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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o estudo do processo de criação do 

Nerdcast, podcast do site Jovem Nerd, a partir da análise do material sonoro em busca de 

desvelar os recursos criativos utilizados. Foram analisados 300 episódios através da 

metodologia da crítica de processo em um estudo de caso. O resultado mostrou que o 

Nerdcast pauta-se pela linguagem radiofônica utilizando, na maioria dos episódios, a 

palavra como elemento central tendo como apoio a combinação música, efeitos de som e 

silêncio em diferentes arranjos. Apresenta espaço para experimentação e diferentes 

aplicações dos elementos da linguagem radiofônica e para diferentes gêneros e formatos. 

Demonstrou-se também que os recursos criativos se alteram e o próprio Nerdcast se 

transforma ao longo do tempo tendo como fator principal o processo de conhecimento da 

matéria-prima por parte de seus produtores. 
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 Introdução 

As discussões sobre o podcast diminuíram e se tornaram menos calorosas.  A 

observação deste fenômeno da comunicação aponta para uma consolidação como opção de 

suporte midiático e o amadurecimento dos profissionais que atuam no ramo, os chamados 

“podcasters”. Na configuração atual podcasts dividem espaço, nos blogs e sites, com outros 

produtos para informação e entretenimento, com ênfase nos videocasts2.  

Contudo, é possível afirmar que o podcast em áudio permanece como o produto de 

maior audiência nestes sites. Destarte, o presente trabalho apresenta parte de uma pesquisa 

que teve como proposta estudar a constituição do “Nerdcast”, o podcast do site “Jovem 

Nerd”. A análise se deu através de um estudo de caso do podcast em questão, por meio da 

crítica de processo3 com apoio de uma revisão bibliográfica sobre o tema. O material de 

análise foi composto por 300 arquivos de áudio dos episódios. 

                                                 
1 Professora do Curso de Comunicação Social da Faculdade Cearense – FAC. Mestre em Comunicação e Semiótica pelo 

Programa de Estudos Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. E-mail: 

paulamarquesc@yahoo.com.br 

2 Pode ser definido como um “podcast em vídeo”. Como o processo de transmissão do podcasting sonoro, o videocast pode ser 

assinado via feed RSS, assistido ou descarregado do blog ou site de origem. Na maioria das vezes o arquivo é disponibilizado 

através de sites de compartilhamento de vídeos como o YouTube. 

3 A Crítica de Processo consiste no acompanhamento do percurso de criação/produção de uma obra, durante o processo de 

construção e/ou a partir de documentos deixados pelos artistas, independentemente de sua materialidade: anotações, rascunhos, 

esboços, roteiros, como também do produto tido como final, levando em consideração a rede de elementos que nutre essa 

produção. 

mailto:paulamarquesc@yahoo.com.br
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A avaliação do material coletado apontou o percurso de conhecimento da matéria-

prima e a escolha dos recursos de criação como um dos pilares do processo de criação do 

podcast supracitado. Portanto, importa destacar aqui a forma como a equipe de produção se 

apropria, experimenta e transforma sua matéria-prima em um processo de conhecimento da 

mesma e de seu produto (SALLES, 2011). 

 O objeto desta pesquisa não se apresenta como algo pronto, acabado, mas toma 

forma no decorrer de um longo e complexo processo de apropriações, transformações e 

ajustes. Como os fenômenos da cibercultura o objeto de análise se transforma radicalmente 

enquanto observado, e por isso foi examinado como uma “obra que é processo”4 (SALLES, 

2012). A análise apresentada neste texto visa servir como um documento auxiliar no estudo 

da linguagem do rádio e do podcast, apontando suas características, elementos e os arranjos 

compositivos delineando distinções entre ambos. 

 

Nerdcast: O Maior Podcast Brasileiro 

Após o denominado podfade5 ocorrido no ano de 2005, surgiram novos podcasts 

que se inspiravam nos programas radiofônicos voltados para os jovens, produzindo pautas 

leves aliadas ao humor, utilizando técnicas de mixagem de som, música e efeitos sonoros 

que valorizavam a locução. De acordo com Assis e Luiz (2010) um dos pioneiros nesse 

formato de produção foi o Nerdcast6.  

O Nerdcast é o podcast do site Jovem Nerd, produzido por Alexandre Ottoni e 

Deive Pazos, conhecidos na internet pelos cognomes: Jovem Nerd e Azaghâl, 

respectivamente. Os seus idealizadores descrevem-no como um bate-papo informal e bem 

humorado sobre os mais variados temas. Voltado para um público jovem, dentro da “cultura 

nerd ”, aborda assuntos como: cinema, quadrinhos, games, tecnologia entre outros.  

Os episódios variam de formato, entre mesa-redonda e entrevista. Geralmente são 

apresentados pela dupla Alexandre e Deive sempre acompanhados por outros participantes, 

dentro de uma média de mais três componentes, exceto no caso de entrevistas, onde 

normalmente há apenas um entrevistado.  

Surgido em 2 de abril de 2006, na época chamado Nerd Connection, o formato 

básico do Nerdcast serviu de inspiração para grande parte dos podcasts brasileiros desde as 

primeiras edições (ASSIS; LUIZ, 2010).  O programa é semanal sendo publicado sempre às 

                                                 
4 Uma rede complexa de interações de caráter metamórfico permanente. 

5 Desaparecimento em massa de podcasts no Brasil e no mundo. 

6 http://jovemnerd.com.br/categoria/nerdcast/  

http://jovemnerd.com.br/categoria/nerdcast/
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sextas. Sem um tempo padrão, a duração é alterada a cada episódio. Na fase inicial, as edições 

variavam entre 10 a 15 minutos, crescendo gradativamente para uma média de 20 a 40 minutos. 

Entretanto, a maior parte das edições, como atualmente, mantém uma média de 45 a 90 

minutos, nunca excedendo, até o momento, o tempo de duas horas de duração, o que é usual em 

edições especiais como, por exemplo, os temáticos de dia dos namorados. 

O programa possui a divisão em apenas dois blocos. Primeiro ocorre a apresentação, 

em seguida o bloco de leitura de e-mails e posts do público e logo após inicia-se o debate 

ou entrevista. 

No midiakit7 do Jovem Nerd, do ano de 2014, o site é apresentado como um dos 

maiores veículos de comunicação brasileiro sobre entretenimento. Neste mesmo documento 

o Nerdcast é apontado como o maior podcast do país. Dos produtos ofertados pelo site o 

Nerdcast é o de maior audiência, com uma média de 350 mil downloads semanais. O 

episódio com maior número de downloads, “A Batalha de Crossovers 4”, chegou a 

ultrapassar o número de 2.345.954. 

No ano 2013, Alexandre Ottoni e Deive Pazos foram eleitos um dos 100 brasileiros 

mais influentes do Brasil pela revista Época e um dos 25 mais influentes da internet 

brasileira. A dupla oferece conteúdo relevante, produzido com qualidade técnica e estética, 

de forma diferenciada e com aspecto profissional detendo uma lista de inúmeros prêmios.  

Os dados acima expostos demonstram a relevância do podcast estudado e aponta para 

importância dos produtores do site como influência não só na “podosfera”, mas também na 

internet brasileira de uma forma geral. 

 

Processo de conhecimento da matéria-prima  

 

Matérias-primas são os materiais utilizados na produção de uma obra ou produto. 

Estas são transformadas de acordo com o projeto do artista em busca de determinados 

resultados. A manipulação do material segue critérios pré-definidos ou definidos no 

decorrer do processo de criação, guiadas por princípios pessoais e gerais, considerando a 

relação com o público. Sobre tal contexto, Cecilia Salles apresenta a seguinte definição:  

MATÉRIA-PRIMA: é a substância principal de que se utiliza o artista no 

fabrico de alguma coisa, ou seja, aquilo de que é feita a obra e que é 

manipulado durante o processo. O termo não é utilizado em oposição ao 

virtual, pois aquele que trabalha com os meios digitais também se vê 

diante da necessidade de manipular a potencialidade de softwares, por 

exemplo, ou até perceber que precisa criar, ou que sejam criados para ele, 

                                                 
7 http://www.ftpidigital.com.br/portifolios/midiakit_jovemnerd.pdf 
 

http://www.ftpidigital.com.br/portifolios/midiakit_jovemnerd.pdf
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novos programas para que consiga construir sua obra. (SALLES, 2010, 

p.48)  

 

Na implementação de suas ideias, o artista ou produtor manipula a matéria-prima 

utilizando diferentes procedimentos ou recursos criativos. Estes recursos ou procedimentos 

podem ser descritos como os meios acessados pelo “criador” na concretização do produto 

ou obra idealizada. Isso significa modos de expressão ou de ação que possibilitam que 

ideias se materializem.  

Os recursos empregados por um determinado artista estão diretamente relacionados 

à natureza da matéria-prima escolhida, pois esta possui potencialidades e ao mesmo tempo 

impõe limites e restrições em torno de sua exploração. Os recursos selecionados apontam 

também para a relação de conhecimento artista-obra e podem ser alvo de modificações ao 

longo do percurso de produção. 

 Os procedimentos de criação não são, necessariamente, pré-selecionados ou 

determinados pelo produtor de antemão, mas, na maioria dos casos, são encontrados 

durante o próprio percurso como resultado da experimentação e conhecimento da matéria 

(SALLES, 2011). Podem ocorrer, portanto, alterações nos tipos de recursos acessados. O 

tempo de duração da produção permite a reflexão e adaptações são feitas em nome de 

decisões tomadas ao longo do processo.  

 

Análise dos Episódios:  Recursos Criativos e Arranjos Formais  

O podcast é um produto difundido via assinatura através da Internet onde a 

informação é apresentada através de elementos sonoros, textuais e imagéticos, processo 

denominado podcasting. Contudo, o conteúdo principal de sua mensagem apresenta-se 

através do som, possibilitando a escuta do áudio de forma isolada sem que ocorra algum 

prejuízo na significação da mensagem. 

Destarte, foram estudados os arquivos de áudio que compõem o podcast o que 

revelou que o conteúdo sonoro é marcadamente pautado pela linguagem radiofônica. Uma 

mídia estável, com noventa e dois anos de história, o rádio tornou-se paradigmático no que 

tange às transmissões sonoras.  

A linguagem do rádio consiste em um conjunto de elementos sensoriais de tipo 

auditivo que ao serem combinados entre si compõem uma obra essencialmente sonora, 

capaz de produzir estímulos sensoriais estéticos e intelectuais. Esta linguagem é composta 

por quatros elementos: a palavra, a música ou trilha sonora, os efeitos sonoros e o silêncio. 
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O podcast é constituído por um ou mais elementos combinados de diferentes formas, de 

acordo com a proposta do emissor, tendo em vista aquele com qual se deseja partilhar o 

conteúdo de seu discurso.  

Nessa perspectiva, serão utilizadas as palavras de Ricardo Haye extraídas do texto 

“Sobre o discurso radiofônico”, que explicam com bastante precisão a apropriação do 

termo discurso neste contexto:  

Ao utilizar o termo discurso, o fazemos para “referir-nos a certas 

tendências de elaboração de mensagens, a preferência por certas 

estratégias, por certos recursos expressivos em relação a outros; a inclusão 

de certos temas. Todo ato discursivo significa, assim, uma seleção de 

termos, uma determinada combinação destes mesmos e, ainda, uma 

seleção de temas. Cada tipo de discurso tem modos mais ou menos 

cristalizados de selecionar e combinar os recursos da linguagem”. (HAYE, 

2004, p.348) 
 

Logo, conclui-se que o discurso é resultante da soma de “conteúdos” e “formas”, 

sendo ao mesmo tempo “o que se diz” e o “como se diz”. O discurso é, ainda, um espaço 

onde se constrói uma relação de troca e negociação de sentidos entre sujeitos, pois no 

discurso produzido por determinado emissor, também estão presentes seus potenciais 

receptores, “esses ‘outros’ deixam suas marcas nas maneiras em que o emissor se dirige a 

eles” (HAYE, 2004).  

Ao falar de recursos criativos, estamos na intimidade da concretude desta 

relação entre forma e conteúdo, na medida em que são esses 

procedimentos que atam um ao outro, com as características do modo de 

ação de cada artista. Estamos falando, portanto, de elementos mediadores 

da relação forma e conteúdo. Há uma ligação entre a escolha desses 

recursos, a matéria-prima selecionada e, naturalmente, as tendências do 

processo ou buscas do artista. (SALLES, 2010, p.109) 
 

Nessa perspectiva será apresentada a análise dos recursos criativos aplicados aos 

episódios do Nerdcast. O objetivo foi perceber como os signos que compõe a linguagem 

sonora são manipulados e que arranjos formais resultantes desta operação apresentam o 

conteúdo do discurso deste podcast. 

Palavra: O Elemento Central 

A palavra geralmente é o elemento de centralidade nos gêneros radiofônicos. De 

acordo com Vigil (2003), em um programa de rádio é a voz que protagoniza a emissão, 

enquanto os outros elementos a reforçam, a destacam. A palavra, dentre os elementos da 

linguagem do rádio, é o que mais se dirige à razão do ouvinte, é a geradora de ideias.  
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Tanto no Nerdcast, quanto em muitos podcasts8 disponíveis na web, essa 

configuração permanece. Em geral os programas são um “bate-papo” enquadrando-se nos 

formatos mesa redonda – painel ou debate - ou entrevista. A trilha e os efeitos sonoros, 

apesar de serem bastante utilizados, na maior parte das vezes são empregados como recurso 

complementar, ou seja, que ressaltam ou fortificam o sentido daquilo que foi exposto 

através das palavras. 

Voz:  Significados Extralinguísticos 

 Importa observar como estas palavras são proferidas, ou seja, o tratamento acústico 

e estético das vozes que as corporificam. De acordo com Ortiz e Marchamalo (2005, p.64): 

“A dicção, o tom, o timbre da voz acentuam determinado tipo de mensagens e sinais”. A 

palavra constitui o veículo preferencial para a informação conceitual e transmissão de 

ideias, por outro lado, cumpre também uma função emocional, traduzindo sentimentos e 

sensações. 

De um modo geral a fala dos participantes do Nerdcast é semelhante à de uma 

conversa informal. E, em se tratando dos apresentadores, a locução busca ser mais 

profissional, assumindo tons e ritmos diferentes dependendo do clima que se deseja criar. 

Varia-se em determinados momentos entre a animação e a excitação, com um ritmo mais 

acelerado de locução, estrutura aguda e tonalidade maior da voz. Em outras ocasiões 

imprime-se um ar de suspense, tristeza ou comoção, geralmente marcada por uma locução 

mais pausada, com uma tessitura grave e em tom menor. Nos episódios iniciais, percebe-se 

certa inibição e rigidez na fala e na dinâmica do programa, principalmente do apresentador, 

Alexandre. Eram notórias a má dicção, administração da respiração, articulação presa, 

aspectos da fala que geralmente são ocasionados pela falta de experiência e nervosismo.  

A pouca desenvoltura inicial do apresentador do programa demostra falta de 

conhecimento em relação ao tratamento acústico e estético da fala de um apresentador. 

Apesar desta qualidade não ser tão exigida pelo público de um podcast, uma vez que este é 

um produto resultante de iniciativas pessoais e não de empresas de comunicação, os 

apresentadores buscaram aprimorar suas habilidades neste quesito, principalmente com o 

grande crescimento e repercussão do podcast e do site.    

                                                 
8 Papo de Gordo, Rapaduracast, Monacast, Radiofobia, Matando Robôs Gigantes entre outros. 
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Entretanto, com pouco tempo de produção, Alexandre e a equipe já aparentam estar 

mais confortáveis no momento da gravação, debatendo com mais desenvoltura, ficando 

mais à vontade para falar e soltar as piadinhas que se tornaram característica marcante no 

programa. Isso termina por atribuir personalidade e individualidade ao que seria o 

conhecido podcast do site Jovem Nerd. Como comenta um ouvinte, a frase com a qual 

Alexandre inicia todos os episódios - “Lambda, lambda, lamba!” – nas primeiras edições se 

assemelha mais a um sussurro se comparada com o grito estrondoso, sempre acompanhado 

de uma grande gargalhada, com o qual são saudados os ouvintes nos programas posteriores, 

em que o apresentador já havia perdido a timidez inicial e demostrava certa experiência 

elocucional. 

 

Figura 1: Comentários sobre o primeiro episódio do Nerdcast, na época, Nerd Connection.  Disponível 

em:<http://jovemnerd.ig.com.br/nerdcast/01-super-homem-heroi-americando-ou-do-mundo/>. Acesso: 30 de outubro de 2012. 

É importante dar destaque à locução empregada nos spots do patrocinador e 

principalmente ao anunciar as novidades da Nerdstore, a loja virtual do site Jovem Nerd, 

gravados pelos próprios apresentadores. Um trato mais animado com mais inflexões e 

impostação de voz é utilizado para anunciar o patrocinador do programa e apresentar os 

produtos. A fala e sua forma de apresentação assemelham-se bastante àquelas aplicadas à 

modalidade de testemunhal denominada “prescrição”: uma apresentação direta e enfática do 

produto/marca que se destaca no discurso, com o objetivo de promover uma venda imediata 

(REIS, 2008). 

 Existem ainda alguns episódios em que é utilizado o recurso da dramatização ou 

leitura dramatizada. Para este tipo de trabalho a importância do tratamento da voz é ainda 

maior. Uma tessitura mais suave e o ritmo lento são aplicados por Alexandre em alguns 

programas. Em outros, um dos participantes, Guilherme Briggs, dublador profissional, 
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assume o trabalho dando um aspecto final diferenciado. Como exemplo, esta pesquisa 

aponta o Nerdcast 280 – “Stay hungry, stay foolish”, que homenageia Steve Jobs após seu 

falecimento. A locução de abertura é feita pelo dublador e diretor de dublagem brasileiro, 

Guilherme Briggs. 

 

Texto: Tipos de Roteiro 

Tendo como referência o meio radiofônico, toda transmissão ou programa gravado é 

pautado por um roteiro. O uso e a composição deste documento variarão de acordo com o 

tipo de programa. Em alguns casos o uso do roteiro é indispensável, como por exemplo, em 

radioteatros e documentários, programas que precisam seguir estritamente o que foi 

roteirizado. Contudo, existem programas em que o roteiro não passa de um mero esquema 

sobre o qual é necessário improvisar, como por exemplo, em programas de variedade ao 

vivo, entre outros.  

No caso do Nerdcast, o que se percebe através da escuta dos episódios é uma grande 

liberdade no momento da gravação, quando se opta pela utilização apenas de uma pauta 

para ordenar os pontos que devem ser abordados no programa, garantindo que estes não 

sejam esquecidos pelos participantes. Muitas vezes alguns dos componentes da mesa de 

debate ficam incumbidos de abordar certos tópicos, por terem conhecimento específico 

sobre o assunto ou por terem, em uma divisão prévia, se encarregado de estudarem mais 

profundamente um determinado ponto.  

Entretanto os participantes ficam livres para improvisar, inserindo ou comentando 

temas que não compunham a pauta, mas que foram lembrados no momento da gravação. 

Além disso, leem comentários no Twitter e pesquisam no Google acerca do tema 

participando com falas não previstas.  

Ocorre também de os comentários fugirem completamente ao tema, normalmente 

através de uma piada, fato que leva o programa - muitas vezes - de uma reflexão profunda a 

um completo besteirol, gerando muitas risadas. Assim foge-se completamente do contexto, 

mas permanece-se dentro do projeto dos idealizadores do programa que têm como gênero o 

humor.  
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Trilha Sonora: Identificação e Envolvimento Afetivo  

De acordo com Ignácio Vigil (2003) a música é a voz do coração, dos sentimentos. 

Diferentemente da palavra, que se dirige mais à razão do ouvinte, a música é normalmente 

decodificada ao nível emocional. Como trilha sonora, a música pode ser utilizada de formas 

diferentes dependendo do objetivo com o qual será empregada. Estão relacionadas abaixo 

algumas categorias de inserção musical utilizadas em programas sonoros: 

a) Trilha Característica: música que identifica o programa no início e no fim de cada 

transmissão e/ou de cada bloco.  

b) Fundo Musical ou Background: conhecida também pela sigla “BG” (de 

background), é uma música, de preferência instrumental, utilizada como pano de fundo da 

fala e/ou efeitos. O BG dita o ritmo da locução.  

c) Cortina ou Divisão Sonora: curta inserção musical para separação de blocos ou 

sessões de um programa.  

e) Vinheta: tem como função a identificação. Caracteriza-se por sua curta duração. 

Pode ser apenas falada ou associar texto à música e/ou efeitos sonoros.  

De acordo com Silva (1999), a música é explorada com maior intensidade nas 

dramatizações. Segundo a autora, ela pode assumir duas funções: expressiva e descritiva.  

A função expressiva é responsável por criar uma atmosfera emocional, como 

também caracterizar um personagem aliando a trilha a sua personalidade. Em outro 

contexto, a música pode ser também descritiva, o que segundo Balsebre (2005, p.332) 

ocorre “[...] quando o movimento espacial que denota a música descreve uma paisagem, a 

cena de ação de um relato.” A função descritiva visa situar o ouvinte em um ambiente tanto 

temporal, como em uma época, ou espacial, em um lugar específico.  

Nos episódios do Nerdcast é utilizada uma vinheta de abertura para identificação, ao 

invés de uma trilha característica. Logo após a execução desta vinheta entra uma espécie de 

trilha característica, uma espécie, pois diferentemente do modelo radiofônico, esta 

“característica” não é uma música fixa, que se repete todo episódio. Assim, ao invés disso, 

o Nerdcast utiliza uma trilha de identificação para cada edição, que varia de acordo com o 

tema do programa.  
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Tal trilha pode assumir uma função descritiva e/ou expressiva. Uma trilha descritiva 

visa situar o ouvinte em relação ao tempo e/ou espaço, portanto é utilizada para sinalizar ao 

ouvinte que tempo será tratado, como nos episódios: Nerdcast 289 sobre “Guerras 

Napoleônicas”, época de Napoleão; Nerdcast 52 – “Histórias de Outros Carnavais”, no 

período dos festejos carnavalescos. Já a trilha expressiva cria uma atmosfera sonora que 

suscita determinados sentimentos e sensações visando preparar o ânimo do ouvinte para o 

tema que será tratado no episódio: Nerdcast 15 – “Filmes de Torror” – suspense, medo; 

Nerdcast 314 - Dia dos Namorados - romantismo, afeto. 

Nos episódios do Nerdcast sempre é utilizada uma cortina ou divisão sonora, 

definida pelo editor do programa como “vírgula sonora”, entre os blocos. Ela varia de 

acordo com o tema e pode ser uma parte de uma música, uma montagem de fragmentos de 

diferentes músicas e/ou efeitos de sons. O programa utiliza ainda duas vinhetas com função 

e composição distintas. A já citada vinheta de abertura visa identificar o programa e associa 

texto e efeitos sonoros à música. A segunda é a vinheta do bloco “Caneladas”9, que 

identifica e separa o bloco em relação ao restante do conteúdo do programa. Esta associa 

texto e música.  

Para exemplificar a utilização da trilha sonora em suas diversas funções, este 

trabalho cita o Nerdcast 52, que tem como tema “Histórias de Outros Carnavais”. Neste 

episódio a trilha que abre o programa é uma tradicional marchinha de carnaval. Tal trilha 

tem o poder de evocar várias associações, como de época - o período específico do ano no 

qual se comemora o carnaval. Como também a um local, variando de acordo com o ouvinte: 

no clube, na praia, na micareta e etc.  

A trilha, de uma forma geral, é capaz de despertar alegria, euforia, estando associada 

a festa, a folia. Esta música desce para BG e permanece durante o programa como música 

de fundo, sendo alternada entre uma seleção de tradicionais músicas de carnaval facilmente 

reconhecidas pelo público. Como BG dita o ritmo da locução, esta permanece animada ao 

longo do programa de forma concordante com o tema.   A divisão sonora utilizada, por sua 

vez, também é composta por uma parte de uma marchinha de carnaval mantendo a 

harmonia estética e a concordância temática. As vinhetas, por sua função de identificação, 

permanecem sem variações.  

 

 

                                                 
9 Bloco reservado para leitura de e-mails e posts dos audinternautas do Nerdcast. 
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Efeitos Sonoros: Despertando a Imaginação do Ouvinte  

Armand Balsebre (2005) adverte o baixo nível de exploração das possibilidades 

expressivas do rádio e reconhece que a linguagem radiofônica normalmente é tratada como 

linguagem verbal. No entanto, como aponta Vigil (2003) no meio radiofônico, a linguagem 

sonora é expressa através de uma voz tripla na qual os efeitos sonoros caracterizam a voz da 

natureza, do ambiente e da imaginação:  

O mais próprio dos efeitos sonoros (...) consiste em descrever os 

ambientes, pintar a paisagem, colocar a cenografia da história, fazer ver 

com o terceiro olho, o do espírito. Os efeitos vão direto à imaginação do 

ouvinte.”. (VIGIL, 2003, p. 55) 
 

De acordo com Balsebre (2005), os efeitos de som possuem quatro funções: 

ambiental, expressiva, narrativa e ornamental. A função ambiental é utilizada para 

descrever ambientes, situando o ouvinte em algum local, como uma casa, escritório, igreja, 

rua, dentre outros. Já a função expressiva está direcionada para os sons que despertam 

sentimentos, como, por exemplo, o som do mar, que pode despertar calma, paz ou mesmo 

saudade da infância em alguns indivíduos.  

A função narrativa é utilizada para mudança de uma cena, sair de um ambiente, 

tempo ou turno. Por último há a função ornamental, que é responsável pela estética da peça 

harmonizando seus elementos e criando um ambiente sonoro, o que conseguirá, por sua 

vez, estimular a imaginação do ouvinte.  

Nos programas e propagandas no rádio, os efeitos sonoros têm sido preteridos por 

imprimir um ar infantil e acusados de minarem a credibilidade em determinados tipos 

formatos de programas radiofônicos (VIGIL, 2003). Contudo, no Nerdcast, muitos 

episódios utilizam esse elemento como recurso criativo. Experimenta-se e brinca-se com a 

aplicação destes recursos e suas várias funções.  

Normalmente os efeitos são utilizados com maior ênfase em programas em que os 

participantes apresentam o tema do episódio contado estórias, pois visam recriar o ambiente 

da narrativa. A escolha pela inserção de efeitos sonoros de determinados tipos e funções 

objetivam geram associações com os objetos sonoramente representados, provocar 

sensações diversas e recriar, através das imagens mentais, os cenários, personagens, ações e 

sentimentos envolvidos no transcorrer destas estórias. São exemplos marcantes do uso de 

efeitos de som os episódios:  
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Nerdcast 158 – “Isso é Coisa de Maluco!”, os participantes contam estórias 

relatando fatos vistos ou vividos por eles, e que caracterizem comportamentos estranhos, 

considerados fora do normal. Nerdcast 342 – T-Zombii: “A Gravação dos Mortos”, o 

primeiro audiodrama do Jovem Nerd. Uma história sobre o fim do mundo apresentada 

através dos angustiantes relatos gravados do legista, Dr. Caravelas, interpretado pelo 

dublador profissional Guilherme Briggs.  

 

 Silêncio: Pausas Significativas  

O silêncio é muitas vezes associado ao vazio, à morte. Entretanto é um recurso 

expressivo que assume função de destaque em algumas peças sonoras. No rádio, por 

exemplo, o silêncio pode ser informativo, pois em determinados momentos a supressão dos 

sons fala mais que sua presença.  

Linguisticamente, a palavra não tem significado se não puder ser expressa 

em sequências de silêncio/som/silêncio. O som e o silêncio definem, 

portanto, de maneira interdependente a linguagem verbal. O silêncio 

também delimita núcleos narrativos e constrói um movimento afetivo: o 

silêncio é a língua de todas as fortes paixões, como o amor, o medo, a 

surpresa, a raiva. (BALSEBRE, 2005, p.334).  
 

O silêncio pode ser absoluto, o puro silêncio, em que não há nenhum tipo de som no 

ar. Não se pode confundir com um “buraco” ou “furo” na transmissão ou vazio deixado na 

edição, pois seu uso é intencional. Deste modo, ajuda a criar um clima de suspense, 

emoção, expectativa ou mesmo de angústia.  

Dentro de programas e peças sonoras existem também algumas pausas nas quais é 

suprimido o som principal, como o da locução, mas recebem o apoio de música 

instrumental ou de efeitos localizados em segundo ou terceiro plano. Este recurso 

caracteriza-se como um silêncio relativo. O silêncio pode ser utilizado ainda como um 

elemento distanciador, que proporciona a reflexão e contribui para o ouvinte adotar uma 

atitude ativa em relação à interpretação da mensagem.  

Nos episódios do Nerdcast o silêncio geralmente é utilizado como a pausa natural 

entre as falas. De início não era empregado como um recurso expressivo, através da 

aplicação do silêncio absoluto ou relativo. Muitas vezes as falas se sobrepõem como ocorre 

em uma conversa usual entre amigos, por esse motivo, alguns participantes reclamam que 

não conseguem compreender algumas falas ou determinada parte do programa.  
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Porém, com o decorrer dos episódios, é perceptível a evolução no conhecimento e 

uso da linguagem sonora, ocorrendo um melhor emprego deste elemento na composição do 

programa, o que se verificou também na aplicação dos signos sonoros: a música, a palavra e 

os efeitos sonoros.  

Em alguns episódios o silêncio passa a ser utilizado para expressar uma pergunta 

sem resposta ou um assunto que não gera comentários, ocorrendo silêncio relativo com som 

de grilos ao fundo. Utiliza-se também o silêncio nos episódios, que passam a ter um bônus 

ou extra ao final do programa, como as cenas extras dos filmes cinematográficos 

apresentadas após os créditos.  

Emprega-se o silêncio absoluto ao final do programa, dando a impressão que o 

mesmo acabou, porém aquele que espera mais um pouco tem a surpresa de um extra, 

normalmente um trecho engraçado selecionado na edição. Assim, após o primeiro Nerdcast 

em que se utiliza esse recurso, esse silêncio se torna uma pausa que provoca expectativa no 

ouvinte, que espera ouvir um pouco mais do episódio. 

 

Considerações Finais 

O resultado da análise da amostra de 300 episódios mostrou que o Nerdcast pauta-se 

pela linguagem radiofônica utilizado a palavra, na maioria de seus episódios, como 

elemento central, tendo como apoio a combinação música, efeitos de som e silêncio em 

diferentes arranjos. Por outro lado, o Nerdcast se diferencia do rádio por permitir uma 

maior experimentação e diferentes aplicações dos signos sonoros e não sonoro em seus 

episódios. É possível afirmar que este podcast abre espaço para experimentação de 

diferentes formatos e gêneros de programas sonoros, como por exemplo, a dramatização, 

que fez sucesso na era de ouro do rádio através das radionovelas, mas que foi gradualmente 

desaparecendo do dial das emissoras tradicionais. 

O texto mostra também que os recursos criativos acessados na produção do Nerdcast 

se alteram e se transforma ao longo do tempo de produção o que ocorre principalmente, 

devido ao processo de conhecimento da matéria-prima pelos produtores. É necessário 

aprender se comunicar por meio dos sons, e nesse aprendizado, descobre-se maneiras de 

organizar os signos da linguagem sonora de determinadas formas, para que o discurso 

chegue até o público com conteúdo claro e forma esteticamente interessante. 

Portanto, em um processo criativo, seja de objetos da arte, ciência ou comunicação, 

podem ocorrer alterações nos tipos de recursos de criação acessados, assim como no 
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próprio projeto dos criadores. Como aponta Salles (2011, p.117): “Encontramos, assim, a 

especificidade de cada obra e a singularidade de cada artista na natureza das combinações 

ou no modo como se concretizam.”  

É importante destacar que no ano de publicação deste trabalho, blogs e podcasts não 

representarem mais um fenômeno recente da comunicação, já tendo passado por um 

período de amadurecimento e mesmo, em alguns casos, de profissionalização, correndo o 

risco de soar como um tema já envelhecido frente a fenômenos como, por exemplo, o das 

redes sociais da Internet (RSIs) (SANTAELLA, 2010, 2013). 

Contudo, convém destacar que esses processos midiáticos não parecem sair de cena 

tão cedo, pois a estrutura midiática se estendeu e diferentes mídias passam a ser utilizadas 

com finalidades distintas e em momentos diferentes (PRIMO, 2013). Destarte, importa 

continuar estudando tais mídias e seus processos comunicativos, acompanhando seu 

amadurecimento na busca de se compreender estes fenômenos - que não são estáticos - em 

toda sua complexidade. 
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