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As competências midiáticas do podcast de cultura “Como começar”1 

Elizângela Granadeiro2 

Christina Musse3 

  
RESUMO: O podcast “Como começar” apresenta produções de literatura, música e cinema 
para públicos que não conhecem sobre elas. Nossa hipótese é de que ao assumir um papel de 
“ensinar a ver”, o podcast aproxima o conteúdo jornalístico do pedagógico. Com um 
referencial teórico sobre literacia midiática e jornalismo e com a metodologia “As dimensões 
da competência midiática”, centramos nossa análise na dimensão de processos de produção e 
difusão e na de ideologia e valores.  
 

INTRODUÇÃO 

O “Como começar” é um podcast produzido pelo “Nexo Jornal” que apresenta produções de 

literatura, música e cinema para um público-alvo composto por pessoas que não conhecem 

sobre elas. O conteúdo é apresentado a partir das obras e trajetórias de autores e de 

movimentos culturais para responder a pergunta central de cada episódio: “Como começar a 

ler...”, “Como começar a ouvir...” ou “Como começar a ver...”.  

A mídia podcast surgiu em 2004 nos Estados Unidos para atender a uma necessidade 

jornalística de distribuição de conteúdo em áudio. No Brasil, os primeiros podcasts foram 

iniciativas de produtores independentes não associados com grandes empresas do setor de 

comunicação. A produção de podcasts jornalísticos no país está fortemente concentrada nos 

últimos anos, especialmente, a partir de 2018.  

O mercado brasileiro de podcasts é mensurado pela “PodPesquisa”, realizada pela ABPOD 

(Associação Brasileira de Podcasters). Segundo a diretora da ABPOD, Kellen Bonassoli, os 

resultados das últimas edições de 2018 e 2019 foram impulsionados por dois grandes fatores: 

a crescente produção de veículos jornalísticos e a presença das plataformas de streaming no 

mercado (ABPOD, 2020). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT2 Competência Crítica em Comunicação e Informação, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGCOM/UFJF. E-mail: elizaagranadeiro@gmail.com  
3 Orientadora do trabalho. E-mail: cferrazmusse@gmail.com  
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A nossa hipótese é de que ao assumir uma função de responsabilidade social, tomando para si 

o papel de ensinar as pessoas a verem o mundo, neste caso um mundo relacionado com temas 

culturais de literatura, música e cinema, o podcast jornalístico “Como começar” se aproxima 

de um conteúdo pedagógico que pode ser associado com o entendimento da literacia midiática 

sobre a necessidade de desenvolver a leitura crítica nas pessoas que recebem as suas 

mensagens. 

Objetivamos pesquisar como a narrativa jornalística do podcast “Como começar” é construída 

para se aproximar de um conteúdo pedagógico que pode contribuir para o aprimoramento das 

competências midiáticas, especialmente, para o desenvolvimento da leitura crítica da 

audiência. Este artigo apresenta resultados iniciais da nossa pesquisa de mestrado e 

acreditamos que ele vai contribuir para aumentar a escassa bibliografia que relaciona literacia 

e jornalismo.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A literacia midiática tem sido desenvolvida como campo de estudo desde os anos 1980 e a 

origem dela está centrada no desenvolvimento de “algumas iniciativas da Unesco relacionadas 

com a educação para as mídias” (BORGES, 2015).  

Recorremos à Fátima Régis (2020) para apresentarmos uma revisão dos principais campos de 

estudo sobre a literacia. O New Literacies Studies (NLS – Novos Estudos em Letramento) 

entende o letramento como um fenômeno sociocultural que, portanto, é construído a partir de 

práticas sociais. “Na perspectiva das NLS, letramento se torna plural, letramentos, uma vez 

que as práticas sociais que propiciam o letramento são múltiplas, podem ser informais, fora do 

espaço escolar” (RÉGIS, 2020, p.150). 

Com o surgimento das mídias digitais, a partir da década de 1990, são formuladas três 

abordagens de estudo:  

• The New Literacies Studies (Os novos estudos em letramento): o conceito de letramento é 
ampliado para cultura digital e as mídias e equipamentos digitais passam a ser vistos “como 
tecnologias para dar e apreender o sentido das coisas” (2020, p.153); 
 

• Multiliteracies (Multiletramentos). Nas palavras de Fátima Régis: 

Com o termo multiletramentos, os autores querem destacar duas mudanças 
significantes no panorama mundial de globalização que remetem à 
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multiplicidade do termo letramento. O primeiro multi remete ao 
multiculturalismo para a crescente diversidade cultural e linguística advinda 
da crescente migração transnacional, possibilitada pelo processo de 
globalização. O segundo multi remete às formas multimodais de expressão e 
representação linguística, que proliferaram das diversas plataformas de 
comunicação que emergiram, sobretudo, a partir das mídias e redes digitais 
(2020, p.153). 

  

• New Media Literacies Studies (Novos estudos em letramento midiático): ampliam o 

entendimento de letramento midiático considerando a cultura participativa que permite que 

as pessoas sejam também produtores de informação.  

Ao fazer uma revisão das pesquisas desenvolvidas até 2010, James Potter afirma: 

Existem três principais questões que os pesquisadores consideram referentes 
à ideia de literacia midiática. A primeira dessas questões é: “O que são as 
mídias?”: Em termos de literacia midiática, nós precisamos esclarecer de 
quais tipos de mídia estamos falando. 

(...) 

A segunda questão é: “O que queremos dizer por literacia?” Novamente 
aqui, existe um amplo campo de abordagens. 

(...) 

A terceira questão é: “Qual seria o propósito da literacia midiática” (2010, 
p.679-680, tradução nossa).4 

A análise apresentada por Potter dava destaque para os efeitos negativos que as mídias 

provocam na vida das pessoas, especialmente de crianças, (destacando efeitos das produções 

de televisão) e para a necessidade de ensinar as pessoas a se defenderem desses efeitos. Por 

esta abordagem e também por não considerar a possibilidade de produção criativa, a análise 

de Potter foi criticada e recebeu, inclusive, uma resposta de Renee Hobbs.  

Dando destaque para as iniciativas de literacia voltadas para os jovens, Hobbs afirma: 

Muitos educadores de literacia midiática ao mesmo tempo acolhem e 
rejeitam o protecionismo, reconhecendo a importância dos verdadeiros e 
reais prazeres que os estudantes experimentam como consumidores e 
produtores das mídias, e observam que os jovens mesmos frequentemente 

                                                 
4 No original: “There are three major issues that confront scholars who consider the idea of media literacy. The 
first of these issues is: What are the media? In terms of media literacy, we must clarify which media we mean. 
(...) The second issue is: What do we mean by literacy? Again there is a wide range of thinking. (...) The third 
issue is: What should be the purpose of media literacy”.  
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rejeitam ser taxados como vítimas de um sistema midiático maligno (2011, 
p.423, tradução nossa).5  

Com o desenvolvimento das pesquisas, houve variadas formulações do conceito e a definição 

que adotaremos foi estabelecida a partir dos estudos da Comissão Europeia e segue abaixo 

estruturada a partir da pesquisa de Gabriela Borges (2015). Assim, literacia midiática pode ser 

conceituada como: 

(...) a capacidade de aceder, analisar e avaliar o poder de imagens, sons e 
mensagens que confrontam o sujeito contemporâneo, assim como comunicar 
de forma competente através das mídias disponíveis. O objetivo da literacia 
midiática é aumentar o conhecimento sobre as diversas formas de mensagens 
midiáticas presentes na vida contemporânea e ajudar os cidadãos a 
compreenderem a forma como as mídias filtram percepções e crenças, 
formatam a cultura popular e influenciam as escolhas individuais. A literacia 
midiática deve habilitar os cidadãos para o pensamento crítico e a resolução 
criativa de problemas a fim de que possam ser consumidores sensatos e 
produtores de informação. Neste sentido, a literacia midiática é um dos pré‐
requisitos para o exercício de uma cidadania ativa e para o usufruto dos 
direitos de liberdade de expressão e informação, sendo essencial na 
construção e manutenção da democracia (BORGES, 2015, p.52). 

A literacia midiática, então, se dedica a pensar a relação dos sujeitos com as mídias e um dos 

seus grandes objetivos é capacitar as pessoas para que elas possam aprender a ler criticamente 

as mensagens midiáticas, compreenderem o funcionamento das mídias e a produzirem seus 

próprios conteúdos.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia “As dimensões da competência midiática” foi formulada por Joan Ferrés e 

Alejandro Piscitelli em 2012 a partir de um trabalho que envolveu a colaboração de 50 

especialistas do mundo em educação midiática. Ao retomarem a definição de competência, os 

autores afirmam que ela deve ser “entendida como uma combinação de conhecimentos, 

habilidades e atitudes consideradas necessárias para um contexto determinado” (2015, p.3).  

As seis dimensões formuladas são 1) linguagem, 2) tecnologia, 3) processos de interação, 4) 

processos de produção e difusão, 5) ideologia e valores e 6) estética. Nas palavras dos autores,  

                                                 
5 No original: “Many media literacy educators both embrace and reject protectionism, recognizing the 
importance of honoring the very real pleasures that students experience as both media consumers and producers, 
and observing that young people themselves often resent being positioned as victims of an evil media system”. 
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A competência midiática envolve o domínio de conhecimentos, habilidades 
e atitudes relacionadas a seis dimensões básicas, a partir das quais são 
elaborados os indicadores. Estes indicadores estão relacionados, em cada 
caso, com o âmbito de participação das pessoas que recebem mensagens e 
interagem com elas (âmbito de análise) e das pessoas que produzem as 
mensagens (âmbito de expressão) (2015, p.8-9). 

Os autores afirmam (2015, p.5) que a proposta das dimensões não é destinada a uma faixa 

etária específica. Ela foi formulada para ter indicadores genéricos e flexíveis que podem e 

devem ser adaptados de acordo com a idade e o nível de desenvolvimento cultural das 

pessoas. 

Quadro 1: Metodologia 

Pesquisa bibliográfica Literacia midiática; jornalismo; podcast 

Pesquisa empírica Episódios “Como começar” 

As dimensões da competência midiática Processos de produção e difusão; ideologia e valores 

 

RESULTADOS  

Ferrés e Piscitelli afirmam que a dimensão de processos de produção e difusão se refere a 

“Conhecimento dos fatores que convertem as produções em mensagens submetidas às 

condições socioeconômicas de toda uma indústria” e ainda “Conhecimentos sobre os sistemas 

de produção, as técnicas de programação e os mecanismos de difusão” (2015, p.12).   

Uma informação importante sobre os mecanismos de difusão do podcast é que os episódios 

são divulgados através da newsletter diária enviada pelo “Nexo Jornal” para os leitores 

cadastrados (não é necessário ser assinante do jornal para receber o informativo). Outra 

possibilidade de as pessoas saberem de novos episódios são as notificações das próprias 

plataformas digitais, como o Spotify. Ou seja, os mecanismos de difusão ficam restritos e não 

acompanham as potencialidades oferecidas pelo meio digital como posts em redes sociais nas 

quais o “Nexo” está presente, como Facebook6 e Instagram7.  

Em relação aos conhecimentos sobre os sistemas de produção, a própria construção da 

narrativa do “Como começar” fornece alguns indícios. Os minutos iniciais de cada episódio 

são dedicados para apresentar a proposta editorial do podcast. Dessa forma, antes de o 
                                                 
6 Link de acesso: https://www.facebook.com/nexojornal  
7 Link de acesso: https://www.instagram.com/nexojornal/?hl=pt-br  

https://www.facebook.com/nexojornal
https://www.instagram.com/nexojornal/?hl=pt-br
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conteúdo de cada episódio ser apresentado, as pessoas ouvem explicações sobre o que é o 

“Como começar” e o que elas vão encontrar no episódio. 

Essa introdução é feita por algum editor do jornal para informar que o podcast é de cultura 

para tratar dos temas literatura, música e cinema, a partir da vida e obra de algum autor ou 

mesmo da trajetória de algum movimento artístico-cultural brasileiro ou estrangeiro. Da 

mesma forma, ficamos sabendo que o objetivo da produção é apresentar possíveis caminhos 

para quem deseja começar a conhecer os temas abordados e, para isso, são apresentadas 

informações e opiniões de especialistas em cada tema que respondem a pergunta central: 

“Como começar a ler...”, “Como começar a ouvir...” ou “Como começar a ver...”. Por fim, o 

editor se despede falando quem é o jornalista da redação que estudou sobre o tema do 

episódio e que vai conduzir a conversa com os convidados.  

Como essa introdução se repete a cada episódio, mesmo quem ouve pela primeira vez tem a 

oportunidade de conhecer a estrutura do programa que vai ouvir. Dessa forma, cada pessoa 

acessa a proposta editorial do “Como começar” e vai poder confirmar se ela foi cumprida.  

Esta introdução também fornece indícios dos processos de produção de um jornal de forma 

geral. Como algum editor do “Nexo” apresenta a proposta do podcast e depois passa a palavra 

para algum jornalista da redação, acreditamos que fica subentendida uma relação de 

hierarquia profissional. Dessa forma, o editor se dirige aos ouvintes, falando em nome do 

jornal, e depois transfere a responsabilidade do programa para o jornalista que, por sua vez, 

conduz a narrativa a partir das pesquisas que realizou e das opiniões fornecidas pelos 

entrevistados. Com essa estrutura de hierarquia, as pessoas são apresentadas a partir das 

funções profissionais que vão desempenhar.  

Ferrés e Piscitelli afirmam que a dimensão de ideologia e valores se refere a “Capacidade de 

descobrir o modo como as representações midiáticas estruturam nossa percepção da realidade, 

frequentemente em relação às comunicações inadvertidas” e ainda “Habilidade de buscar, 

organizar, contrastar, priorizar e sintetizar informações procedentes de distintos sistemas e 

diferentes contextos” (2015, p.13). 

Podemos inferir que a área cultural e as temáticas específicas de literatura, música e cinema 

foram escolhidas por serem consideradas relevantes para a sociedade. E mais do que isso: a 

abordagem da podcast que se destina a pessoas que não conhecem as produções e que tem o 
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objetivo de indicar caminhos possíveis de fruição demonstra, no nosso entendimento, como a 

área cultural e o conhecimento sobre ela são um campo de interesse comercial para o jornal. 

Com isso, o “Nexo” toma pra si a responsabilidade de guiar as pessoas, indicando quais 

seriam os melhores caminhos que elas poderiam trilhar para usufruírem temas culturais. Sobre 

esta responsabilidade social, recorremos a Alfredo Vizeu e Laerte Cerqueira que afirmam que 

o jornalismo se legitima “como o lugar de ‘poder mostrar’, de ‘poder dizer’, ‘interpretar’, de 

‘poder analisar’. O jornalismo se autorreferencia como um lugar de mediação, de revelação da 

verdade e orientação de homens e mulheres na contemporaneidade”. (2016, p.6). 

Dos 41 episódios disponíveis, 26 são sobre arte brasileira e 15 sobre arte estrangeira. Apesar 

de a maioria ser sobre arte brasileira, o que poderia ser justificado pelo fato de ser uma 

produção de um jornal brasileiro que, inicialmente, é direcionado para o público brasileiro e 

para o público que fala e entende a língua portuguesa, é interessante ressaltar uma presença 

significativa de episódios sobre arte estrangeira. 

Assim, existem episódios com temas de origens variadas como sobre Jorge Luis Borges 

(escritor argentino), dub reggae (movimento musical jamaicano), Samuel Becket (escritor e 

dramaturgo irlandês), John Coltrane (saxofonista e compositor de jazz norte-americano), 

Amós Oz (escritor israelense), cinema sul-coreano, cumbia (música típica da Colômbia), 

Alfred Hitchcock (cineasta britânico), dentre outros. 

Dessa forma, acreditamos que ao misturar autores e movimentos de origens diversas, mesmo 

o podcast sendo uma produção brasileira e inicialmente direcionado para este público, o 

“Como começar” colabora para o pensamento crítico ao apresentar temáticas de 

nacionalidades variadas e mesmo temas de nichos artístico-culturais específicos como ópera, 

cumbia, dub reggae, krautrock, animações brasileiras, cinema sul-coreano.  

Ao não limitar as temáticas às produções culturais brasileiras, o podcast apresenta variadas 

opções que podem contribuir para os ouvintes terem contato com manifestações artístico-

culturais que não são, frequentemente, divulgadas em veículos de mídia de grande porte como 

emissoras de rádio e televisão. Assim, os ouvintes têm a oportunidade de terem um primeiro 

contato mais direcionado com as temáticas, a partir da abordagem didática do podcast, e 

mesmo de localizarem o contexto das produções artísticas brasileiras em um cenário cultural 

mais amplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto os processos de produção do podcast são explicitados a partir de uma introdução 

realizada em cada episódio que apresenta a estrutura do conteúdo e aponta indícios da 

hierarquia de uma produção jornalística, os processos de difusão ficam restritos, uma vez que 

a difusão do “Como começar” acontece apenas por meio de envio da newsletter do “Nexo 

Jornal” e não aproveita as possibilidades do meio digital como compartilhamentos em redes 

sociais digitais, por exemplo.  

Acreditamos que a dimensão de ideologia e valores está mais fortemente presente, 

especialmente, por dois motivos: pela própria escolha da temática cultural e pela definição do 

público-alvo, composto por pessoas que ainda não conhecem as temáticas abordadas. Dessa 

forma, podemos afirmar que o “Nexo Jornal” se posiciona através do “Como começar”, 

reafirmando a sua política editorial de trazer contexto às informações e de contribuir para o 

fortalecimento do debate público, tendo a cultura como tema central.  

Destacamos esse ponto de contribuir para o fortalecimento do debate público porque 

acreditamos que ele se aproxima do desenvolvimento do pensamento crítico proposto pela 

literacia midiática. Dessa forma, ao apresentar temáticas culturais brasileiras e estrangeiras, o 

podcast tem uma abordagem pedagógica que ultrapassa a finalidade jornalística de informar 

sobre algo e, assim, pode ser visto como um conteúdo de formação que guia e capacita as 

pessoas, contribuindo para o conhecimento sobre produções de literatura, música e cinema. 
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