDW
https://open.spotify.com/show/04bTe3UuVaZVDKV9ORFN4Y
https://open.spotify.com/show/0qycUnfp92MidYXzMC8t0W
https://open.spotify.com/show/3abnr07SkMuHOUOXQpGnf1
https://open.spotify.com/show/22Wgt4ASeaw8mmoqAWNUn1


16

comunicação, com a criação do “Café da Manhã15”, uma parceria entre o Spotify e o

jornal Folha de S.Paulo, um dos mais importantes jornais do país, apresentado pelos

jornalistas Rodrigo Vizeu e Magê Flores. Logo depois vieram os podcasts do Grupo

Globo, entre eles o podcast “O Assunto16”, apresentado pela jornalista Renata Lo

Prete. Ambos os podcasts são diários (exceto nos fins de semana) e debatem um

tema central, geralmente sobre assuntos de grande repercussão nos noticiários e na

sociedade, com participação de especialistas e personagens que contribuem para a

construção  da história, narrativamente e contextualizada.

Teoricamente, os pesquisadores de podcasts apontam o formato para

produções mais imersivas, que possibilitem uma edição capaz de ser integrante do

contexto, um texto narrativo, que apresenta histórias e contextualizações, fatos

observados no Café da Manhã. Visto as análises, enxergamos a predominância de

pautas diárias ou que apresentaram desdobramentos de assuntos que reverberam

no dia anterior à determinada disponibilização do programa, aproximando-se cada

vez mais do jornalismo. (Câmara; Ota, 2021)

É significativo que os dois maiores grupos de comunicação do país aderiram

ao podcast, porque mostra a importância do jornalismo acompanhar e se adaptar às

tendências de comunicação e informação dos usuários. Depois desses podcasts

jornalísticos, muitos outros vieram, e não somente ligados à grandes jornais de

abrangência nacional, como também os veículos regionais aderiram ao podcast,

como, por exemplo, o "Terceiro Turno17” produzido pelo jornal baiano Bahia Notícias,

e o “O que a Bahia quer saber18”, ligado ao jornal Correio, também na Bahia. Outro

ponto a ser levantado é que o podcast jornalístico não está ligado apenas aos

jornais online, mas também ao próprio radiojornalismo. Exemplo disso é a Rádio

BandNews FM, ligada ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, que lançou em

2021, em parceria com o Spotify, o podcast “123 segundos19", em que cada episódio

19 Disponível em: https://open.spotify.com/show/4Z5CoK9UJq3ykgLbcBTQwP. Acesso em 02 de
dezembro de 2021.

18 Disponível em: https://open.spotify.com/show/00BcbszbM6dIt6joSv3BvC. Acesso em 02 de
dezembro de 2021.

17 Disponível em: https://open.spotify.com/show/2MwzoCpvBIQNgFrCav3sTX. Acesso em 02 de
dezembro de 2021.

16 Disponível em: https://open.spotify.com/show/4gkKyFdZzkv1eDnlTVrguk. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

15 Disponível em: https://open.spotify.com/show/6WRTzGhq3uFxMrxHrHh1lo. Acesso em 28 de
novembro de 2021.

https://open.spotify.com/show/4Z5CoK9UJq3ykgLbcBTQwP
https://open.spotify.com/show/00BcbszbM6dIt6joSv3BvC
https://open.spotify.com/show/2MwzoCpvBIQNgFrCav3sTX
https://open.spotify.com/show/4gkKyFdZzkv1eDnlTVrguk
https://open.spotify.com/show/6WRTzGhq3uFxMrxHrHh1lo
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resume as principais notícias do dia. Além disso, a BandNews FM possui outros

podcasts nas praças independentes da rádio.

Neste momento de profusão de notícias por todas as frentes e canais

possíveis, ele se mostra como uma possibilidade para aqueles que têm apreço pelas

informações radiofônicas, mas não como aquelas ouvidas no rádio (aparelho), visto

que as informações são diferentes, repaginadas. (Câmara; Ota, 2021).

Sendo assim, tem-se notado que o podcast está cada vez mais presente no

cotidiano dos jornais, e é uma forma de os usuários acessarem notícias fora dos

meios usuais, como internet e televisão. Como jornalista, optei por esse formato

para trabalhar no produto deste memorial por entender o potencial dessa mídia para

o jornalismo e para a educação. Em segundo lugar, o podcast proporciona uma

maior liberdade, visto que não é preciso estar no mesmo ambiente dos

entrevistados, sendo este um formato que possibilita a realização de entrevistas à

distância. Além disso, o podcast permite que o conteúdo seja abordado com uma

maior profundidade, por não haver limitação de caracteres ou tempo de vídeo.
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4. PESQUISA QUALITATIVA

Pode-se dizer que o jornalista é, entre muitas coisas, um contador de

histórias. É a pessoa que ouve um relato e narra para outras pessoas, servindo de

elo entre a notícia e o público. E para este podcast jornalístico, nada mais do que

justo ouvir os maiores interessados no produto: professores de escolas públicas da

Bahia.

Para entender melhor o público-alvo, foi utilizada a metodologia de pesquisa

qualitativa. Essa escolha se deu para conhecer os professores por meio de uma

pequena amostra. Ademais, como cada professor vivencia a docência de múltiplas

maneiras, é importante apresentar as diversas realidades encontradas nas salas de

aula da Bahia.

Além disso, procurei entender qual a relação dos professores com a

comunicação, sobretudo com o jornalismo de educação e podcast. Por fim, os

depoimentos podem servir para construção das pautas dos episódios do podcast.

Segundo Duarte (2002), uma pesquisa qualitativa exige a realização de

entrevistas com os sujeitos que vão compor o universo de investigação. O mesmo

parâmetro é observado por Creswell (2014), que diz que a pesquisa qualitativa inclui

entrevistas, que servem para entender um fenômeno ou um contexto natural. Sendo

assim, os depoimentos para este trabalho foram coletados por meio de entrevistas.

Ademais, a entrevista individual em profundidade tem o objetivo de explorar

determinado assunto a partir da busca de informações, percepções e experiências

para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada. Por meio da entrevista em

profundidade, é possível também compreender, analisar, discutir e fazer

prospectivas de problemas (DUARTE, P. 62 e 63). Sendo assim, a metodologia

escolhida é benéfica para explorar um universo múltiplo e com diversos desafios que

é a educação pública.

Duarte (2002) aponta que, numa pesquisa qualitativa, o número de sujeitos

que vão compor o quadro de entrevista depende de vários fatores, como a qualidade

das informações obtidas nos depoimentos e a profundidade do tema. Entretanto, o

perfil de professores entrevistados foi pensado para representar, sucintamente, a

realidade dos educadores que atuam na Bahia. Para isso, foram entrevistados
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professores do Ensino Fundamental Il e Ensino Médio. Para este trabalho, foram

entrevistados cinco professores, portanto, uma amostra não representativa, por

meio de um roteiro de perguntas pré-estabelecido, mas flexível conforme as

respostas obtidas. Todas as entrevistadas foram indicadas por pessoas do meu

vínculo social, ou seja, foram escolhidas sem nenhum tipo de padrão ou requisito,

desde que sejam professores de escola pública na Bahia e nos ciclos educacionais

citados anteriormente.

Tabela 1: Quadro com o perfil dos entrevistados na pesquisa.

Nome Componente
curricular

Localização
geográfica

Etapa educacional

Professor (a) 1 Educação física Amélia Rodrigues Ensino Fundamental II

Professor (a) 2 Língua inglesa Salvador Ensino Médio

Professor (a) 3 Química Campo Formoso Ensino Fundamental II

Professor (a) 4 Biologia Salvador Ensino Médio

Professor (a) 5 História Salvador Ensino Médio

Uma observação importante sobre o perfil das entrevistadas: apesar de

indicadas por terceiros, todas são mulheres. Não havia preferência de gênero, ou

seja, mulheres, homens e pessoas não-binárias poderiam ser entrevistadas. Isso

pode ser explicado porque, o exercício da docência começou pelos homens, mas,

ao longo dos anos, o trabalho docente foi atribuído às mulheres. Destaca-se que

essa era a única atividade com vínculo empregatício à época para as mulheres.

Conforme o passar dos anos, o magistério passou pelo processo de feminilização.

Vale destacar que, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o fato da entrevista ter

sido feita apenas por mulheres não interfere na amostra.
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Para coletar os depoimentos, foi elaborado um questionário com oito

perguntas abertas sobre educação e comunicação. As entrevistadas tinham

autonomia para efetuar outras pontuações fora do escopo das perguntas.

Tabela 2: Lista das perguntas do questionário.

Como é composta as suas turmas?

Quais as suas dificuldades enquanto professores de escola pública?

Você acompanha algum conteúdo voltado para educação? Se sim, qual(is)?

Você se informa por qual meio?

Você tem dificuldade em encontrar conteúdos jornalísticos relacionados à educação?

Você sabe o que é podcast? Se sim, você acompanha algum podcast?

Você ouviria um podcast sobre educação?

Por causa da pandemia de Covid-19, as entrevistas não puderam ser

realizadas presencialmente. Em substituição, a coleta das informações foi feita por

meio do aplicativo WhatsApp, durante os meses de agosto e setembro de 2021. A

escolha desse aplicativo se deu por causa da falta de tempo dos professores, que,

durante as conversas breves, relataram estar sobrecarregados pelas demandas do

ensino remoto.

Considerando o meio utilizado, realizar as entrevistas pela internet gerou

algumas dificuldades em relação à profundidade das informações, visto que as

pessoas tendem a quebrar a timidez quando conversam presencialmente, o que não

foi observado durante as entrevistas online. Além disso, a essência do jornalismo é

estar cara a cara com a fonte para tirar o máximo de informações possíveis do

entrevistado. No entanto, dadas as possibilidades, as entrevistas permitiram

conhecer um pouco mais sobre o público-alvo do podcast. Apresento, a seguir, uma

síntese das entrevistas.

4.1 RELATOS DOS PROFESSORES

A educação, sobretudo a pública, é diversa, visto que cada educador vivencia

uma realidade diferente, como observado pela docente 3:

http://www2.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/elizabeth_santos.pdf
http://www2.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/elizabeth_santos.pdf
http://www2.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/elizabeth_santos.pdf
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“É preciso estar muito bem preparado para estar na escola pública. A escola

pública é um espaço de diversidade, muito intenso, com desafios diários. Cada dia é

um desafio de ordem bem complexa, que exige demais que a gente [professor]

estude, elabore, crie estratégias para lidar com diversas situações.”

A heterogeneidade das experiências na docência baiana pôde ser observada

durante as entrevistas. Sendo assim, a organização deste tópico foi pensada para

apresentar as semelhanças e divergências entres os educadores, pois apesar de

viver em realidades distintas, elas apresentam situações parecidas.

4.1.1 SALA DE AULA

Se, por um lado, uma docente relatou na entrevista que sente falta da

presença de alunos LGBTQUIA+ na sala de aula e que os poucos que permaneciam

na escola passaram por diversas situações de LGBTFobia, por outro lado, outra

professora disse que os alunos transexuais foram bem recebidos pelos colegas em

uma escola pública.

DOCENTE 2

“Nessa minha trajetória, foi difícil manter algum travesti na escola. A escola é

um lugar insuportável para quem é LGBTQIA+. Os alunos homossexuais até

conseguem concluir o Ensino Médio, mas enquanto se mantinham ‘dentro do

armário'. Para os alunos travestis, era mais complicado, por mais que fizéssemos

todo um debate na sala. O chão da escola é insuportável, a pessoa acaba

desistindo. A homofobia gera uma dor muito grande. Tinham alunos que entravam

em depressão, que usavam drogas para ‘sair’, ter um certo alívio.”

DOCENTE 1

“Tivemos 3 alunos transexuais em 2019 e tivemos uma preocupação de como

trabalharíamos isso com os demais alunos, para não haver discriminação e bullying.

Os meninos [alunos] aceitaram de forma muito tranquila. Inclusive, em alguns

momentos, eles corrigiam professores que não usavam os nomes sociais dos

alunos. Isso foi magnífico, foi gratificante ter vivenciado esse momento, essa

aceitação dos alunos.”

4.1.2 JORNALISMO E EDUCAÇÃO
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Outra diferença encontrada nos depoimentos foi em relação ao acesso a

conteúdos de educação. As entrevistadas foram questionadas se havia dificuldade

em acessar conteúdos relacionados à educação, sobretudo os jornalísticos, quatro

docentes relataram que encontram dificuldades em encontrar notícias relacionadas à

educação. Entretanto, uma das entrevistadas relatou não ter dificuldade.

DOCENTE 3

“Conteúdo de educação é de difícil acesso, exatamente pela procura. É uma

procura muito pequena, mas muito necessária. Só em revistas específicas que você

vai encontrar conteúdos que possam enriquecer sua prática pedagógica.”

DOCENTE 5

“Normalmente não tenho dificuldade em acessar conteúdo sobre educação.”

4.1.3 ACESSO À INFORMAÇÃO

Nos relatos referentes ao acesso à informação, as respostas foram variadas.

Algumas docentes disseram que acessam as redes sociais quando querem se

informar. Porém, três professoras preferem utilizar outros meios.

DOCENTE 1

“Me informo nas redes sociais. Busco informações rápidas no Instagram, nas

páginas que sigo, e depois vou para os sites das páginas e jornais que eu sigo.

Acompanho o YouTube, mas para me aprofundar, vou nas páginas do Instagram.”

DOCENTE 2

“Utilizo para me informar os sites e TV.”

DOCENTE 3

“Com relação a notícias, do dia a dia, não tenho condições de assistir jornal.

Estou tão explorada dentro do trabalho educacional, na sala de aula, que a internet

acaba sendo a principal fonte para saber das notícias. À medida que vou acessando

as redes sociais, vejo o que as pessoas estão discutindo, entro numa matéria

jornalística. São as redes sociais que me levam para os sites de notícias.”
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DOCENTE 4

Me informo pela internet, em sites de confiança, com confiabilidade. E

também na plataforma Scielo, Capes, e sites governamentais, que você sabe que o

conteúdo é verdadeiro.”

DOCENTE 5

Costumo usar, no dia a dia, quando quero me informar, TV, rádio, e sites da

internet.”

4.1.4 PODCAST

Em relação ao conhecimento sobre o que é podcast, todas as cinco

entrevistadas relataram que conhecem a mídia. Entretanto, três pessoas disseram

que não ouvem podcast. Houve ainda uma docente que trabalhou a mídia em sala

de aula. Ademais, duas professoras disseram acompanhar algum podcast.

DOCENTE 2

“Tinha turmas, anos atrás, em que eu incentivava a produção de podcast.

Acompanho o podcast na área de literatura. Coloco um podcast, vou lavar os pratos,

ou no ônibus… Gosto de fazer as atividades domésticas. Geralmente ouço na área

da literatura ou sobre a lei de ensino da cultura afro.”

DOCENTE 3

“O que acompanho são podcasts da área de educação e divulgação

científica.”

Ainda sobre podcast, quatro das cinco professoras disseram que ouviram um

podcast sobre educação. Apenas uma informou que talvez ouviria um podcast sobre

o tema.

DOCENTE 3

“Com certeza ouviria um podcast da educação. A educação é a base da

transformação social, trazer conteúdo que venha enriquecer essa área é de bastante

importância.”
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4.1.5 FALTA DE ESTRUTURA NA ESCOLA

A falta de uma estrutura escolar adequada ultrapassa as barreiras

geográficas. Quatro das cinco professoras apontaram a falta de estrutura como um

desafio na prática docente. Entretanto, não houve descrição exata sobre a falta de

estrutura das quais as entrevistadas relataram. Para tentar ilustrar essa realidade,

apresento os dados coletados no Censo Escolar/ INEP 202020, disponibilizado pela

plataforma QEdu. É possível ver, mesmo que em quantidade menor, que algumas

escolas da Bahia não contam com o básico: sanitário e cozinha.

Figura 1: Escolas estaduais da Bahia com Ensino Fundamental regular21

Figura 2 - Escolas estaduais da Bahia com Ensino Médio regular22

22 Captura de tela. Disponível em: https://qedu.org.br/uf/29-bahia. Acesso em 05 de novembro de
2022.

21 Captura de tela. Disponível em: https://qedu.org.br/uf/29-bahia. Acesso em 05 de novembro de
2022.

20 Disponível em: https://qedu.org.br/. Acesso em 05 de novembro de 2022.

https://qedu.org.br/uf/29-bahia
https://qedu.org.br/uf/29-bahia
https://qedu.org.br/
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DOCENTE 1

“Falta incentivo e valorização dos profissionais, e falta estrutura física

também.”

DOCENTE 3

“Além da logística para se deslocar até a instituição, tem a questão da

estrutura física e material didático (...) o professor precisa procurar formas de

melhorar a sua metodologia.”

DOCENTE 4

“Faltam recursos financeiros, infraestrutura, equipamentos que ajudem nas

atividades pedagógicas desenvolvidas.”

DOCENTE 5

“Escolas com salas cheias, péssima circulação de ar, ventiladores barulhentos

e voltados somente para os alunos. Muito calor, sem internet ou sinal ruim.”

4.1.6 PERFIL DOS ALUNOS

Outro ponto em comum compartilhado entre as professores é o perfil dos

estudantes: a maioria negros, em situação de vulnerabilidade social. Ainda não

localizei uma base de dados que apresente a situação da Bahia em relação a
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quantidade de alunos por raça e classe social. Porém, trouxe alguns números que

podem ilustrar a situação do estado. Entre os 26 estados do País e o Distrito

Federal, a Bahia aparece na 22ª colocação no ranking nacional do Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), segundo dados Atlas do

Desenvolvimento Humano Brasil 201323, feito com base nos dados do Censo

Demográfico 2010. Esse dado é o mais recente quando se trata de avaliar o IDHM

no país. Esse índice aponta o desenvolvimento dos municípios brasileiros, com base

na saúde, educação e renda.

Quando se trata da pandemia de Covid-19 e educação pública, o cenário na

Bahia é desanimador. De acordo levantamento publicado em 2020, feito pelo Centro

Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e pela Rede de Pesquisa Solidária,

com dados da PNAD-Covid do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE)24, a Bahia foi o segundo estado do país com maior número de alunos não

brancos sem atividade escolar. Segundo os números, na rede pública de ensino,

742.115 estudantes negros, pardos e indígenas estavam nessa condição, durante a

coleta de dados, ante 120.995 alunos brancos.

Apesar de a pesquisa do IBGE não dizer o motivo pelo qual as crianças

ficaram ociosas, os pesquisadores acreditam que isso pode ter acontecido ou

porque as escolas não disponibilizaram atividades, ou porque as famílias não

possuem condições de ter estrutura para atividades remotas, como acesso à

internet. Ao Portal g125, o sociólogo responsável pelo levantamento, Ian Prates,

afirmou que os números refletem a desigualdade existente entre brancos e

não-brancos, como também chama atenção para o possível aumento da

desigualdade racial entre essa geração em fase escolar.

DOCENTE 1

25 Fonte:
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/09/10/numero-de-estudantes-negros-pardos-e-indigenas-
sem-atividade-escolar-durante-a-pandemia-e-quase-3-vezes-maior-que-de-brancos.ghtml. Acesso em
02 de dezembro de 2021.

24 Fonte:
https://bahia.ba/covid19/mais-de-7421-mil-estudantes-nao-brancos-estao-sem-atividades-escolares-n
a-bahia/. Acesso em 02 de dezembro de 2021.

23 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/. Acesso em 05 de novembro de 2022.

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/09/10/numero-de-estudantes-negros-pardos-e-indigenas-sem-atividade-escolar-durante-a-pandemia-e-quase-3-vezes-maior-que-de-brancos.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/09/10/numero-de-estudantes-negros-pardos-e-indigenas-sem-atividade-escolar-durante-a-pandemia-e-quase-3-vezes-maior-que-de-brancos.ghtml
https://bahia.ba/covid19/mais-de-7421-mil-estudantes-nao-brancos-estao-sem-atividades-escolares-na-bahia/
https://bahia.ba/covid19/mais-de-7421-mil-estudantes-nao-brancos-estao-sem-atividades-escolares-na-bahia/
http://www.atlasbrasil.org.br/
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“Majoritariamente negros, ela é mais masculina (..) os alunos da escola e da

região tem situação de vulnerabilidade, é uma região pobre, temos alunos com

situação critica. Grande parte da população depende de subsídios da prefeitura.”

DOCENTE 2

“Dou aula na escola pública, então todo mundo é preto. Nas turmas do dia,

têm meninas e meninos. Na turma da noite, a maioria é de pessoas mais velhas. (...)

pessoas em situação de vulnerabilidade é o que mais tem. Alunos que não têm pai e

mãe, alguém que mora na rua, sem estrutura afetiva, familiar. Uma galera que está

passando fome mesmo. Sem casa, porque a chuva leva a casa.”

DOCENTE 3

“Tenho alunos negros, mulheres, homossexuais, lésbicas, pessoas de

vulnerabilidade social baixa, que dependem do auxílio do governo para sobreviver.

Temos pessoas com deficiência, com transtornos psicológicos. Isso é o que me

motiva na educação: é poder lidar com essa heterogeneidade e conseguir com eles

se sintam cidadãos.”

DOCENTE 4

“A maioria dos meus alunos são negros, de classe média baixa e baixa,

alguns já trabalham para ajudar à família.”

DOCENTE 5

“Negros, mulheres, oriundas de famílias pobre ou passando por dificuldades

econômicas, etc.”

4.1.7 VIOLÊNCIA E EDUCAÇÃO

Ao decorrer das entrevistas, um relato me chamou a atenção. Trata-se da

preocupação dos docentes em relação à violência urbana. De acordo com

levantamento do Monitor da Violência26 (g1, Núcleo de Estudos da Violência da USP,

Fórum Brasileiro de Segurança Pública), a Bahia foi o estado do país que mais

registrou mortes violentas em 2020 pelo segundo ano seguido. Todas as vítimas

26 Fonte:
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/12/monitor-da-violencia-bahia-registra-maior-quantidad
e-de-mortes-violentas-pelo-segundo-ano-seguido.ghtml. Acesso em: 02 de dezembro de 2021.

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/12/monitor-da-violencia-bahia-registra-maior-quantidade-de-mortes-violentas-pelo-segundo-ano-seguido.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/12/monitor-da-violencia-bahia-registra-maior-quantidade-de-mortes-violentas-pelo-segundo-ano-seguido.ghtml
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mortas em confronto com a polícia em Salvador, no ano de 2020, eram homens

negros27. Com esses dados e relatos, me questiono: “até que ponto a violência

urbana se reflete nas salas de aula?” A resposta para esse questionamento poderá

ser encontrada em um possível episódio do podcast.

DOCENTE 1

“Falando especificamente na escola onde atuo, mas acredito que seja um

problema da educação pública, é a violência. Temos um grande problema com

violência. Quando chegamos nessa escola, essa escola tinha um problema sério

com violência. Tivemos casos muito graves. Com algumas ações que fomos

promovendo, isso foi atenuando, mas ainda sim, é um problema. No ambiente

virtual, tivemos casos de violência contra os professores, e isso é o que a gente

precisa trabalhar.”

DOCENTE 2

“(...) já perdi muitos alunos para a bala da polícia. Além de disputar a mente,

temos que disputar o corpo. Tenho que ter todo um cuidado com a minha cabeça, e

fico mal. Todo ano tem notícias de aluno morto, aluno que está preso. Um estudante

passar dos 18, 20 [anos], fazer uma faculdade, é uma luta. Minha preocupação

antes era se ele vai fazer uma boa prova do Enem, mas essa não pode ser minha

única preocupação. Temos que pensar em como ele sobrevive, minha preocupação

é se ele vai viver. A mãe cuida, e nós, professores, damos o melhor, e a polícia dá

um tiro no menino.”

4.1.8 POSSÍVEIS PAUTAS

A pauta é a principal ferramenta do jornalista. É por meio dela que a

reportagem começa a ganhar forma. A pauta é o documento onde consta o gancho

que a reportagem deverá seguir. A pauta é o "primeiro roteiro para a produção de

reportagens (...) pode incluir breve histórico dos acontecimentos, questões básicas a

serem respondidas ao longo da apuração, enfoque, formato, hipótese de trabalho.

27 Fonte:
https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2021/09/22/estudo-mostra-que-todas-as-vitimas-de-viol
encia-policial-em-salvador-em-2020-eram-homens-negros.ghtml. Acesso em 02 de dezembro de
2021.

https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2021/09/22/estudo-mostra-que-todas-as-vitimas-de-violencia-policial-em-salvador-em-2020-eram-homens-negros.ghtml
https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2021/09/22/estudo-mostra-que-todas-as-vitimas-de-violencia-policial-em-salvador-em-2020-eram-homens-negros.ghtml
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(..) também deve-se levar em conta os meios para a produção e o modo de

publicação”.

Entre os depoimentos, alguns pontos abordados pelos professores podem se

tornar pautas para os episódios de podcast, visto que o trabalho será voltado para

esse público-alvo, sobretudo pela realidade vivenciada por eles.

DOCENTE 1

“Eu gostaria muito de ter, de forma mais acessível, [conteúdos] sobre leis,

porque é um conteúdo complicado, difícil, e que é extremamente necessário.”

DOCENTE 2

“Minha área de maior interesse na área da educação é sobre a promoção do

ensino da história da cultura afro-brasileira.”

DOCENTE 3

A educação é uma área vasta e rica, são muitos conteúdos, principalmente de

ideias, inovação, com conseguir fazer a interdisciplinaridade, como contextualizar a

educação.”

DOCENTE 4

“Conteúdo relacionado à disciplina e material pedagógico.”

DOCENTE 5

“Melhorias no sistema educacional sem tirar direitos dos alunos e

professores.”
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4.2. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

A realidade das educadoras baianas é parecida, sobretudo no que se refere

às desigualdades sociais e falta de estrutura adequada para o desenvolvimento das

aulas. Apesar das cidades de atuação, das escolas em que trabalham, disciplina

lecionada e localização geográfica serem distintas, as situações se repetem,

demonstrando um possível problema de falta de políticas públicas concretas para

educação no estado como todo. Além disso, os depoimentos demonstram que

muitos alunos da rede pública de ensino necessitam de políticas de transferência de

renda, pois se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esse é

um forte ponto levantado por especialistas na área da educação quando se trata de

evasão escolar, pois os estudantes precisam sair da escola para trabalhar e garantir

o sustento da família. Pensar em melhorar a escola pública é pensar em ações para

além das paredes das escolas, mas também para os lares desses estudantes.

Além disso, os professores relataram que encontram dificuldades em acessar

conteúdos relacionados à educação, sobretudo em materiais que possam contribuir

com a prática em sala de aula. Então fica o questionamento: quais ações a SEC tem

feito para contribuir com a formação dos professores?

Para o produto, os depoimentos foram úteis para entender parte da realidade

dos professores da Bahia e, assim, pensar em pautas que retratam as dificuldades

enfrentadas pelos docentes e como elas se reverberam para além da sala de aula.

Assim, por meio de entrevistas com outros docentes, especialistas em educação,

representantes da SEC, e outros agentes da sociedade, procurar entender as razões

de esses docentes passarem por essas situações e tentar propor soluções que

possam mitigar os efeitos da falta de políticas públicas e da violência nas escolas

baianas.
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6. ANÁLISE DE SIMILARES

Para auxiliar na construção deste trabalho, foi realizada a análise de três

podcasts voltados para educação, voltados para os professores: Chão de Escola,

Papo de Educador e Folha na Sala; e outro podcast educacional voltado para

alunos: História em Meia Hora. Um ponto importante é que os quatro podcasts não

têm foco regional, ou seja, tratam o tema de maneira geral. O formato utilizado pelos

três primeiros é a mesa redonda, onde apresentadores, convidados, especialistas e

demais personagens debatem em torno de um tema. O quarto produto é

apresentado no formato narrativo.

O objetivo é analisar a construção da pauta, possíveis fontes, exemplo de

roteiro, e outras questões relacionadas à produção de podcast. Além disso, todos

estão hospedados no Spotify, um dos principais agregadores de podcast do país.

6.1. CHÃO DE ESCOLA

O podcast Chão de Escola é uma iniciativa do Canal Futura e da Fundação

Roberto Marinho, em parceria com o Itaú Social. O primeiro episódio foi ao ar em

março de 2020 e tem 16 episódios28. À época, o último episódio foi lançado em 15

de outubro. Em cada episódio, uma situação-problema relacionada ao contexto

educacional é apresentada por um educador. Posteriormente, educadores e

especialistas em educação e outras debatem possíveis soluções boas práticas em

escolas e outros espaços de aprendizagem. Ademais, dados são apresentados nos

episódios para ajudar contextualizar o tema. Os dois jornalistas são responsáveis

pela apresentação e mediação dos episódios.

Por trazer professores como personagens principais, o podcast apresenta a

realidade real dos docentes, o que se aproxima da proposta do meu produto. Porém,

a maioria dos episódios ultrapassa 1 hora de duração, o que pode afastar o ouvinte

que gosta de conteúdos de menor duração.

28 Dados coletados até 24 de outubro de 2021.
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Figura 329: Perfil do podcast Chão de Escola no Spotify

6.2. FOLHA NA SALA

Voltado para professores da escola pública, o podcast Folha na Sala30 é

produto da Folha de S.Paulo, um dos principais jornais do país. Devido à linha

editorial, é o que mais se aproxima do produto deste memorial. Também feito em

parceria com o Itaú Social, debate os desafios da educação e promove reflexões

sobre as práticas  da docência.

O Folha na Sala foi lançado em setembro de 2019 e conta atualmente com

quatro temporadas, cada uma abordou um grande tema relacionado à educação.

Até o momento da elaboração deste memorial31, o último podcast é datado de 26 de

outubro de 2021, somando, assim, 62 episódios ao todo. Pesquisadores,

professores, alunos, especialistas e outros personagens são fontes dos temas

abordados.

31 Dados coletados em outubro de 2021.

30 Captura de tela. Disponível em: https://open.spotify.com/show/2lMf1ntpGxemUvgkW5nrCH. Acesso
em 05 de novembro de 2022.

29 Captura de tela.

https://open.spotify.com/show/2lMf1ntpGxemUvgkW5nrCH


33

A linha editorial do podcast é feita por jornalistas, proporcionando um estilo

mais jornalístico aos episódios, ponto que considero positivo. Além disso, o

conteúdo de cada episódio é divulgado em uma newsletter, com informações extras

que auxiliam os professores na sala de aula. Na minha avaliação, não encontrei

pontos que considero negativos no podcast Folha na Sala.

Figura 4: Perfil do podcast Folha na Sala no Spotify

6.3. PAPO DE EDUCADOR

Idealizado pelo Mestre em Educação Escolar (UNESP) Damione Damito, o

Papo de Educador32 lançou o primeiro episódio no Spotify em maio de 2018. O

podcast aborda temas relacionados à inovação escolar, metodologias educacionais,

a relação entre educação, tecnologia e outros temas. Ele é voltado para professores

e outros profissionais da educação, e lançou 102 episódios até a data de elaboração

deste tópico do memorial33. O último foi ao ar em dezembro de 2020.

33 Dados coletados em outubro de 2021.

32 Captura de tela. Disponível em: https://open.spotify.com/show/06h0a4pvBCUVb5tJ9SYP3m.
Acesso em 02 de dezembro de 2021.

https://open.spotify.com/show/06h0a4pvBCUVb5tJ9SYP3m
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Entre os pontos positivos, o Papo de Educador conta com vasto acervo de

episódios, que abordam temas diversos, desde como funciona o sistema

educacional da Finlândia até como atrelar a tecnologia à educação; e sobre Fake

News e educação midiática. Além disso, há entrevistas com convidados

internacionais e entrevistas com brasileiros que estão estudando fora do país. Por

causa do volume de episódios, o podcast Papo de Educador servirá como referência

para as pautas do meu podcast. Entretanto, um ponto que considero negativo é a

variação na duração dos episódios. É possível encontrar alguns episódios com

duração de oito minutos, mas há vários com até 30 minutos, 50 minutos, e alguns

ultrapassam 1 hora de duração.

Figura 5: Perfil do podcast Papo de Educador no Spotify

6.4. HISTÓRIA EM MEIA HORA

O podcast História em Meia Hora34 é idealizado por Vitor Soares, professor de

história formado em História pela Universidade de Barra Mansa. O primeiro episódio

foi ao ar em 3 de janeiro de 2020, e até a escrita deste tópico, o último foi postado

34 Captura de tela. Disponível em: https://open.spotify.com/show/6uscSyqp0q7Cb0uoEujgL8. Acesso
em 02 de dezembro de 2021.

https://open.spotify.com/show/6uscSyqp0q7Cb0uoEujgL8
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em 4 dezembro, totalizando 144 programas35. Cada episódio tem em torno de 30

minutos, e apresenta um fato histórico do Brasil ou do mundo de forma informação e

descontraída. O podcast segue um formato narrativo, sendo o professor o único

contador da história.

Considero esta uma ótima ferramenta para ser usada em sala de aula, pois o

roteiro dos programas é bem estruturado e apresenta com clareza o tema a ser

apresentado, servindo como fonte de consulta para alunos que estejam na escola ou

que prestam vestibular. Entretanto, vale a ressalva de que a proposta do História em

Meia Hora não se assemelha ao podcast objeto deste memorial, mas trouxe-o para

apresentar outro podcast que é da área de educação, mas fora do formato

jornalístico.

Figura 6: Perfil do podcast História em Meia Hora no Spotify

35 Dados coletados em dezembro de 2021.
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7. O PRODUTO

O PodEdu36 foi desenvolvido visando traçar um panorama, mesmo que breve,

da educação pública na Bahia. Além disso, servir de material para os professores da

Bahia refletirem sobre os temas debatidos. Durante pesquisa de produtos similares,

não foi encontrado podcast sobre educação voltado para a Bahia, apenas com

abrangência nacional. Por isso, dei prioridade para fontes e dados majoritariamente

ligados à Bahia. A principal justificativa para este projeto é o meu interesse pela área

da educação, sobretudo por ser a primeira da família a ter uma graduação em uma

universidade pública.

O nome PodEdu é uma abreviação dos termos "podcast" e "educação", ou

seja, o tipo de produto e o tema deste projeto, respectivamente. Para a identidade

visual do podcast, foi escolhido o azul por ser o tom predominante do fardamento

escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino. Também foram utilizadas as

cores branca e vermelha que fazem parte do fardamento escolar em questão.

A arte que consta na capa do podcast apresenta uma imagem de uma sala de

aula de uma escola da Bahia, com alunos e professores em evidência, visando

evidenciar o tema do projeto. Para complementar a capa, foi inserido o nome

“PodEdu”.

Figura 7: Capa do podcast PodEdu utilizado no Spotify

Todas as artes utilizadas neste projeto, tanto para o podcast, como para

compartilhamento nas redes sociais, foram produzidas pelo Canva37, plataforma que

disponibiliza templates gratuitos que facilitam o desenvolvimento de peças gráficas

diversas por pessoas que não têm habilidades com design.

37 Disponível em: https://www.canva.com/pt_br/. Acesso em 05 de novembro de 2022.

36 Disponível em: https://open.spotify.com/show/5txkDLw94WUSeECZCpTYlB. Acesso em 03 de
novembro de 2022.

https://www.canva.com/pt_br/
https://open.spotify.com/show/5txkDLw94WUSeECZCpTYlB
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Na logomarca do perfil do Instagram38, de criação da autora deste projeto,

optou-se pelas cores azul e branco, com o ícone de um microfone para simbolizar

que se trata de um podcast.

Figura 8: Logomarca do PodEdu no Instagram

No total, o PodEdu tem quatro programas, com sete entrevistados e duração

final de 75 minutos. O episódio mais longo é o "Pobreza menstrual na escola”, com

26 minutos, enquanto o mais curto é o “Inclusão na sala dos professores”, com 13

minutos. Todos foram lançados no Spotify no mesmo dia, exceto o último programa.

Tabela 3: Lista dos entrevistados do PodEdu

Entrevistado Cargo

Edicleia Pereira Professora e diretora escolar

Fábio Barbosa Coordenador da área de saúde e meio

ambiente da SEC

Elvira Pimentel Professora e pesquisadora na área de

convivência escolar

Cristiane Brito Professora

38 Disponível em: https://www.instagram.com/podedu_/. Acesso em 05 de novembro de 2022.

https://www.instagram.com/podedu_/
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Maria Audaí Silveira Professora

Luiza Côrrea Coordenadora de advocacy do Instituto

Rodrigo Mendes

Ilmara Fonseca Professora

A principal plataforma de divulgação do podcast é o Instagram. Até o dia 5 de

novembro de 2022, 46 pessoas estavam seguindo o perfil. Contudo, até a entrega

deste memorial, não há publicações na página. Essa ação será realizada após a

entrega do projeto, e, posteriormente, inserida neste memorial.

Figura 939: Perfil do PodEdu no Instagram

A hospedagem do podcast ficou a cargo do Spotify e do Anchor FM40. Os

dados referentes à audiência também serão inseridos neste memorial

posteriormente.

7.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO

Com a orientadora profª Lívia, estabelecemos o total de seis episódios,

contudo, no decorrer da produção do podcast, algumas dificuldades surgiram,

necessitando a redução para quatro programas. Os desafios para a produção foram

inseridos ao longo dos tópicos seguintes.

40 Disponível em: https://anchor.fm/. Acesso em 05 de novembro de 2022.
39 Captura de tela.

https://anchor.fm/
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A escolha das pautas dos episódios aconteceu ao longo do semestre 2022.2

após conversas com a orientadora Lívia, bem como a análise do cenário da

educação por meio de reportagens veiculadas nos meios de comunicação da Bahia.

Contudo, foi necessário adaptar os programas, pois alguns temas não foram

possíveis de serem desenvolvidos, principalmente por falta de fontes para as

entrevistas.

Quanto à geografia do podcast, foi delimitado que as fontes ouvidas

majoritariamente devem ter relação com a educação na Bahia. Contudo, no terceiro

programa, por se tratar de inclusão de pessoas com deficiência, foi-se necessário a

entrevista de um porta-voz do Instituto Rodrigo Mendes41, organização sem fins

lucrativos que desenvolve programas de educação inclusiva, em parceria com o

Ministério da Educação (MEC) e diferentes organizações. A participação de Luíza

Côrrea foi essencial para apresentar ações para garantir a inclusão efetiva de

professores, sob o ponto de vista de uma organização que atua especificamente

nessa área.

No total, foram entrevistadas sete pessoas, de três cidades da Bahia, entre

professores, pesquisadores da área da educação, além de um porta-voz da SEC,

responsável por apresentar o programa da secretaria para o combate à pobreza

menstrual.

As entrevistas para o primeiro programa foram a ser feitas em abril de 2022,

contudo, precisei interromper a produção deste projeto até o retorno das orientações

do semestre 2022.2, em agosto. Com isso, as restantes das entrevistas foram

realizadas entre setembro e outubro do mesmo ano.

Alguns empecilhos no processo de pré-produção do podcast impossibilitaram

o desenvolvimento de um número maior de episódios, bem como a diversificação de

temas e entrevistados. O mais comum dos desafios foi que os professores alegavam

estarem com excesso de trabalho e não podiam conceder entrevistas de imediato. O

mesmo aconteceu com o porta-voz do Instituto Rodrigo Mendes que, por ser ano de

eleição, a organização estava voltada para prestar suporte no que se refere às

políticas públicas de projetos de educação inclusiva na escola.

41 Disponível em: https://institutorodrigomendes.org.br/. Acesso em 05 de novembro de 2022.

https://institutorodrigomendes.org.br/
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Para a produção das entrevistas, contei com a indicação de fontes diversas,

por meio de amigos, departamento de pedagogia da Ufba, SEC e com apoio da

Jeduca. Os contatos foram feitos por e-mail, WhatsApp, ligação telefônica e

Instagram.

Vale a ressalva de que foram feitas diversas tentativas de contato com o

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), para

solicitar indicação de professores para as entrevistas. Contudo, não houve resposta

por parte do Sindicato em nenhum dos contatos realizados.

Além disso, houve contato com a assessoria de comunicação da SEC, mas,

houve dificuldade em obter fontes para as entrevistas, bem como para obtenção de

dados referentes à Bahia. Com isso, foi necessário recorrer à ouvidoria do órgão,

que também não deu retorno quanto aos dados solicitados, ou alegou que não havia

como atender a demanda por falta de informações no banco de dados da SEC.

A edição do podcast foi feita por meio do software livre Audacity42, sobretudo

por ter sido a ferramenta utilizada nas aulas da disciplina de "Oficina de

Radiojornalismo", na Facom. Os efeitos utilizados foram: redução de ruído,

diminuição dos espaços de silêncio, amplificador de voz, vírgulas sonoras, vinheta,

equalização, fade in e fade out. Todos contam com trilha e efeitos sonoros de

transição, utilizados para dar fluidez aos episódios.

A disponibilização do podcast aconteceu por meio do aplicativo gratuito para

celular Anchor FM. Por meio da plataforma, foi criado um perfil, com nome,

informações e a logomarca do podcast. Ao fazer o upload do programa, o aplicativo

automaticamente cria um feed RSS para as plataformas de podcast, como o Spotify.

7.2. RESUMO DOS EPISÓDIOS

O primeiro episódio43 surgiu após perceber um amplo debate sobre pobreza

menstrual na mídia e nas redes sociais, entre o fim de 2021 e o começo de 2022.

Diversas reportagens foram veiculadas após o então Presidente da República, Jair

Bolsonaro, vetar um projeto de lei que estabelece a distribuição gratuita de

absorventes a estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em

43 Disponível em: https://open.spotify.com/episode/3YndaMeGmDCKoNPMwDfGQF.
42 Download em: https://www.audacityteam.org/download/.

https://open.spotify.com/episode/3YndaMeGmDCKoNPMwDfGQF
https://www.audacityteam.org/download/
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vulnerabilidade social. Entre as reportagens, a educadora baiana, Edicleia Pereira,

chamou a minha atenção por ser uma das primeiras pessoas no País e jogar luz

sobre o tema. Propus a pauta para Lívia e, então, começamos a produzir a

reportagem em áudio. O contato com a fonte, inicialmente, foi feito pelo WhatsApp,

onde a entrevistada aceitou convite para fazer parte do podcast.

Também participou do episódio Fábio Barbosa, que atuou como porta-voz da

SEC. A necessidade de incluí-lo aconteceu porque a SEC, no período da elaboração

da pauta, lançou um projeto de distribuição de absorvente, produtos de higiene

pessoal e ações educativas nas escolas públicas da Bahia. Foi pertinente apresentar

de que maneira o projeto funciona, visando informar o professor, público-alvo deste

projeto, que por ventura não tenha ciência da ação realizada pela Secretária.

O segundo episódio44 foi produzido a partir da necessidade de falar sobre os

impactos da pandemia na educação, uma das áreas mais afetadas pelo isolamento

social. No primeiro momento, a pauta seria sobre as iniciativas elaboradas pelos

professores durante o período pandêmico. Contudo, após orientações da

orientadora Lívia, chegou-se à conclusão de que não havia espaço para abordar o

tema, pois as aulas haviam retornado 100% presencial e, possivelmente, algumas

ações não estariam em prática.

Então, para aproveitar o gancho de pandemia e educação, começamos a

estruturar uma pauta voltada para saúde mental de professores e alunos, sobretudo

com o aumento de casos de violência nas escolas, noticiados nos jornais da Bahia.

O objetivo foi traçar um paralelo entre os impactos do isolamento social e a volta às

aulas dos alunos. Participaram da entrevista, a pesquisadora da linha de pesquisa

sobre convivência escolar, Elvira Pimentel, e a professora Cristiane Brito, que atua

em Salvador.

O terceiro episódio45, sobre a inclusão de professores com deficiência na

educação básica, surgiu com a necessidade de diversificar as fontes deste projeto.

De início, a orientadora Lívia propôs abordar a falta de suporte para a educação de

crianças com deficiência. Contudo, achei melhor focar o episódio para a inclusão

escolar sob a perspectiva do professor, público-alvo deste podcast. Ao realizar

45 Disponível em: https://open.spotify.com/episode/3a5F5gkiQvCLjCSXTsJj08.
44 Disponível em: https://open.spotify.com/episode/6MUCLaKM1sMCmbXG0l6FT1.

https://open.spotify.com/episode/3a5F5gkiQvCLjCSXTsJj08
https://open.spotify.com/episode/6MUCLaKM1sMCmbXG0l6FT1
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pesquisas na internet, verifiquei que, de mais de 2 milhões e 600 mil46 professores

do País, menos de 1% têm algum tipo de deficiência. A ideia, então, era apresentar

esse panorama a nível estadual. Entretanto, neste episódio, também tive dificuldade

para obter dados sobre o quantitativo de professores com deficiência na Bahia. Ao

questionar a ouvidoria da SEC, obtive o retorno que esse dado não consta na base

de dados do setor responsável pela educação básica do estado. Por isso, optei por

apresentar dados gerais sobre o tema.

Entrei em contato com a professora Audaí Maria Silveira, professora com

deficiência visual que atua na rede estadual e municipal de educação, para coletar a

experiência dela enquanto professora na rede pública. O segundo episódio tem a

participação de Luiza Côrreia, que abordou os principais motivos que levam a

escassez de professores com deficiência, além de apresentar ações que podem ser

colocadas em prática para que mais pessoas com deficiência cheguem à docência.

O quarto47 e último episódio, sobre os desafios para a educação para o

próximo governo, foi sugerido por mim após ouvir uma reportagem com um tema

similar na rádio BandNews48. Como 2022 é ano eleitoral, sugeri abordar o tema

relacionado com a educação. Na Bahia, a educação foi tema constante nos debates

políticos, afinal, o até então secretário de educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues,

deixou o cargo para concorrer ao governo estadual. O seu principal opositor, o

ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, teceu críticas ao trabalho do ex-secretário

durante todo o período eleitoral. Nas redes sociais e nas propagandas políticas, a

educação era tema central dos debates. Portanto, achei pertinente levar esse debate

ao ouvinte, do ponto de vista dos professores.

A ideia da pauta era apresentar o depoimento de três professores, contudo,

não obtive retorno das fontes em tempo hábil. Fiz a entrevista com duas

professoras, no entanto, uma das gravações ficou com a qualidade baixa. Mesmo

após edição, a qualidade não estava condizente com as dos outros episódios. Tentei

48 Disponível em:
https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/noticias/serie-especial-os-desafios-para-o-governo-federal-
em-2023-16536414. Acesso em 05 de novembro de 2022.

47 Disponível em: https://open.spotify.com/episode/0GXWeA45FR5Rc9x9qgPk9E

46 Font:
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/08/professores-com-deficiencia-sao-03percent-do-total
-de-docentes-na-educacao-basica-veja-historias-de-superacao.ghtml. Acesso em 05 de novembro de
2022.

https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/noticias/serie-especial-os-desafios-para-o-governo-federal-em-2023-16536414
https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/noticias/serie-especial-os-desafios-para-o-governo-federal-em-2023-16536414
https://open.spotify.com/episode/0GXWeA45FR5Rc9x9qgPk9E
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/08/professores-com-deficiencia-sao-03percent-do-total-de-docentes-na-educacao-basica-veja-historias-de-superacao.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/08/professores-com-deficiencia-sao-03percent-do-total-de-docentes-na-educacao-basica-veja-historias-de-superacao.ghtml
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efetuar uma nova entrevista, mas, por falta de agenda da entrevistada, não obtive

retorno. Preferi, então, priorizar a entrevista de boa qualidade, pois a fonte

apresentou pontos de vista importantes sobre o tema. Este foi o único podcast que

teve apenas uma pessoa entrevistada.

Para compor o episódio, entrei em contato com o Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para solicitar dados

atualizados sobre os índices de evasão escolar e defasagem de aprendizagem na

Bahia. No entanto, a assessoria alegou que a autarquia tinha apenas dados de 2019

sobre evasão escolar. Quanto à defasagem, seria possível tomar como base os

dados coletados em 2021 pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e

pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Mas, escolhi não

utilizar esses dados, afinal, há a possibilidade de as amostras terem sido

prejudicadas49 pelo contexto escolar na pandemia. Algumas escolas optaram pela

aprovação automática, refletindo diretamente nos índices de aprovação do IDEB.

Nesse caso, uma escola que teve problemas no ensino remoto pode ter um bom

resultado nos índices de aprovação, mas, não significa que a escolha melhorou a

qualidade de ensino. Além disso, como as escolas estavam fechadas em 2021 e

com a desigualdade do ensino remoto, os resultados do SAEB também podem ter

sido contaminados, pois o recorte de alunos que participaram do teste foi baixo em

alguns estados. Ou seja, os dados podem não refletir com exatidão a situação atual

da educação na Bahia. Optou-se pela utilização de dados de testes aplicados pelo

MEC para uma amostra maior de pessoas, além do Censo Escolar 202150.

50 Disponível
em:https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar
. Acesso em 06 de novembro de 2022.

49 Fonte:
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/09/16/resultados-do-ideb-2021-indice-que-mede-a-qualid
ade-da-educacao-brasileira.ghtml. Acesso em 15 de outubro de 2022.

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/09/16/resultados-do-ideb-2021-indice-que-mede-a-qualidade-da-educacao-brasileira.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/09/16/resultados-do-ideb-2021-indice-que-mede-a-qualidade-da-educacao-brasileira.ghtml
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O podcast é uma mídia que tem crescido no País, pois possibilita que o

ouvinte realize outras atividades enquanto ouve o programa. Além disso, é um

produto no qual tenho consumido diariamente, e faz parte da maneira como busco

informações sobre temas do cotidiano. Não é necessário ter muitos equipamentos

para produzi-lo, visto que utilizei um simples gravador do celular, no qual foi possível

efetuar uma boa captação do áudio. A edição demandou bastante tempo, porque

não tenho muito conhecimento no programa Audacity. Em média, cada episódio teve

cerca de seis horas de pós-produção (escolha dos trechos, gravação da locução e

edição). Considero positivo o resultado da edição, pois os áudios estão com poucos

ruídos e com volume confortável para o ouvinte.

Abordar temas da educação foi significativo para mim, sobretudo após uma

pandemia causar diversos estragos na área e também pelos sucessivos erros por

parte do Governo Federal em prover uma educação de qualidade às universidades

federais, na qual faço parte. Gostaria de ter abordado mais temas e ter contado com

a participação de um número maior de professores, mas, como foi citado

anteriormente, alguns entraves impossibilitaram a ampliação do podcast. Contudo,

pessoas próximas a mim, aprovaram os temas, enfatizando a importância de falar

sobre educação.

Entre os principais desafios para a produção deste projeto está a dificuldade

de encontrar fontes com boas histórias. Apesar de a Bahia ter milhares de

professores, não tive retorno do sindicato que representa à classe, mesmo após

diversos contatos feitos. Além disso, ao entrar em contato para solicitar pessoas

para as entrevistas, a ascom da SEC alegou que tratava apenas de questões

relacionadas à imprensa, dificultando a obtenção de personagens para as

entrevistas. A falta de retorno das fontes também dificultou a produção do podcast.

Em alguns casos, cheguei a enviar as perguntas da entrevista assim que o

entrevistado aceitou participar, mas, não obtive retorno, mesmo após sucessivas

cobranças. Esse caso aconteceu no quarto episódio, no qual entrei em contato com

sete professores, apenas duas retornaram com as entrevistas, três professores

deram diferentes justificativas para a falta de retorno e outros dois não deram

retorno algum. Aliado a isso, a falta de disponibilidade dos entrevistados também
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afetou o produto, pois os professores alegavam estarem sem tempo para dar as

entrevistas devido à rotina escolar. Por isso, as entrevistas foram feitas por meio do

envio das gravações de áudios, impossibilitando entrevistas ao vivo.

No âmbito pessoal, além da edição do podcast, tive dificuldade para

interpretar as bases de dados educacionais disponibilizadas pelos órgãos e

autarquias do MEC. A maioria dos dados consta em planilhas, com pouca descrição

sobre o que cada informação representa. Além disso, a falta de filtros de pesquisa

dificultou a obtenção de dados a nível estadual. Ademais, vale ressaltar que a

ouvidoria da SEC tem prazo de até 60 dias, impossibilitando a solicitação de dados

em tempo hábil para a produção das pautas.

Apesar dos desafios, fiquei satisfeita com o resultado do podcast, sobretudo

pelos depoimentos dos professores sobre as próprias experiências na docência. Foi

possível apresentar o ponto de vista dos professores da rede pública sob diversos

temas ligados à educação, além de possíveis soluções indicadas pelos próprios

entrevistados e por pessoas ligadas à educação. Cumpriu-se, então, os objetivos

gerais listados neste memorial.

Pretendo continuar o podcast após a entrega do mesmo, caso consiga

trabalhar em algum veículo jornalístico da Bahia. Entendo que há outros temas

ligados à educação que podem ser abordados posteriormente como, por exemplo, o

ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, uso de novas tecnologias na

sala de aula e o andamento da implementação do Novo Ensino Médio na Bahia. Há

também a possibilidade de submeter o podcast em editais de podcast e/ou voltados

para o fomento à educação, assim, posso adquirir financiamento para dar

seguimento ao projeto. Contudo, até a entrega deste memorial, não há prazo

estipulado para a produção de uma segunda temporada.

De maneira resumida, este memorial teve o objetivo de apresentar o PodEdu,

podcast voltado para professores da rede estadual de Ensino da Bahia. Além disso,

pode-se dizer também que foi uma maneira de valorizar o trabalho do professor ao

colocá-lo como figura principal dos episódios. Além disso, serviu para engajar

pessoas fora do público-alvo sobre a importância do docente para a formação

integral e cidadã.
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