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Aspectos teóricos e pragmáticos do uso de podcasts: possibilidades de 

incorporação à prática bibliotecária

Francisco Edvander Pires Santos

Introdrução

Neste capítulo, pretendemos lançar as bases para a produção de podcasts em bibliotecas 

universitárias, a fim de que sejam ampliadas as estratégias de divulgação dos acervos, produtos, 
serviços, treinamentos e recursos de informação disponíveis para a comunidade acadêmica. 
Não obstante, nossa proposta também poderá ser aplicada às bibliotecas de natureza pública, 

especializada ou escolar, bem como a outros ambientes de informação que demandem uma rela-

ção direta de comunicação remota com o público atendido. Partimos da realização de pesquisa 
bibliográfica no Portal de Periódicos da CAPES e no Google Acadêmico, recorrendo, exclusi-
vamente, ao termo de busca ‘podcast library’. Considerando essa busca, que se deu no mês de 
janeiro de 2019, apresentaram-se os seguintes resultados no Portal de Periódicos da CAPES:

Quadro 1 - Comparativo dos resultados de busca.

Podcast library   

versus

“Podcast library”

15.744 resultados 109 resultados

10.849 artigos 82 artigos

de 2005 a 2019 de 2006 a 2018

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES.

A partir dessa pesquisa inicial, deparamo-nos com publicações que não versavam so-

bre o uso de podcast em bibliotecas, tanto na estratégia de busca sem o uso das aspas quanto 

com o uso destas, então constatamos a escassez de estudos voltados para essa temática em 

Biblioteconomia e Ciência da Informação. Dentre os artigos recuperados, o de maior expres-

sividade foi o de Sarkar (2012), o qual apresenta um panorama geral acerca da produção de 

podcasts em bibliotecas públicas e universitárias de quatro regiões do mundo: América do 

Norte, Europa, Ásia e Austrália. O objetivo do autor foi o de apresentar de que maneira os po-

dcasts têm sido implementados nas bibliotecas, visando incentivar os usuários a utilizarem os 

serviços e recursos oferecidos (SARKAR, 2012, p. 193). Nessa mesma busca, destacou-se o 
número especial da Library Technology Reports (HENNIG, 2017), publicado pela American 

Library Association, que dedicou todos os artigos desta edição a como inserir o bibliotecário 

na produção de podcasts.
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Aliado ao Portal de Periódicos da Capes, expandimos a busca através do Google 

Acadêmico, a partir do qual recuperamos como resultados o uso do podcast nos contextos 

educacional (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2007; FREIRE, 2015; MOURA; CAR-

VALHO, 2006) e de comunicação científica (DANTAS-QUEIROZ; WENTZEL; QUEIROZ, 
2018). Obviamente, também foram recuperados resultados na área da Comunicação, os quais 
nos conduziram à epistemologia da produção de podcasts, considerados micromídia e mídia 

de nicho (PRIMO, 2005).
O desenvolvimento desta pesquisa também se dá como parte do que abordamos em 

Santos (2018), cuja investigação nos possibilitou vislumbrar as potencialidades dos podcasts. 
Nosso objetivo, no decorrer deste texto, é justamente discutir essas potencialidades e incentivar 

bibliotecários a produzirem conteúdo em áudio voltado para a divulgação das ações promovi-

das pelas bibliotecas e pelos ambientes de informação onde atuam, considerando o marketing 

de serviços (LAS CASAS, 2012), a disseminação seletiva de informações (SOUTO, 2010) e as 

fases para a produção de conteúdo em arquivos de áudio (BERGMANN; SAMS, 2018).
Motivaram-nos, ainda, os resultados obtidos durante a realização da pesquisa de ava-

liação que coordenamos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2017)1, na qual tivemos 

como embasamento as perspectivas do marketing de serviços de Las Casas (2012) e onde foi 

possível constatar que alguns dos produtos e serviços oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) não têm chegado efetivamente ao público-alvo ao 

qual se destinam, principalmente pela falta de conhecimento sobre eles, segundo a resposta 

dos próprios respondentes. Outra motivação foi nossa constatação, em atendimento presencial 
e na participação em grupos de estudos e pesquisas, ao observarmos, por meio de conversas 

informais, o escasso conhecimento do público acerca do que a biblioteca oferece para além da 

composição de seu acervo e dos espaços para estudo individual e em grupo.
Entendemos que a produção de podcasts consiste numa estratégia eficaz para divulgar 

todas as ações promovidas por bibliotecas universitárias, principalmente em tempos de expres-

sivo volume de informação digital disponível online e devido às transições pelas quais têm 

passado as áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação. A seguir, discutiremos aspectos 
teóricos e pragmáticos referentes aos contextos de uso dos podcasts e às possibilidades de sua 

incorporação à atuação profissional do bibliotecário.

Podcasts e seus contextos de uso

Na área da Comunicação, Primo (2005) apresenta um dos primeiros trabalhos em língua 

portuguesa no qual discute o fenômeno podcasting em sua completude, abordando aspectos 

epistemológicos e operacionais, além de traçar um paralelo entre os conceitos de radiodifu-

são, micromídia, mídia de nicho e podcast. Definindo este último, Primo (2005, p. 3) destaca 
que: “O termo ‘podcast’ sofre da mesma ambiguidade que ‘programa’: pode tanto significar 

1 Dados primários da pesquisa disponíveis em: https://goo.gl/DByAHp e em: https://goo.gl/PBj153.
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um produto midiático seriado quanto um de seus episódios. É preciso, contudo, não confundir 
podcasting (o processo em sua totalidade) com podcast.” Visando a uma comparação dos sig-

nificados, acessamos o dicionário online Oxford, que atribui as seguintes definições, inclusive 
com exemplos de uso:

Figura 1 - Definições conforme o online Oxford Dictionary.	

Fonte: Disponíveis em: https://en.oxforddictionaries.com/definition/podcast e em: https://en.oxford-

dictionaries.com/definition/podcasting. Acesso em: 30 mar. 2019.

Ao analisar os significados e exemplos de uso trazidos pelas figuras e hiperlinks acima, 

entendemos que ‘podcast’ é, de fato, o arquivo de áudio gravado sob um determinado contexto, 

enquanto o ‘podcasting’ é a prática de gravar esses áudios em todas as suas etapas e influências 
na mídia. Neste aspecto, Primo (2005) discute a produção de podcast à luz da diferenciação en-

tre micromídia e mídia de nicho, onde os canais de alcance reduzido, sem vínculo com empre-

sas de comunicação e direcionados a uma quantidade menor de público caracterizam-se como 

micromídias; ao passo que, segundo o entendimento ao qual chegamos e com base na realidade 

de 2019, os podcasts podem ser caracterizados como uma mídia de nicho, pois ela “[...] trabalha 
no sentido de produzir conteúdo para um público-alvo bem segmentado, cujo perfil é avaliado 
através de constantes pesquisas de marketing.” (PRIMO, 2005, p. 3).

Nesse sentido, de que maneira o bibliotecário pode produzir conteúdo no formato pod-

cast? Por micromídia ou mídia de nicho? A verdade é que sob ambas as formas os bibliotecários 

podem produzir podcasts. Se o interesse for compartilhar experiências unicamente com a catego-

ria, cabem os podcasts como micromídia; mas se a intenção for expandir o alcance de produtos 

e serviços oferecidos pelas bibliotecas e demais ambientes de informação, então o podcast será 

considerado uma mídia de nicho. Cabe, aqui, inter-relacionarmos o conceito de podcast como 
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mídia de nicho e o objetivo do serviço de disseminação seletiva de informações, no qual, na pers-

pectiva de Souto (2010, p. 116), “[...] espera-se que sejam aproveitadas as inovações tecnológicas 
para ampliar as ações mediadoras, [...] tendo como premissa a necessidade de uso de técnicas de 
segmentação das categorias de usuários e da definição dos níveis de mediação a serem adotados.”

Por questões de credibilidade, em se tratando da ênfase na emissão do podcast, Primo 

(2005) ainda discute a necessidade de filtrar sempre o que for gravado, já que o interlocutor 
falará em nome de uma instituição, como no caso de bibliotecários de instituições públicas ou 

privadas que tenham interesse de se tornar podcasters, isto é, produtores de podcast. Nesse 
viés, há dois questionamentos que devem ser pensados, refletidos e respondidos pelo biblio-

tecário com ponderação e maturidade, levando em consideração toda a abordagem de Primo 

(2005): “Até que ponto o bibliotecário expõe sua opinião sobre um determinado assunto? 

Este profissional deve simplesmente explanar o tema com impessoalidade?”
Na composição de um podcast, “[...] É preciso estudar a relação complexa das 

condições de produção, do entorno midiático, com quem se fala e de suas condições de 

recepção. E, além disso, investigar como esses atores interagem entre si e com a tecno-

logia [...]” (PRIMO, 2005, p. 7). Essa investigação se dá na etapa de planejamento para 
a implantação do podcast como produto ou estratégia de disseminação seletiva de infor-

mações, onde, posteriormente, vem-se a etapa de concepção daquilo que será gravado. 
Como parte do planejamento e da concepção de podcasts, com a finalidade de inserir o 

bibliotecário nesse universo, vale acompanhar atentamente as discussões promovidas 

pelo canal SerifaCast (JONATHAS, 2018a, 2018b), que trouxe um podcast específico so-

bre o comparativo e a tendência de uso de duas plataformas importantes para a podosfera 

mundial: Anchor e SoundCloud.
Deparamo-nos com o registro do uso de podcasts também na área de Educação. 

Nesse contexto, são basilares as publicações de Moura e Carvalho (2006); Bottentuit Junior 

e Coutinho (2007); e Freire (2015). Estas três publicações certamente darão embasamento 
aos bibliotecários para pensar em questões de mediação junto à comunidade que usufrui 

dos produtos e serviços das bibliotecas e dos ambientes de informação.
Moura e Carvalho (2006) trazem as potencialidades do podcast no ensino de uma 

língua estrangeira, onde o uso de questionário subsidiou a coleta de dados referentes ao 

perfil e à percepção e utilização geral dos podcasts por parte dos alunos (sujeitos de pesqui-

sa). Em sua conclusão, dentre outras constatações, as autoras afirmam que: “Os podcasts 
são uma tecnologia emergente, com um potencial ligado à possibilidade de pensar uma 

rede mais ampla e territorial que pede trabalho em conjunto e ideias inovadoras para gerar 

outras formas de informação.” (MOURA; CARVALHO, 2006, p. 108, grifo nosso). É pos-

sível traçarmos um paralelo dessa afirmação com o papel socioeducativo do bibliotecário, 
mais especificamente em sua missão de levar produtos e serviços à comunidade por meio 
da produção de conteúdo multimídia e de material instrucional, por exemplo. Os podcasts 

são exemplos e estratégias práticas para que o bibliotecário atinja esses objetivos.
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Dentre outros pontos, Bottentuit Junior e Coutinho (2007) abordam as características, 

os modos de utilização, o potencial educativo e as ferramentas e softwares para gravação e 

edição de podcasts, tais como: Adobe Audition, Audacity e Podcast Factory. Foi utilizando o 
software Audacity que editamos os áudios gravados como testes em palestras ministradas na 

UFC. Sua interface de edição apresenta os recursos necessários para importar, converter e ex-

portar os arquivos de áudio:

Figura 2 - Edição de áudio no Audacity.

Fonte: Audacity.

Freire (2015), por sua vez, analisa a podosfera brasileira numa perspectiva de ampliar 

o caráter educativo do podcast na educação formal, por meio da cooperação escolar, da abor-

dagem de conteúdos curriculares e não curriculares e da possibilidade de transcrição do pod-

cast para surdos, no contexto da educação inclusiva. Complementando este último aspecto, ao 
produzir podcast, o bibliotecário pode estar inserido na gravação e edição de áudios voltados 

para a acessibilidade informacional, como, por exemplo, auxiliar na mobilidade de usuários 

com deficiência visual, detalhando, em podcasts, todo o caminho percorrido nas redondezas e 

no interior das bibliotecas e dos ambientes de informação. Em se tratando das características 
da podosfera brasileira, recomendamos ao iniciante na produção de podcasts que ingresse em 

grupos de discussão nas mídias sociais, voltados para orientações, tira-dúvidas e divulgação de 

conteúdo em áudio. A exemplo desses grupos no Facebook, dois se destacam: o Podcast Brasil 
e o Podcasters BR.

Com base em dados coletados a partir da produção de conteúdo em áudio na web, 

Dantas-Queiroz, Wentzel e Queiroz (2018) apresentam, em artigo publicado nos Anais da 

Academia Brasileira de Ciências, aspectos relevantes e inovadores acerca do uso de podcasts 
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objetivando, exclusivamente, a comunicação científica. Dentre os pontos abordados pelos 
autores estão: o aumento da produção de podcast no Brasil; o potencial envolvido nesse tipo 

de conteúdo visando à comunicação científica; quem, como e quando os usuários ouvem 
podcasts voltados para a comunicação científica; e as vantagens, deficiências e perspectivas 
acerca dessa mídia cada vez mais explorada no ambiente acadêmico. Como exemplo, são 
citados o Dragões de Garagem e o Fronteiras da Ciência, dois canais de podcasts cujos con-

teúdos versam sobre divulgação científica.
Perpassando pelas motivações, pelo percurso metodológico, recorrendo, inclusive, a 

dados primários de pesquisa, coletados do site PodPesquisa2, a fim de compor os resultados 
discutidos e embasar as constatações feitas no que se referem à amplitude e às potencialidades 

do podcast, de seu formato e conteúdo, da interação e uso dessa mídia, chegando, por fim, à 
descrição do perfil de ouvintes, Dantas-Queiroz, Wentzel e Queiroz (2018) apresentam, em sua 
conclusão, práticas que vão ao encontro de conceitos trabalhados em Biblioteconomia e Ciên-

cia da Informação. Segundo os autores, na web, “[...] o podcast, por ele mesmo, também pode 
ser uma fonte de propagação do conteúdo científico calculado pelas novas métricas [tais como: 
cientometria e altmetria].” (DANTAS-QUEIROZ; WENTZEL; QUEIROZ, 2018, p. 1900, tra-

dução nossa). Os autores recomendam aos podcasters que se dedicam à comunicação científica 
atribuir número DOI, links persistentes, de autores (ORCID) e palavras-chave que se relacio-

nem à fonte original da qual o áudio está tratando. Pragmaticamente: quando um pesquisador 
relata em áudio o percurso de sua pesquisa, já publicada como artigo científico, dissertação ou 
tese, recorre ao podcast na tentativa de publicizar para o grande público os seus achados cien-

tíficos. A gravação desse áudio pode ser tanto utilizando os jargões da academia quanto numa 
linguagem informal, a depender do nicho de público que se quer atingir, do canal que hospedará 

o podcast e do perfil do pesquisador.
Como resultado, o próprio podcast pode receber link persistente, em consonância com a 

plataforma que o hospedará, com o agregador que o distribuirá e com o tipo de repositório que 

o replicará ou descreverá o seu conteúdo. Podemos hospedá-lo em plataformas como Anchor, 
Megafono, Podbean, PodCloud ou SoundCloud, e distribuí-lo, por meio do feed RSS (presente 

nas configurações das plataformas digitais e que pode ser comparado à linha do tempo no Face-

book ou à página inicial de canais no YouTube), em outros agregadores de podcast, tais como: 

Deezer; Google Podcasts; iTunes/Apple Podcasts (de onde o podcast surgiu no início dos anos 

2000, no contexto do iPod); Spotify, dentre outros, além de sites e blogs pessoais e institucio-

nais. A Rede Cariniana, por exemplo, investiu na produção de podcasts, hospedando os áudios 

no SoundCloud e replicando o feed RSS em seu portal3:

² Disponível em: http://abpod.com.br/podpesquisa. Acesso em: 28 abr. 2019.
3 Disponível em: http://cariniana.ibict.br/index.php/podcasts. Acesso em: 21 abr. 2019.
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Figura 3 - Podcasts produzidos pela Rede Cariniana.

Fonte: Disponível em: http://cariniana.ibict.br/index.php/podcasts. Acesso em: 21 abr. 2019.

 Notoriamente, ao analisarmos os podcasts da Rede Cariniana, visualizamos essa pro-

dução como mídia de nicho, na qual a preservação digital é o tema norteador das entrevistas 

e discussões postadas. Os áudios foram gravados em diferentes ambientes, possivelmente edi-
tados pelo administrador do canal, ou mesmo postados na íntegra, hospedados e distribuídos 

como podcasts. Contudo, a atuação do bibliotecário se expande para além dessas etapas, pois 
desenvolver um serviço de disseminação seletiva de informações ampliaria o alcance desses 

áudios, na medida em que seriam geridos sob o olhar de um bibliotecário audiovisual, conforme 

proposto em Santos (2018).
Vislumbrando as potencialidades dos podcasts, principalmente sob a influência do ma-

terial postado pela equipe da Rádio Universitária FM da UFC, que também hospeda e distribui 

podcasts, criamos uma conta institucional na plataforma SoundCloud, com testes feitos na etapa 

final da pesquisa apresentada em Santos (2018). Incorporamos o primeiro áudio a partir de uma 
palestra gravada na ocasião de um seminário, cujo conteúdo foi editado por meio do software 

Audacity. A figura 4 ilustra a página inicial de administrador da conta criada no SoundCloud.
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Figura 4 - Canal de podcasts criado no SoundCloud.

Fonte: Disponível em: https://soundcloud.com/bchufc. Acesso em: 28 abr. 2019.

Considerando as bibliotecas e os ambientes de informação, entram na produção de 

podcasts: áudios instrucionais; tutoriais; trechos de videoaulas (convertidas em áudio); we-

bconferências; minicursos; workshops; rodas de conversa; colóquios; simpósios; jornadas; 

palestras (a exemplo da ilustrada na figura acima), dentre outras ocasiões que permitam a 
captura do áudio seguindo, preferencialmente, os critérios que estabelecemos em Santos 

(2018), dentre eles a edição do conteúdo para suprimir falas não autorizadas pelo interlocu-

tor. Além disso, nos casos de produção de material instrucional ou de divulgação de acer-
vos, produtos, serviços ou recursos de informação, softwares como o Audacity e o aTube 

Catcher destinam-se à gravação e edição do conteúdo independentemente do local onde 

o bibliotecário esteja, citando igualmente o próprio gravador de voz tradicional instalado 

como aplicativo nos smartphones.
Em Biblioteconomia e Ciência da Informação, consideramos o artigo de Sarkar (2012) 

o mais expressivo e completo acerca das potencialidades de uso dos podcasts em bibliotecas. 
O referido autor conduziu seu percurso metodológico e discutiu, consequentemente, seus resul-

tados obtidos sob dois vieses: as características dos podcasts produzidos pelas bibliotecas de 

sua amostragem; e quais as propostas (tipos) desses mesmos podcasts. No intuito de abranger 
características e propostas, Sarkar (2012) apresentou variáveis (originalmente nomeadas che-

ckpoints) para medir o grau de prevalência de podcasts nas bibliotecas selecionadas. No quadro 
a seguir, traduzimos, adaptamos e especificamos as potencialidades e instruções de uso com 
base em cada um dos checkpoints, visando à atuação do bibliotecário podcaster:
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Quadro 2 - Checkpoints sobre as características, tipos, potencialidades e instruções de uso 

para bibliotecários podcasters.

Características dos 

podcasts

Potencialidades e instruções de 

uso para bibliotecários podcasters

Tipos de conteúdo para a 

produção de podcasts

Links no site da biblio-

teca

Remeter o usuário ao site institucional 

da biblioteca

Guia para orientação sobre a bi-

blioteca, incluindo as questões 

de acessibilidade informacional, 

normas e regulamentos

Instruções de como 

utilizar os podcasts

Elaborar tutoriais e apresentações para 

divulgação dos podcasts produzidos 

e atentar para o tempo de duração do 

áudio (evitar podcasts demasiadamente 

longos)

Estratégias de busca e desen-

volvimento de habilidades de 

pesquisa

Os podcasts são 

pesquisáveis por 

palavras-chave

Indexar todos os podcasts produzidos

Pesquisa no catálogo da biblio-

teca e instruções de como utili-

zar o acervo

Os podcasts são 

categorizados por 

tópicos

Analisar a arquitetura de informação e 

categorizar os podcasts de acordo com 

o seu conteúdo

Guia para uso dos recursos in-

formacionais da biblioteca

Os podcasts são 

disponibilizados por 

data

Considerar para arquivamento a data 

de veiculação, e não a de produção do 

áudio, e manter sempre o canal atuali-

zado com novos podcasts, seguindo um 

cronograma de postagens, se necessário

Guia para uso dos produtos e 

serviços da biblioteca

Há arquivos de pod-

casts

Realizar levantamento de bibliotecas e 

ambientes de informação que já produ-

zem podcasts

Informações gerais

Há feed RSS para po-

dcasts

Criar conta em plataforma de podcast 

que gere o feed RSS e replicá-lo nos 

agregadores de podcasts

Uso de ferramentas de pesquisa

Os podcasts são 

transcritos

Proceder com a transcrição ou decupa-

gem de cada podcast

Análise de livros e de outros 

tipos de material bibliográfico 
ou documental

Há links para podcasts 

de outras bibliotecas

Propor uma rede colaborativa de biblio-

tecários podcasters

Palestras, debates, discursos e 

entrevistas

Permite-se feedback 

para os podcasts

Medir a efetividade do conteúdo do 

áudio e, com base nas respostas obtidas 

pelo público, alterar o conteúdo em 

tempo real e fazê-lo mais atrativo para 

a comunidade 

Tutoriais, videoaulas converti-

das em áudio e demais tipos de 

material instrucional

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), adaptado de Sarkar (2012) e complementado de acordo com Santos (2018).
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Corroboramos o disposto no quadro 2 acima com base nas possibilidades de estudo 

trazidas por Sarkar (2012, p. 210, tradução nossa): “[...] investigar de que maneira as bi-
bliotecas convertem tutoriais em forma de texto para palestras em áudio, complementando 

o ensino em sala de aula e os podcasts instrucionais, aliados aos serviços de alerta em catá-

logo online [...]”. O autor também reforça que um dos principais objetivos da produção de 
podcasts é o seu caráter remoto, ou seja, de fazer com que “[...] o conteúdo em áudio dispo-

nibilizado nos podcasts aproxime os usuários das atividades da biblioteca mesmo quando 

eles estão ocupados fazendo outra coisa.” (SARKAR, 2012, p. 210, tradução nossa). Nesse 
sentido, os podcasts tornam-se recursos de informação e produtos dos serviços de alerta e 

das estratégias de disseminação seletiva de informações, na medida em que a URL e o ar-

quivo de áudio produzido podem ser compartilhados via e-mail, feed RSS, mídias sociais, 

site institucional, dentre outros canais formais e informais de comunicação com o público 

atendido pela biblioteca.
Nessa perspectiva, Hennig (2017) discute, em número especial da Library Techno-

logy Reports, periódico publicado pela American Library Association, os seguintes desa-

fios a serem lançados para os bibliotecários podcasters: a importância dos podcasts como 

parte da inclusão e competência digital; as estatísticas de público de ouvintes; ferramentas 

recomendadas para a produção de podcasts; oportunidades para as bibliotecas produzi-

rem seus podcasts, além de outras questões pertinentes. No seio dessas oportunidades, 
entendemos que se faz necessário ao bibliotecário podcaster acessar fontes de informação 

especializadas no momento da elaboração do roteiro de um podcast. Por exemplo: na pro-

dução de áudio sobre normas da ABNT para documentos jurídicos, o bibliotecário acessará 

obrigatoriamente sites como o das Secretarias Municipais, Câmara dos Deputados, Senado 

Federal, dentre outras fontes de informação.
A fim de proceder com a gravação de podcasts, apesar de haver significativas 

diferenças se comparados aos arquivos de imagens em movimento, adaptamos, a seguir, 

as “regras cardeais para a produção de vídeos” no contexto da sala de aula invertida 

(BERGMANN; SAMS, 2018, p. 39-42), a saber: 1. Seja breve, na medida do possível; 2. 
Fale com entusiasmo; 3. Crie um áudio com outro bibliotecário e peça a sua opinião; 4. 
Acrescente humor, quando necessário; 5. Não desperdice o tempo do ouvinte; 6. Incenti-
ve as anotações por parte do ouvinte, acrescentando ao áudio dicas de pesquisa, fontes e 

recursos de informação; 7. Acrescente vinhetas e chamadas atrativas; 8. Nunca aumente 
ou diminua o volume do áudio durante a gravação, mantenha constante; 9. Respeite os 
direitos autorais. Cada uma dessas “regras” deve ser incorporada às etapas de produção 
de podcasts, definidas no quadro 3, juntamente com as questões norteadoras e as suges-

tões de ferramentas e recursos:
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Quadro 3 - Etapas, questões norteadoras, ferramentas e recursos para a produção de podcasts.

Etapas Questões norteadoras Ferramentas e 
recursos

Planejamento Qual o tema de interesse?

Esquemas, mapas 

conceituais, 

pesquisas na internet

Concepção e roteirização

Qual o embasamento para a discussão? É 
necessário produzir slides para nortear a 

gravação?

Fontes 

especializadas de 

informação

Gravação

O tom de voz é o ideal? Há vícios de 

linguagem?

Gravador de voz 

tradicional ou 

softwares como 

Audacity e aTube 

Catcher

Edição Qual o software mais recomendado?

Softwares como 

Adobe Audition, 

Audacity, Camtasia 

Studio e Sony Vegas

Disponibilização

Quais os canais e plataformas existentes 

para hospedar o podcast?

Anchor, Megafono, 

Podbean, PodCloud, 

SoundCloud

Distribuição Quais os agregadores existentes? 

Deezer, Google 

Podcasts, iTunes/

Apple Podcasts, 

Spotify

Indexação e descrição

Quais palavras-chave utilizar? De que 

forma descrever o conteúdo?

Linguagem natural 

e vocabulários 

controlados

Divulgação

Quais as estratégias de marketing? De 

que forma desenvolver serviços de alerta 

e disseminação seletiva de informações?

Feed RSS e mídias 

sociais

Feedback De que maneira incentivar o retorno do 

público?

Comentários do 

público

Avaliação

Qual a efetividade dos podcasts? De que 

forma medir o alcance?

Estatísticas e 

níveis de acesso, 

download, 

compartilhamentos, 

interação e 

comentários

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Cada um dos questionamentos dispostos no quadro acima deverá ser levado em consi-

deração pelo bibliotecário podcaster. Criar o seu canal de podcast, seja pessoal ou institucional, 

ampliará a visibilidade em torno do que a Biblioteconomia e a Ciência da Informação oferecem 

para uma determinada comunidade, isto é, para um segmento de público específico que se dese-

je alcançar, o que corrobora a produção de podcasts como uma mídia de nicho, cuja efetividade 

perpassa as relações de tempo e espaço.

Considerações finais

Diante do que foi exposto, percebemos que todos os aspectos e práticas que regem a 

produção de podcasts demandam a colaboração e mediação bibliotecária, onde podemos vis-

lumbrar um mercado promissor de atuação profissional, seja para bibliotecários consultores 
de informação, seja para bibliotecários podcasters. Baseados em pesquisa bibliográfica e na 
participação em grupos do Facebook, constatamos que a podosfera brasileira ainda está em fase 

de consolidação no Brasil, e incentivar a participação ativa do bibliotecário nesse cenário nos 

motiva a dar continuidade ao que foi apresentado neste capítulo.
Dialogamos com textos que, de fato, são basilares para os bibliotecários que desejem 

explorar essa mídia de nicho, bem como para aqueles que prefiram atuar em consultoria, no 
sentido de aplicar suas competências em disseminação seletiva de informações, prover serviços 

de alerta ou se dedicar à indexação, transcrição e descrição do conteúdo. O bibliotecário pod-

caster, por sua vez, dedicar-se-á a explorar as etapas de produção dos podcasts, no intuito de 

divulgar as ações promovidas pelas bibliotecas e pelos ambientes de informação onde atua, ou 

mesmo no compartilhamento de assuntos de interesse unicamente da categoria.   
Todas essas possibilidades não se esgotam aqui, visto que as publicações discutidas 

neste capítulo nos conduzem a inter-relações mais amplas acerca da atuação do bibliotecário na 

produção de podcasts, detalhando, por exemplo, a aplicabilidade de cada um dos checkpoints 

e das etapas apresentadas anteriormente, onde a relação bibliotecário-comunidade se estende 

para além dos ambientes de informação, visando ao engrandecimento das áreas de Biblioteco-

nomia e Ciência da Informação.
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Nota do autor

A etapa de testes que embasou este capítulo deu-se na plataforma SoundCloud. No 
entanto, após explorarmos outras plataformas digitais que hospedam podcasts, optamos pelo 

PodCloud devido, principalmente, à relação custo-benefício na administração do nosso canal 

e à disponibilização de um aplicativo próprio: o BCHcast. Nosso conteúdo pode ser acessa-

do ao se pesquisar BCHcast nos seguintes agregadores de podcast: Deezer; Spotify; iTunes/

Apple Podcasts; e Google Podcasts. Da mesma forma, o conteúdo pode ser acessado em: 
bchcast.podcloud.site ou https://bchufc.wordpress.com/podcasts.
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