
Podcast: entenda a revolução do "rádio" 
 
Mesmo não muito conhecido pelos brasileiros, o podcast, apontado por alguns como a revolução 
do rádio, já começa a dar sinais de vida por aqui.  
 
O termo refere -se a uma gravação de áudio que pode ser baixada da internet e ouvida em 
qualquer lugar e a qualquer hora nos players portáteis de MP3. 
 
O nome remete ao walkman digital mais conhecido, o iPod, da Apple, e ao significado para 
"casting" em inglês, ou seja, transmissão. Existem gravações dos mais diversos temas e estilos 
musicais.  
 
O origem do podcast está ligada a febre dos blogs. Desde 2003, muitos diários virtuais já 
colocavam no ar arquivos de áudio. A prática dos blogs inspirou o ex-VJ da MTV norte-americana 
Adam Curry a criar o software iPodder.  
 
O iPodder permite fazer o download de gravações em MP3 da internet para o walkman e trabalha 
com formato RSS, funcionando como um agregador de conteúdo que avisa o usuário quando um 
novo podcast é publicado na rede. 
 
A moda, que já faz a cabeça dos gringos, começa a aparecer no Brasil. Mariana Eva, que mora no 
Rio de Janeiro, é uma das entusiastas dos "blogs em MP3". Ela é guitarrista e cantora da banda 
alternativa MIM, e usa seu podcast como ferramenta de divulgação desse segmento musical.  
 
Segundo Mariana "o podcast é uma revolução". Para a cantora, a rádio tradicional está 
desgastada com a Voz do Brasil, o excesso de comerciais e a repetição das bandas. "É muito difícil 
para pessoas que gostam de rock, ou de Jazz, por exemplo, achar alguma rádio que agrade". 
 
Como escutar um podcast 
 
Para ouvir um podcast é preciso baixar um programa agregador de conteúdo, como o pioneiro 
iPodder ou ainda o Doppler, o Nimiq e o Ipodder X. 
 
Com esses softwares, o usuário pode determinar um podcast específico de seu gosto, que será 
transferido automaticamente para o PC a cada versão nova. Mesmo estando offline, o usuário 
receberá as novas gravações. Depois é só transferir para o walkman digital. 
Para ouvir um Podcast nem é preciso ter um tocador de MP3. Apesar de não ter a vantagem de 
ouvir em qualquer lugar, os usuários também podem optar por escutar diretamente do PC. 
 
Dicas de podcasts  
 
Há vários diretórios online com endereços RSS de podcasts. Um exemplo é o 
http://www.ipodder.org , onde Mariana Leite hospeda seus programas. 
 
Para escutar o som das novas bandas que Mariana ajuda a divulgar basta buscar no site ou 
simplesmente o adicionar o feed (http://www.mim.com.br/podcasts/rss.xml) no agregador de 
conteúdos. 
 
Há outros diretórios, como o http://audio.weblogs.com e  o http://www.podcast alley.com . 
 
O caderno Link, do jornal O Estado de São Paulo, também oferece um arquivo de podcasts 
brasileiros no endereço http://www.link.estadao.com.br. Basta clicar no link "podcast" e ver a 
lista de arquivos. 
 



No http://www.usina.com/rodaeavisa é oferecido o programa "Roda e Avisa", do podcaster René 
de Paula Jr, que faz comentários sobre tecnologia e internet. 
 
O podcaster Gui Leite também oferece um programa no endereço http://www.guileite.com.br. As 
gravações discorrem sobre diversos temas e trazem músicas de estilos variados.  
 
O programa "Eu Podo" está no endereço http://www.euPodo.com.br e também traz podcasts 
diversos. Tem até a gravação de um show da banda pernambucana Mobojó. 
 
 
Como fazer um podcast 
 
"Uma idéia na cabeça e uma câmera na mão". O jargão do mundo cinematográfico se repete no 
plano das gravações de áudio digitais. A única diferença é que, ao invés da câmera, o usuário 
precisa de um computador dotado de microfone, programa de gravação e edição de áudio e 
acesso à internet. 
 
O primeiro  passo é gravar o podcast usando um programa de áudio. Há softwares pagos, como o 
SoundForge , ou programas gratuitos, como o WavePad e o GarageBand (que já vem instalado 
nos Macintoshs mais recentes). 
 
O segundo passo é editar: extrair falas ruins, diminuir espaço entre as músicas, entre outras 
correções. É importante que o arquivo não fique pesado. Por isso, o ideal é salvar o MP3 a uma bit 
rate de  64 Kbps e a uma sample rate de 22,05 KHz.  
 
Depois é só acrescentar as informações de texto que aparecerão na tela do iPod, como artista e 
nome das músicas. 
 
O último passo é a hospedagem. Para quem não sabe criar sites na internet existem algumas 
opções que facilitam a vida do podcaster.  
 
Os sites Libsyn e BlogMatrix oferecem o serviço mas cobram uma taxa que varia de acordo com o 
espaço para upload e espaço de banda para download. Depois de fazer o upload do podcast, basta 
criar um texto de introdução que explique mais ou menos o tema do programa.  
 
Há ainda a divulgação. Quanto mais pessoas souberem do podcast, mais chances de conquistar 
ouvintes. Usar a internet como arma pode ser uma boa dica. Comunidades, blogs, e- mails, vale 
tudo para espalhar a notícia. 
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