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Se você se interessa por tecnologia, com certeza já esbarrou com o termo Podcast por aí. Os mais 
nerds sabem do que se trata: afinal, Podcast é a palavra da vez. E, por mais geek que o termo 
pareça, Podcasts são a revitalização de um formato que vinha caindo na preferência do eleitorado 
multimídia: o rádio. 
 
O futuro da informação, segundo especialistas, está no binômio produção de conteúdo/difusão da 
informação. Se por um lado podemos saber o que acontece por todo o planeta em segundos, seja 
pela TV a cabo ou pela Internet, por outro está cada vez mais difícil separar o joio do trigo. Os 
famosos 15 minutos de fama previstos por Andy Warhol para cada um caíram para 15 segundos. 
Hoje em dia velocidade é tudo: queremos computadores mais rápidos, Palmtops mais capazes e 
velozes e celulares multitarefa. O mesmo ocorre com a mídia. 
 
Os blogs, que no começo eram versões digitais dos velhos diários escritos à mão, ganharam força 
e começaram a ser respeitados como veículos de informação e opinião. Hoje é comum ver blogs 
“furando” os meios de comunicação mais consagrados e estabelecidos. Sites de relacionamento, 
como o Orkut, têm crescido exponencialmente em número de usuários. Comunidades online se 
espalham pelo universo virtual. O resultado é: não basta mais apenas acessar a informação, é 
preciso criá-la, expressar-se, vociferar idéias pelos quatro cantos do mundo digital. É aí que 
entram os Podcasts. 
 
Para ouvir, não ler 
 
Podcasts são produções em áudio distribuídas por meio de conteúdos RSS (Really Simple 
Syndication), que são nada mais, nada menos – como o próprio nome revela – tags simplórias em 
XML para distribuição de headlines e outros conteúdos Web. Só que, ao invés de receber notícias 
em texto, você baixa arquivos sonoros que podem tocar diretamente em seu computador ou no 
MP3 Player de sua preferência. Ou seja: ao invés de ler, você vai ouvir. Se o seu aparelhinho for 
um iPod então, nada mais adequado. O termo Podcast vem justamente daí, do iPod, o mais 
popular, chique e popetchens MP3 Player do pedaço. 
 
O criador do termo e da gênese desses miniprograminhas de rádio digital é um carinha chamado 
Adam Curry. Ex-VJ da MTV americana, ligadão em áudio e fã do playerzinho da Apple, Adam criou 
um site especialmente para publicar seus programas, batizando-o, apropriadamente, de iPodder, 
que já virou o nome de quem cria e produz Podcasts. A idéia dele era publicar comentários sobre 
vários assuntos para que qualquer com um iPod pudesse baixá-los e ouvi-los, a qualquer hora do 
dia e em qualquer lugar. Na verdade, qualquer tocador serve - hoje em dia até o seu barbeador 
elétrico deve entender MP3. O iPodder virou referência para a distribuição de Podcasts e contém 
vários programas diferentes, que enfocam todos os tipos de assunto. Mas não termina aí. Se você 
digitar o termo no Google será brindado com uma série de links para os mais diversos tipos de 
iPodders do planeta. 
 
Mais do que isso, Podcasts representam, de certo modo, a libertação de um dos meios de 
comunicação tradicionais – o rádio – para as massas. Eu sei, parece coisa de discurso comunista, 
mas é meio por aí. Ao contrário de produções em vídeo ou em animação, criar um Podcast é 
muito fácil e barato, desde que você tenha um computador capacitado para gravação de áudio. 
Pode parecer estranho dizer isso, mas convenhamos: se você não tem um computador, nem 
estaria aqui lendo a minha coluna. Portanto, excetuando-se os digitalmente excluídos, a coisa fica 
realmente fácil. 
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