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1. RESUMO 

Criado em 2006, somente dois anos depois da concepção da tecnologia do            

podcast, o Nerdcast conta atualmente com mais de um milhão de downloads em             

cada um de seus episódios publicados semanalmente às sextas-feiras e com           

duração média de uma hora e meia. Com esse público fiel e engajado, fica o               

questionamento: o que acaba atraindo tantos adeptos? Qual a relação deles com o             

Nerdcast no cotidiano e como avaliam esse conteúdo? Ouvir o próprio público e             

confrontar as informações com pesquisa bibliográfica se faz a metodologia desta           

pesquisa. 

Palavras-chave: podcast, Nerdcast, ouvinte, cultura do ouvir, ambientes        

comunicacionais 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo, os hábitos de consumo e geração de conteúdo             

ganham novos ares, novas caras e novas abordagens. No que tange ao universo             

digital, as possibilidades ganham proporções ainda maiores e diversas. A internet e            

sua incessante geração de conteúdo fez nascer a necessidade de remodelamento e            

refuncionalização do que já está disponível, para então suprir o vácuo de produção             

deixado pela limitação dos meios de comunicação tradicionais, o que abriu a            

oportunidade para que os consumidores passassem a produzir por conta própria. 

Dentro desse mundo, um elemento relativamente novo chama nossa atenção:          

o podcast. A modalidade só pôde se efetivar pela facilidade de acesso aos             

equipamentos de gravação e pela independência em relação a audiência, o que não             

é característica de um programa tradicional de rádio, mas que conquistou adeptos            

ao redor de todo o mundo inclusive no Brasil e acabou por dar origem a um canal                 

bastante popular, o Nerdcast. 

 

3. OBJETIVOS 

Entender o processo de criação e evolução do Nerdcast, bem como a relação             

e avaliação dos ouvintes quanto a conteúdo e abordagem. 

 

 



4. METODOLOGIA 

1) Pesquisa bibliográfica de fundamentação teórica para entender os aspectos         

que modelam a questão dos ambientes comunicacionais e a relação do ser            

humano o sentido auditivo; 

2) Entrevista com os ouvintes garantem a compreensão de como se dá o            

relacionamento dos ouvintes com o Nerdcast; 

3) Audição dos podcasts já produzidos trazem a perspectiva de evolução da           

produção e da própria estrutura do Nerdcast para efeito de comparação com            

o que os ouvintes alegam. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Vivemos em uma realidade cuja prioridade é a imagem. A visão prevalece            

sobre a audição e os outros sentidos, invertendo a lógica da tradição oral observada              

em tempos passados. Mas, com a saturação da imagem e a poluição visual,             

estaríamos nós dispostos a resgatar a importância do ouvir? 

O que temos é o reflexo da necessidade de preenchimento do tempo para o              

lazer na dicotomia entre trabalho e vida se manifestando, pois, como diz Baitello,             

“quanto mais o trabalho cresce desmesuradamente, mais a vida se perde           

desamparadamente” (p. 144). E ouvir requer abertura para receber o que está sendo             

falado: é necessário processamento de informação, o que gera participação no           

conteúdo, sendo que Wulf traz na linha complementar a praticidade do ouvir ao             

alegar que não é impossível interromper voluntária e temporariamente a audição,           

mas apenas direcioná-la em conformidade com nossa atenção. 

Nascido de uma ideia do VJ da MTV Adam Curry, o podcast vem da união do                

útil ao agradável: uma tecnologia de transmissão (broadcast) e o armazenamento de            

dados no aparelho da Apple, o iPod. A tecnologia veio para facilitar a produção e               

disseminação de conteúdo, tendo sido rapidamente adotada justamente por permitir          

o armazenamento de fácil acesso. No Brasil, um dos primeiros canais a aderir ao              

podcast foi o Nerdcast: a modalidade surgiu em 2004, o podcast de conteúdo nerd              

apareceu dois anos depois em decorrência da produção para o blog Jovem Nerd. 

Eis que surge a ideia de gravar rodas de discussões dos assuntos nerds,             

como jogos RPG, ciência, comportamento, história e tecnologia. 



A estrutura dos programas, os quais possuem média de 90 minutos, é            

dividida entre a vinheta de abertura, a apresentação dos interlocutores participantes           

já com introdução à temática - em geral com frases bem humoradas que relacionam              

cada participante com o tema -, publicidade, leitura dos emails e agradecimentos            

aos ouvintes e a discussão em si. 

O ambiente criado é de descontração e compartilhamento de conhecimento, o           

que é reforçado pelas piadas entre os convidados e a proximidade ocasionada pelo             

humor e sonoplastia envolvidos. Assim, além de um momento de aprendizado, o            

Nerdcast é também um momento de relaxamento em meio à otimização: é um             

ambiente comunicacional. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tende-se a confirmar a hipótese de que o podcast veio como uma alternativa             

de aproveitamento do tempo na rotina bastante agitada do cotidiano urbano: os            

deslocamentos entre locais de trabalho, estudo e moradia revelam-se o momento           

ideal para otimizar com conteúdo de gosto pessoal, o que, segundo os ouvintes e o               

próprio menu de temas de programas já gravados pelo Nerdcast, é ofertado com             

grande variedade e maestria de abordagem que mescla bom humor e seriedade. 

Além disso, nota-se preocupação constante com a qualidade da produção,          

principalmente se observarmos a transferência da responsabilidade de edição para          

uma equipe especializada (Radiofobia), o conteúdo publicitário que gera receita, a           

inclusão da opinião do público na seção Canelada logo no início dos programas e a               

criação do aplicativo Jovem Nerd, que garante mobilidade e praticidade no acesso. 
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