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RESUMO 

 
Este memorial relata a fundamentação teórica e metodológica e as etapas de 
produção do podcast Soda Pop Club, apresentado em dois episódios com duração 
entre 20 e 30 minutos. O objetivo do produto é contribuir para a discussão acerca 
das possibilidades de representação das diversas faces dos anônimos, a partir do 
deslocamento do olhar para as novas formas de interlocução que se manifestam 
entre as celebridades e os comuns, no ambiente digital. Para a realização do 
produto foram feitas pesquisas a respeito de celebridades em geral, 
microcelebridades, redes sociais e a análise de alguns podcasts brasileiros que nos 
ajudaram a estruturar Soda Pop Club. 
 
Palavras-chave: Comunicação. Microcelebridades. Celebridades. Podcast. Redes 
Sociais.  
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ABSTRACT 
 
This memorial reports the theoretical and methodological foundation and stages of 
production of the podcast Soda Pop Club, in two episodes lasting between 20 and 30 
minutes. The objective of the product is to contribute to a discussion about the 
possibilities of representation of the different faces of the anonymous ones, from the 
shifting of the look to the new forms of interlocution that manifest themselves as 
celebrities and the common ones, in the digital environment. For a realization of the 
product and we conduct research in general, microcelebrities, social networks and an 
analysis of some Brazilian podcasts that help us to structure Soda Pop Club. 
 
Keywords: Communication. Microcelebrity. Celebrity. Podcast. Social Network.  
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INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho de conclusão de curso são as microcelebridades, fruto 

de nossa contemporaneidade midiatizada, instantânea, em que rostos e nomes 

brilham e se apagam com muita rapidez, ou até conseguem visibilidade por mais 

tempo, mas em pequenos nichos. 

O espaço tecnológico, somado às transformações nas esferas culturais, 

políticas e econômicas, abriu as portas à chamada cultura da convergência. Com o 

seu surgimento, a Web e as redes sociais digitais possibilitaram a eclosão de um 

novo espaço de interação que viabilizou a produção, o consumo e a socialização 

entre sujeitos. Nela, os consumidores de conteúdo podem ser tão participantes 

quanto os tradicionais produtores. Surgiram importantes canais de distribuição para 

a produção cultural amadora. Nestas plataformas, “pessoas comuns”, muitas vezes 

sem apoio financeiro, são capazes de conquistar certa visibilidade. Wolton (2006) 

sugere que a facilidade comunicativa que as tecnologias da informação 

proporcionaram legitimou certa capacidade de inteligência e de ação, configurando 

para muitos o sinal de uma emancipação e de uma igualdade social.  

Para Jenkins (2008), o momento atual possibilita que as pessoas comuns 

possam contribuir com a sua bagagem, o seu conhecimento, a sua história de vida, 

compartilhando-os com os demais. Consequentemente, o comportamento 

emergente altera a natureza do que é privado e do que é público (VAN DIJCK, 

2013). De acordo com a autora, uma das principais transformações é o fato de os 

discursos casuais transformarem-se em escritas formais que, quando publicadas, 

podem assumir diferentes valores. Van Dijck adverte para um problema que, 

atualmente, vem percorrendo inúmeras redes sociais: discursos de ódio, 

cyberbullying e demais formas discursivas de atacar um sujeito ou um grupo de 

maneira a inferiorizar seu comportamento, fala ou representação.  

Habitualmente,  vários usuários divulgam imagens de si mesmos muitas 

vezes sem mensurar os efeitos que elas podem causar, ou como podem „viralizar‟ 

de forma descontrolada, sendo utilizadas por internautas com diferentes sentidos ou 
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propósitos. Dessa forma, surge o fenômeno memético1 na Web, que leva  à 

ascensão repentina dessas pessoas.  

Este trabalho de conclusão de curso tenta responder a duas questões-síntese 

ou problemas de pesquisa. A primeira é: como são construídas e se constroem as 

microcelebridades? A segunda diz respeito ao produto em si: Como discutir a 

questão das microcelebridades em linguagem atraente, por meio  de um podcast?  

Dessa forma, o produto realizado busca entender como se dá o sucesso repentino 

de pessoas comuns, que muitas vezes são conhecidas apesar da violência 

simbólica e do discurso negativo de internautas, ou até mesmo por causa desse 

discurso, podendo ser chamadas de microcelebridades. Considerando esse contexto 

virtual, a intenção deste trabalho é contribuir para a discussão acerca das 

possibilidades de representação das diversas faces dos anônimos, a partir do 

deslocamento do olhar para as novas formas de interlocução que se manifestam 

entre as celebridades e os comuns, no ambiente digital. Inseridas no cotidiano das 

mídias, as celebridades podem ser ponderadas como elementos dinâmicos do corpo 

social que, embora sejam consideradas “criações” midiáticas, promovem conexões 

sociais importantes, capazes de fazer reverberar de diversas maneiras os discursos 

“dominantes” e os discursos de minorias. 

Como objetivo geral, pretende-se apresentar, por meio de um podcast,  a 

discussão sobre a formação de uma microcelebridade. Como objetivos específicos, 

busca-se contribuir para os estudos sobre a cultura contemporânea, experimentar as 

possibilidades do meio podcast e ainda produzir uma discussão acessível sobre o 

estudo em torno das microcelebridade para públicos interessados.  

O nome do podcast Soda Pop Club é derivado da música da Britney Spears, 

Soda Pop. Onde a cantora atribuí o refrigerante como uma fonte de energia 

necessária para continuar com o expedição citada na letra da música. 

Aqui, atribuímos a definição da condição de microcelebridade como uma fama 

produzida e fundamentada na web, bem como a atenção alcançada por meio das 

postagens de informações por meio dessa ferramenta. 
                                                
1
 Suponho que os “memes” de internet tenham sido criados tendo em vista a ideia de repetição, ou 

até a noção de replicação da memética de Dawkins, afinal eles se multiplicam muito rapidamente, e 
são extremamente numerosos, tanto em repetições como permutações de tipos conhecidos. Tais 
permutações são a chave, segundo Dawkins, da “sobrevivência” dos “memes”, uma vez que com o 
passar do tempo, eles vão se modificando, se resignificando de acordo com sua própria história de 
publicação.(COELHO, 2014, p. 6) 
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Para atingir os objetivos propostos, este trabalho está dividido em três partes, 

além da introdução. Na primeira, apresenta-se o referencial teórico utilizado para a 

contextualização do problema, a sua construção como pergunta-síntese e o seu 

aprofundamento. Este referencial tem duas partes que se completam: a primeira é a 

discussão sobre a contemporaneidade, na qual os meios virtuais possibilitam o 

surgimento das microcelebridades; a outra parte envolve a reflexão sobre os 

podcasts, um novo meio que também significa a reciclagem e a convergência 

de/com meios mais antigos, como o rádio e a internet. 

A seguir, desenvolveremos os procedimentos metodológicos, que envolvem a 

reflexão sobre como aprofundamos o conteúdo, bem como a forma de planejar, 

executar e avaliar o produto proposto. Por fim, as considerações finais são um 

balanço do que se pretendeu fazer e do que, efetivamente, foi possível executar. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste capítulo iremos fazer dois percursos importantes para contemplar os 

objetivos propostos. O primeiro é uma reflexão e conceituação sobre celebridades e 

microcelebridades e o cenário no qual surgem. O segundo é uma reflexão sobre o 

podcast, o produto a ser executado, que é fruto da convergência e possui uma 

linguagem, um público e um perfil específicos.  

 

1.1 CELEBRIDADES OU MICROCELEBRIDADES? 

O termo celebridade origina-se do latim „„celebritas‟‟, cujo significado exprime 

multidão, fama, celebração, renome. No passado, o privilégio do status de 

celebridade era dado a um grupo seleto das elites do poder político, real, militar, 

religioso e cultural. Eram pessoas inevitavelmente talentosas vistas como heróis2; 

que ganharam notoriedade na imprensa, autoridade discursiva e admiração pela 

sociedade; que por meio de sua competência excepcional e de seus sacrifícios eram 

vistas como modelos a serem espelhados.  

A condição para ser celebridade na sociedade contemporânea passa por  

alterações. O novo conceito começa a se concretizar com a queda da monarquia 

(ROJEK, 2008) e caminha para a midiatização dos dias atuais. Conectando-se, 

intimamente, ao desenvolvimento das novas mídias e sua relação com a massa, 

transfere o valor de celebridade de alguém renomado para alguém a ser visível. 

Daniel Boorstin (2006) afirma que na contemporaneidade, “a celebridade é uma 

pessoa que é conhecida por ser bem conhecida”. 

Enquanto no passado as celebridades eram pessoas inalcançáveis e 

chegaram lá por seus feitos, hoje os avanços das tecnologias de comunicação 

proporcionam uma conexão e interação muito mais próxima com o público, e se 

torna celebridade aquele que aparece em diferentes meios o maior número de vezes 

possível. 

Bauman (2008) declara que a sociedade moderna evoluiu de uma „„sociedade 

de produtores‟‟ para uma, integralmente, „„sociedade de consumidores‟‟. Esse 

                                                
2
 “[...] um dos primeiros personagens históricos de maior força mobilizadora de multidões, a quem 

civilizações inteiras dedicavam atenção, adoração, prestigiavam como um grande líder” 
(LIESENBERG, 2012, p.38) 
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sistema dissemina “uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de 

consumo e segui-los estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a 

única escolha aprovada de maneira incondicional.” (BAUMAN, 2008, p.71).  

Em sua perspectiva, o ato de consumir é „„[...] investir na afiliação social de si 

próprio, o que, numa sociedade de consumidores, traduz-se em „vendabilidade‟: 

obter qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as 

que já se possui, transformando as em mercadorias para as quais a demanda pode 

continuar sendo criada.‟‟ (BAUMAN, 2008, p.75). 

Desse modo, os indivíduos que compõem este sistema são a própria 

mercadoria e se prendem ao ciclo de consumir e (se) vender, perdidos em si 

mesmos. Bauman (2008) elucida que nas redes sociais estamos procurando nos 

vender para alguém nos consumir.  

Nessas condições, consumimos figuras públicas e celebridades o tempo todo. 

Pena (2002) afirma que celebridades se tornaram o „„eu espetacularizado‟‟, e ainda 

desenvolve: 

A espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de 
entretenimento. Cada momento da biografia de um indivíduo é 
superdimensionado, transformado em capítulo e consumido como um filme. 
Mas a valorização do biográfico é diretamente proporcional à capacidade 
desse indivíduo em roubar a cena, ou seja, em tornar-se uma celebridade. 
Aliás, as celebridades tornaram-se o pólo de identificação do consumidor-
ator-espectador do espetáculo contemporâneo.(PENA, 2002, p. 148) 

 

A evolução e a expansão das tecnologias e das mídias digitais criam novos 

parâmetros entre o que é público ou privado. Fortalecem a ideia de Debord (1997) 

em seu livro „„A sociedade do espetáculo‟‟, tudo o que não é exposto e não é visto, 

não é autenticado. Reforçando o entendimento de que quanto mais exibição do eu 

nas redes sociais - em forma de texto, de imagens e vídeos - mais a sua existência é 

afirmada e reconhecida. Em concordância, Alex Primo aponta mudanças causadas 

pela sociedade narcisista, “um cenário caracterizado por modificações sociais e 

culturais como a proliferação de imagens, o culto ao consumo, além de alterações 

nos relacionamentos sociais e familiares” (2009, p.2).  

Os aparelhos tecnológicos foram se inserindo cada vez mais na rotina da 

sociedade contemporânea podendo chegar ao ponto de se tornarem indispensáveis. 
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Diante disso, Mcluhan (1977) apresentou o conceito de aldeia global, no qual os 

meios de comunicação convergem de maneira a se transformarem em extensões do 

homem. Esse fenômeno encaminha as tecnologias de comunicação a se prenderem 

intimamente à subjetividade do indivíduo contemporâneo.  

Retomamos neste capítulo o conceito de Convergência Midiática 

desenvolvida por Jenkins (2008), onde a relação da sociedade juntamente com os 

meios de comunicação se reorganizam e, refletem mudanças de comportamento 

nas novas mídias. 

Algumas das ideias comuns expressas por este termo incluem o fluxo de 
conteúdo através de vários suportes midiáticos, a cooperação entre as 
múltiplas indústrias midiáticas, a busca de novas estruturas de 
financiamento de mídias e o comportamento migratório da audiência [...] 
Convergência aqui é entendida como um processo contínuo entre diferentes 
sistemas midiáticos, não uma relação fixa. (JENKINS, 2008, p.332-333).  

 

O uso das tecnologias complementa as atividades tanto interpessoais como 

profissionais, conforme o pesquisador Alex Primo (2007). Esse homem 

contemporâneo usa as novas tecnologias e as redes sociais como forma de 

comunicação e expressão, indo de encontro aos tradicionais meios (rádio, jornal, 

televisão).  

Ademais de serem onipresente no cotidiano, os meios operam na composição 

dos sujeitos, das conexões que são constituídas, das ligações que são marcadas 

entre eles e do ambiente social que se colocam. A noção fundamentada pelos 

diferentes aparatos midiáticos abastecem as práticas sociais e reconduzem a 

existência dos sujeitos, aqueles que por sua vez agem também na progressão 

daquela definição. Dessa maneira, a midiatização alude o modo de permanente 

diálogo e mútua constituição que se estipula entre mídia e sociedade. 

Raquel Recuero reconhece redes sociais na internet como „„agrupamentos 

complexos instituídos por interações sociais apoiadas em tecnologias digitais de 

comunicação‟‟ (RECUERO, 2009, p.13). Estas permitem o compartilhamento e o 

tornar público interesses, fotos pessoais, amigos, vídeos; trechos do dia a dia de 

cada membro participante, autorizando a propagação do que um dia foi julgado 

privado. Recuero ressalta que a inserção das tecnologias de comunicação reajusta 

não apenas a relação homem-tecnologia, mas a relação homem-homem. 
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Derivada de Jenkis, a concepção de Cultura Participativa é decorrente do 

paradigma contemporâneo, se baseia na quebra da parede entre produtor e 

consumidor. Em que o consumidor que posteriormente era um simples agente 

passivo, vem a produzir, além de compartilhar interesses de modo participativo. As 

redes sociais incorporam esse conceito a partir do momento em que passaram de 

uma plataforma de representação3 para um espaço de conexão, que incentiva o 

compartilhamento e produção própria de conteúdos audiovisuais, escritos e apenas 

visuais. O barateamento nos preços das câmeras digitais associada a emergência 

dos smartphones e a acessibilidade que os mesmos permitem, criou um novo 

cenário onde o ator que consome também é apto de produzir com facilidade.  

O poder da participação vem não de destruir a cultura comercial, mas de 
reescrevê-la, modificá-la, corrigi-la, expandi-la, adicionando maior 
diversidade de pontos de vista, e então circulando-a novamente, de volta às 
mídias comerciais. Interpretada nestes termos, a participação torna-se um 
importante direito político... O surgimento de novas tecnologias sustenta um 
impulso democrático para permitir que mais pessoas criem e circulem mídia. 
Às vezes a mídia é planejada para responder aos conteúdos dos meios de 
massa – positiva ou negativamente – e às vezes a criatividade alternativa 
chega a lugares que ninguém na indústria da mídia poderia imaginar.  
(JENKINS, 2009, p. 326) 

 

O âmbito online, a web 2.0, tem se transformado em um novo meio do sujeito 

externar sua imagem, de procurar notabilidade, encarregado por uma transição na 

forma como as pessoas se relacionam, se instruem e consomem; é um espaço 

instantâneo e extenso na reprodução e produção material e cultural. Como são os 

sites de redes sociais, que contabilizam o número de usuários e acesso vasto, onde 

o Twitter, Instagram, Youtube e  Facebook. A chegada desse modelo de interação 

social através da internet. 

A democratização dos canais de mídia e, portanto das celebridade viabilizam 

a saída do anonimato para a tão almejada fama. Fazendo com que a legitimação da 

sua realidade seja através das telas. Acarretando ao „„Show do Eu‟‟ o qual Paula 

Sibilia conceitua: 

 

 

                                                
3
 São geralmente, individualizadas e personalizadas. Pode ser constituída  por um perfil, um cadastro. 
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A rede mundial de computadores se tornou um grande laboratório, um 
terreno propício para experimentar e criar novas subjetividades: em seus 
meandros nascem formas inovadoras de ser e estar no mundo, que por 
vezes parecem saudavelmente excêntricas e megalomaníacas, mas outras 
vezes (ou ao mesmo tempo) se atolam na pequenez mais rasa que se pode 
imaginar. Como quer que seja, não há dúvidas de que esses reluzentes 
espaços da Web 2.0 são interessantes, nem que seja porque se 
apresentam como cenários bem adequados para montar um espetáculo 
cada vez mais estridente: o show do eu. (SIBILIA, 2008, p. 27)  

 

Ao nos depararmos com esse contexto podemos afirmar que, os sujeitos 

estão nas redes sociais para checar e acompanhar detalhes da vida de amigos, 

conhecidos e desconhecidos, se inteirar a respeito de atualidades, em um tipo de 

voyeurismo contemporâneo, quando os sujeitos se exibem de forma desprendida, o 

que nos encaminham para uma nova concepção da vida pública e privada. 

Ellis Cashmore observa o poder de influência das celebridades (2006, p.6), 

“querendo ou não, a cultura da celebridade está conosco: envolve-nos e até nos 

invade. Dá forma ao nosso pensamento e conduta, estilos e modos. Afeta e é 

afetada não por apenas fãs engajados, mas pela população toda”. Pautado nesse 

ambiente Olivier Driessens (2012) conceitua “celebritização” e “celebrificação”. 

Conforme o autor, a “celebritização” é entendida como “ mudanças sociais e 

culturais contidas na celebridade” (DRIESSENS, 2012, p. 10). E a “celebrificação” 

refere-se ao “processo pelo qual pessoas comuns ou figuras públicas se 

transformam em celebridades” (DRIESSENS, 2012, p. 10). O autor também repara 

que a “celebritização” é a “democratização da celebridade”, a ampliação dela para 

múltiplas direções da nossa cultura.  

Ele concedeu esse crescimento da celebridade aos reality shows e à internet, 

através das mídias sociais (DRIESSENS, 2012, p. 13). Em relação as celebridades 

que são “celebrificadas” pelos reality shows, o autor confere a definição de Chris 

Rojek (2008), de “celetoides”, que são “pessoas que tornam-se instantaneamente 

famosas, porém, incapazes de chamar atenção, sendo, então, forçadas a retornar 

ao anonimato”. 

A internet e as redes sociais se tornaram o palco para personagens 

desconhecidos e irrelevantes terem um papel de destaque. São elas que compõe e 

incentivam o cenário midiático atual. Com elas, os hábitos de consumos, usos e a 

percepção da sociedade sobre ela mesma está em constante movimentação. No 
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momento em que as interações são interpostas por computador e, há vigorosa troca 

comunicativa entre inúmeros emissores é seguro dizer que a ideia de „„recepção 

ativa‟‟ (BRAGA, 2010) é autenticada. Comentários, visualizações, perfis, likes, 

follows etc, são formas de expressão da participação ativa dos atores, que já não 

são mais categorizados  em  „„audiência‟‟ ou „„recepção‟‟. Para Adriana Braga (2010), 

a existência da comodidade em publicar, as míseras despesas de produção 

oportunizam o surgimento de uma multidão de novos enunciadores no meio digital. 

Ainda que seja proporcionado um lugar  relativamente democrático, decorrem ainda 

hierarquizações simbólicas entre os emissores. Por serem múltiplos, não significa 

que sejam iguais em poder. Alguns deles/as se destacam em seu circuito 

interacional próprio, ganham seguidores/as e fãs, e suas opiniões são mais 

valorizadas do que as dos/as demais participantes. Chamei a esse fenômeno de 

celebrização no ambiente restrito das redes sociais de “microcelebridade” (Braga, 

2008). 

Braga atribui o conceito de microcelebridades às pessoas que: 

se notabilizaram por alcançar um valor simbólico significativo a partir de sua 
performance nos ambientes digitais (...) Trata-se de processos midiáticos 
altamente seletivos em termos de audiência, na medida em que esses 
ambientes de mídia conquistam um público específico correspondente à 
temática tratada. O prefixo 'micro' se refere à produção de fenômenos 
midiáticos análogos àqueles observados nos Meios de Comunicação de 
Massa, nos quais o/a personagem se celebriza no seu ambiente, entretanto, 
em pequena escala. Esses processos operam como elemento importante 
na formação do circuito-blogue (...) na medida em que estabelecem uma 
hierarquização simbólica, tácita, entre blogs e seus/suas autores/as, 
decisiva na configuração desta dinâmica comunicacional e na consolidação 
de legitimidade de seus conteúdos (BRAGA, 2008, p. 280). 

 

Esse fenômeno acontece entre os sujeitos que se se colocam na ação 

produtiva midiática e conquistam legitimidade pelos espectadores (mensurada pelo 

número de comentários, visualizações, curtidas…) e pelos que os replicam 

(mencionam em áreas similares) no seu ambiente de exercício. Como as redes 

sociais que, com seus inúmeros usuários cadastrados, viabilizam atualização de 

conteúdos em alta velocidade  e visibilidade instantânea. 

 A partir destas ideias, fica claro que as rede sociais acarretaram modificações 

na forma de sociabilidade entre as pessoas, assim, a liberdade e facilidade da 

exposição do próprio eu, se torna vendável. Raquel Recuero (2009) ainda afirma 
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sobre esse assunto que, a visibilidade é capaz de fornecer demais valores para o 

autor online, como influência, reputação e popularidade de um indivíduo. 

 A partir das discussões estudadas chegamos no exemplo da 

microcelebridade Inês Brasil - mulher, negra, ex-prostituta, com aparência exótica, 

super sensual e religiosa - que consegue se manter na mídia há cinco anos e é 

admirada e adorada por seus fãs. 

Pierre Bourdieu (1998) analisa o uso do corpo e da sexualidade como formas 

de opressão feminina, indaga a condenação sofrida pelas mulheres que praticam 

sexo resolutamente, das que conversam e discutem o assunto publicamente e, 

especialmente, das mulheres que fazem do sexo seu instrumento de trabalho. 

Bourdieu indica que o método de censura de tal atitude feminina é o afastamento da 

norma preestabelecida pela sociedade androcêntrica. A figura da Inês Brasil vai 

contra a todos esses conceitos. 

 

1.2 TRANSFORMAÇÕES DAS MÍDIAS - RADIOFUSÃO E PODCAST 

A sociedade contemporânea é simultaneamente produto e produtora da 

transformação dos meios de comunicação. Recorremos à obra de Marshall Mcluhan 

(1964) para compreender o nascimento de um ambiente midiático cuja principal 

característica é ser híbrido, pois permite a coexistência e coevolução do novo com o 

atual. Fomentado pelo consumo, esse sistema híbrido pode ser compreendido a 

partir da Midiamorfose, descrita a seguir: 

A midiamorfose não é tanto uma teoria, mas um modo de pensar a respeito 
da evolução tecnológica dos meios de comunicação como um todo. Ao 
invés de estudar cada modalidade separadamente, leva-nos a ver todas 
elas como integrantes de um sistema interdependente e a reparar nas 
semelhanças e relações existentes entre as formas do passado, do 
presente e as emergentes. Ao estudar o sistema de comunicação como um 
todo, veremos que os novos meios não surgem por geração espontânea, 
nem de modo independente. Aparecem gradualmente pela metamorfose 
dos meios antigos. E quando emergem novas formas de meios de 
comunicação, as antigas geralmente não deixam de existir, mas continuam 
evoluindo e se adaptando (FIDLER, 1998, p.57 apud FERRARETTO e 
KISCHINHEVSKY, 2010).  

 

Já Bolter e Grusin (1999) reconhecem que os meios de comunicação se 

ajustam ao presente e se modificam, em um fenômeno conhecido como remediação. 
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Nesse fenômeno os meios de comunicação atuais podem tanto se apropriar de 

elementos dos seus antecessores quanto aperfeiçoa-los. 

Os autores citados anteriormente são precursores dos estudos de Henry 

Jenkins (2008) sobre o processo de evolução dos meios. O autor descreve e 

contextualiza e formação da Convergência Midiática, que é o fluxo de conteúdos por 

meio de múltiplas plataformas de mídia. Como seus antecessores, Jenkins acredita 

que as velhas e novas mídias convergem e se retroalimentam. Mas não se trata 

somente da conexão física dos dispositivos, mas de uma bem elaborada 

complementaridade, fundamentada na:  

(...) cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e no comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem 
está falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 2008, p.29). 

 

A convergência, acontece também no “interior” dos consumidores e em suas 

relações sociais. Ela altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. Jenkins destaca que os meios tradicionais não foram 

substituídos, eles “acontecem” nos mesmos aparelhos, o que realmente converge é 

a informação, o conteúdo que eles hospedam.  

As teorias explanadas no presente memorial são discussões que englobam e 

esclarecem dois fenômenos comunicacionais do século, a radiodifusão e o 

podcasting4, dois métodos remediados de produção convergente de conteúdo em 

áudio. 

Apesar das inúmeras previsões de sua morte, o rádio perdura como um dos 

meios de comunicação mais relevantes da contemporaneidade. Conseguiu superar 

os obstáculos estabelecidos pelo surgimento das novas tecnologias e, se moldar às 

mudanças culturais da sociedade.  

O rádio não se resume mais a uma mera transmissão sonora e a um receptor 

de ondas eletromagnéticas. Hoje, ele pode ser transmitido pelo sinal digital5, conter 

informações de texto e ser escutado através de televisões e celulares com sinais 

digitais ou antenas parabólicas. 

                                                
4
 Forma de transmissão de mídia via Feed RSS (Real Symple Syndication) 

5
 Método de modulação digital 
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No espaço virtual o rádio repercute através das web rádios que, mediante a 

tecnologia de streaming6 viabiliza a escuta pelo computador da programação de 

emissoras tradicionais de rádio ou de companhias de produção e transmissão 

especializadas em web rádio. “Com a expansão da web, o rádio passou a contar 

com plataforma multimídia complementar para ampliar seu alcance de sintonia e 

diversificar sua audiência” (ALMEIDA; MAGNONI, 2010) 

 Como é visto, a internet proporciona ao rádio uma roupagem nova para a sua 

nova forma. Porém, as web rádios ainda são dependentes da rádio tradicional, 

funcionam a base da mesma programação com horários pré estabelecidos e é 

disponível apenas a pessoas com conexão da internet capaz de transmitir-la 

naquele exato momento. 

 Já o podcasting se desenvolve como um arquivo de mídia acessível vinte e 

quatro horas por dia, sete dias por semana, sempre que o servidor estiver operando, 

o ouvinte consegue ter acesso e baixar para o seu computador ou gadget7 a 

qualquer momento. E, devido ao seu formato de arquivo pode-se ouvir quantas 

vezes quiser, em qualquer momento e em qualquer lugar. Ele pode também, 

selecionar entre os vários outros podcasts e criar sua própria programação.  

Qualificando a liberdade do ouvinte, que deixa de ser passivo para se transformar 

ativo. Neste trabalho a radiofusão é retratada como um fenômeno paralelo ao 

podcasting, que apesar de apesar de trazerem consigo atualizações se diferenciam 

em vários outros aspectos. 

 

1.2 ORIGEM DO PODCAST 

O termo Podcast surgiu em 2004 por Adam Curry, que desenvolveu a 

tecnologia, e é uma junção das palavras iPod e broadcast (transmissão via rádio). A 

expressão podcasting, que significa uma forma de transmissão de arquivos em série 

via Feed também se refere ao podcast, que é a mídia transmitida por meio de uma 

página na web, mas também é utilizado para o coletivo dessas mídias. Muitos 

confundem mas o podcast não é uma web-rádio, ele fica disponível 24 horas para o 

ouvinte permitindo-o escolher o que ouvir ou pausar e fazer download dos arquivos 

disponibilizados. Com o Feed, o público não necessita procurar cada episódio 
                                                
6
 Transmissão ao vivo do programa. Ou seja, não é preciso “baixar” o programa em sua integralidade, 

antes da escuta. 
7
 Dispositivos eletrônicos portáteis. 
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sempre que o programa for atualizado facilitando assim a fidelização de ouvintes nos 

canais. Explica o psicólogo e podcaster Pablo de Assis, 

Atualmente existe uma produção grande de programas de rádio via internet, 
as chamadas web-rádios, que funcionam seguindo o modelo de 
radiodifusão, mas utilizando a internet como canal. Na prática, o que 
diferencia as web-rádios das rádios tradicionais é somente o canal de 
transmissão. Mas o podcasting difere dessa forma de mídia não só pelo 
canal (que é o mesmo das web-rádios), mas principalmente pela 
participação do ouvinte, que é ativo na hora de escolher e ouvir quando e 
como ele preferir. (ASSIS, Pablo, 2010, p. 5) 

 

Seu conteúdo é produzido de acordo com a demanda. Funciona como uma 

espécie de blog falado, onde arquivos são disponibilizados com o intuito de tratar 

sobre algum assunto específico, permitindo ao ouvinte escolher, pausar, pular, ter 

uma independência sob o que se deseja receber de informação. É adquirido por 

meio de assinatura via internet. 

O sucesso do podcast se deu pelo seu diferencial de possibilitar o download 

automático através de programas agregadores, utilizando o RSS (Really Simple 

Syndication), tecnologia já utilizada em blogs que pode ser melhor explicada por 

Michael Geoghegan e Dan Klass no livro Podcast Solutions,  

O RSS é uma maneira de relacionar o conteúdo de um blog de forma que 
seja entendido pelos agregadores de conteúdo. Isso é possibilitado através 
dos chamados “feeds”,que trazem o conteúdo do blog codificado de 
maneira que esses programas compreendam e possam apresentar as 
atualizações automaticamente para os usuários que cadastraram o feed de 
seus blog preferidos. Com isso, o usuário recebe cada novo conteúdo 
automaticamente, não precisando mais visitar cada site para ver se já foi 
atualizado (GEOGHEGAN; KLASS, 2007). 

 

Uma mídia que possibilita produtores independentes de conteúdo, que são 

originalmente profissionais de comunicação, o podcast abre espaço de fala para que 

essas pessoas possam mostrar seus trabalhos e exporem suas ideias. Com temas 

variados, os podcasts costumam ser acessíveis a todos os tipos de públicos 

possíveis e são quase sempre focados em nichos. 

Embora esse espaço para profissionais seja algo muito forte dentro de mídias 

na web, como podcast, a maioria é produzida por pessoas comuns, não ligadas 

necessariamente a áreas da comunicação, assim como os blogs espalhados pela 

internet. A intenção desse tipo de mídia é juntar o entretenimento com informação, 



 
 

24 
 

usando uma linguagem mais leve e descontraída mas sem perder a seriedade do 

conteúdo tratado. 

 

1.3 PODCAST NO BRASIL 

No Brasil a produção de podcasts se iniciou em 2004, mesmo ano em que a 

mídia se originou. O primeiro podcast ficou conhecido como “Original Minds”, criado 

por Danilo Medeiros em outubro e posteriormente o segundo podcast, que ainda é 

produzido, o “Podcast do Gui Leite” criado pelo podcaster Gui Leite. Ainda no ano de 

2004, foram criados mais dois, o “Perhappiness”, de Rodrigo Stulzer, e “Código 

Livre”, de Ricardo Macari. Essas quatro produções se tornaram referências para as 

posteriores. 

Em 2005 aconteceu a Podcon, conferência destinada a tratar exclusivamente 

do assunto podcast, o evento ocorreu no Brasil e foi organizado pelo podcaster 

Ricardo Macari. Foi onde surgiu a primeira Associação Brasileira de Podcast 

(ABPod), a partir daí o que era para ser um sucesso da nova mídia se tornou um 

fracasso, muitos podcasts brasileiros não tiveram sucesso e acabaram.  

Em 2008, tentou-se reagir a esses fracassos, e foi criada uma premiação para 

os melhores podcasts, bem como uma pesquisa destinada a analisar o perfil dos 

ouvintes brasileiros da mídia, a PodPesquisa. A última, feita em 2014, mostrou que o 

índice de brasileiros que assistem a podcasts nacionais é muito alto em relação a 

podcasts não nacionais assistidos por brasileiros. Segue o gráfico: 
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Figura 1 -  Gráfico sobre podcasts nacionais 

 

Fonte: PodPesquisa (2014) 
 

É interessante perceber a valorização da produção brasileira e o crescimento 

do podcast nacional, analisando a quantidade de portais destinados a divulgação de 

podcasts que já existem e vêm surgindo, também o crescimento de programas 

cadastrados para download. Ou seja, é uma mídia que vem conquistando seu 

espaço cada vez mais e proporcionando uma maior visibilidade a produtores 

independentes, sendo usada em diversos ambientes e conquistando nichos 

diferentes. Vale ressaltar que os temas que abordam humor e entretenimento estão 

entre os mais procurados pelos usuários, cerca de 86,30% (PodPesquisa, 2014) 

preferem essa temática ao procurarem podcasts.  

 É possível notar também que essa mídia vem trazendo um conceito diferente 

de otimização do tempo, a maioria dos usuários não dedicam sua atenção 

exclusivamente aos podcasts mas sempre procuram ouvi-los enquanto exercem 

alguma outra atividade que não exige muita dedicação. Segundo a PodPesquisa de 

2014 grande parte dos usuários executam tarefas simples, como atividades físicas 
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ou se locomovem ouvindo podcasts, buscando assim uma maneira de melhorar sua 

produtividade.  

Figura 2  - Gráfico sobre atenção dedicada a podcasts 

 
Fonte: PodPesquisa (2014) 

 

Faremos uma breve análise de dois podcasts independentes brasileiros, que 

nos serviram de referência e inspiraram de alguma forma a decidir e montar o 

formato do Soda Pop Club. É importante ressaltar que ambos foram usados também 

para esclarecer o contexto atual e a emergência da mídia podcast no Brasil: 

 

● O Nerdcast8: considerado o maior podcast brasileiro, trata de diversos 

assuntos, incluindo cultura pop. É uma produção com um alto nível de 

profissionalismo feita por profissionais que não são da área de comunicação e 

é considerado o podcast nacional com maior audiência. Iniciou-se no ano de 

2006 com o nome de Nerd Connection e após poucos episódios mudou para 

Nerdcast. Seus dois donos, Alexandre Ottoni e Deive Pazos possuem 

também um canal no Youtube, o Jovem Nerd. Vivem da renda dessas 

produções, fazem palestras a respeito do  trabalho que realizam na web, já 

receberam vários prêmios nacionais e saíram na revista Época entre as cem 

pessoas mais influentes do Brasil. O formato desse podcast é um bate-papo 

informal com os dois apresentadores fixos e alguns convidados, usa-se 

bastante do humor e da simplicidade do diálogo, com piadas internas entre 
                                                
8
Disponível em:  https://jovemnerd.com.br/nerdcast/ 

https://jovemnerd.com.br/nerdcast/
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apresentadores e o público fiel, criando assim uma maior proximidade com o 

ouvinte. Não possui um tempo determinado de duração sendo que pode 

variar de uma a  três horas e é postado às sextas-feiras.  

● Um Milkshake Chamado Wanda9:  Criado no final de 2014 por Phelipe Cruz, 

jornalista especializado em cultura pop e criador do site PapelPop que 

hospeda o podcast. É apresentado por Samir Duarte e Marina Santa Helena, 

em conjunto com Phelipe. A ideia do nome do podcast surgiu a partir do filme 

“Um peixe chamado Wanda”, uma comédia de assalto produzida em 1988. 

Uma vez por semana eles se reúnem para discutir com muito bom-humor as 

novidades do mundo pop, além de temas sociais, para um público de mais de 

100 mil ouvintes semanais, sendo postado toda quinta-feira. Além dos 

assuntos da semana o programa é dividido em blocos nos quais os 

apresentadores dão conselhos aos ouvintes que pedem ajuda com problemas 

sentimentais, acontece eleição do melhor e do pior da semana e dicas dos 

apresentadores de livros, apps, discos, filmes, arte. 

 

O SodaPop Club é um podcast de entretenimento que trata sobre cultura pop 

em geral, baseando-se nos dois podcasts citados, nossa intenção é dar um ar de 

leveza e descontração sem perder o foco e seriedade do assunto abordado. Em 

quesito edição, o NerdCast nos ajudou muito pois é bem profissional e técnico, já o 

humor e a espontaneidade com que os episódios são conduzidos nos baseamos no 

Um Milkshake Chamado Wanda, incorporando uma identidade extravagante e 

própria ao nosso produto. 

  

                                                
9
Disponível em:  https://soundcloud.com/ummilkshakechamadowanda 

https://soundcloud.com/ummilkshakechamadowanda
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O caminho percorrido por este trabalho envolveu três etapas de elaboração. A 

primeira delas foi a revisão bibliográfica, desenvolvida a partir de leituras sugeridas 

pela orientadora e realizadas desde a elaboração do projeto de pré-TCC. 

Usamos a obra de Henry Jenkins, cultura da convergência, para 

contextualizar e entender as transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais percebidas no cenário contemporâneo dos meios de comunicação. Que 

nos permitiu analisar o fluxo de conteúdos dentro dos meios midiáticos e o público 

que possui um comportamento migratório por diversos canais em busca por novas 

experiências de entretenimento. 

Por meio da leitura e análise da obra de Paula Sibilia, “O show do eu: A 

intimidade como espetáculo” (2008), compreendemos um pouco o porquê da 

espetacularização dos indivíduos, revelando as suas intimidades tanto para 

conhecidos quanto para anônimos na internet e como isso altera as relações sociais 

entre as pessoas. 

Bauman em “A sociedade do consumo”, nos possibilitou entender como as 

relações mudaram com o advento da internet e das redes sociais, onde o indivíduo 

deixa de ser produtor e passa a ser consumidor, não significando o desaparecimento 

da produção mas sim que o consumo passou para um nível mais alto, se tornando 

um elemento importante na formação de identidade do indivíduo. A partir de agora o 

ato de consumir se torna algo pertencente a personalidade e construção do 

indivíduo: você é aquilo que você consome. 

Depois de adquirirmos nossa base teórica para falarmos do assunto 

celebridades, decidimos fazer um produto e inicialmente nossa ideia era produzir um 

ensaio escrito, mas estudando a fundo a estrutura deste vimos que não cabia muito 

bem a um tema tão atual, amplo e que precisava de uma identidade mais forte. 

Resolvemos fazer um podcast, que para nós seria o produto que mais se encaixava 

no nosso objetivo de algo descontraído, com personalidade e ao mesmo tempo com 

um conteúdo interessante. Outro fator decisivo para a escolha foi que esse é um 

meio que se originou com a convergência midiática, o que se relaciona com as 

microcelebridades. 
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Antes de fazer o podcast, percebemos que uma estratégia metodológica 

importante seria a escolha de um exemplo, que desse luz ao tema. Escolhemos Inês 

Brasil como nosso personagem principal pela curiosidade em saber como alguém 

viralizou por meio de críticas e comentários que a ridicularizavam, e  ainda mantém 

sua fama depois de quatro anos e conquista novos públicos. 

Inês Tânia Lima da Silva, 48 anos, mulher, negra, baixa renda, pouca 

escolaridade e com aparência fora dos padrões que fazem muitos questionarem seu 

gênero sexual. Foi prostituta durante dez anos de sua vida na Alemanha, no Brasil 

foi professora de dança e cantou na igreja. Inês tornou-se uma das principais 

celebridades recentes da internet e que se mantém no „estrelato‟ até hoje. Em 2012, 

ficou conhecida por um vídeo postado no Youtube, que foi sua inscrição para o Big 

Brother Brasil 10(BBB) edição de 2009, reality show da Rede Globo. No vídeo, 

dança, pula e tenta demonstrar um pouco do quão grande é o sonho de entrar no 

programa. A partir daí, começou a ficar popular, sempre com roupas caracterizadas 

como vulgares e discurso cheio de fé, que era levado pouco a sério justamente pela 

sua personalidade icônica, tornando-se um dos principais virais daquele ano e que 

atualmente ainda permanece nas redes com grandes acessos em vários outros 

canais. 

É amada por grande parte da comunidade LGBTTT e tornou-se símbolo de 

representatividade das minorias no Brasil. Constantemente, posiciona-se contra 

discursos conservadores e coloca-se à frente contra a homofobia e machismo. 

Cresceu de forma inexplicável e sem intenção alguma, virando memes11 utilizados 

em todas as redes sociais. 

A terceira estratégia foi ler sobre podcasts e estabelecer etapas de produção, 

montando uma equipe composta por colegas de diferentes competências e 

habilidades. 

A mídia que escolhemos, por ser relativamente nova, não se têm muitas 

pesquisas a respeito. Buscamos assim, analisar características relevantes de outros 

                                                
10

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ei1xRai-ipY 
11

 Meme é um termo grego que significa imitação.O termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo 
da internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma informação, ou seja,qualquer vídeo, 
imagem, frase,  ideia,  música e etc, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando 
muita popularidade. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xZblIwIqUc
https://www.youtube.com/watch?v=Ei1xRai-ipY
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podcasts (NerdCast e Um Milkshake Chamado Wanda) para produção e criação de 

identidade do nosso produto, observamos tempo de duração, formatos de 

entrevistas, de debates, equipamentos utilizados, publicação, entre outros 

parâmetros importantes para a produção de podcasts. 

Utilizamos a técnica de brainstorming para fazer a escolha do nome do 

podcast, baseando-se na temática que escolhemos, algo que tivesse haver com 

celebridades, queríamos que remetesse aos anos 80 com o intuito de mostrar 

extravagância. Desde o início o objetivo não era mostrar luxo e glamour, mas sim 

uma fama sem esses atributos estereotipados que são relacionados a grandes 

celebridades. 

O  desenvolvimento do produto contou com etapas de produção específicas e 

importantes na execução, traçadas durante o planejamento  que foram: 

 

2.1 ETAPAS DE PRODUCÃO 

 

2.1.1 Temática 

Esse é um dos pontos principais e que dão início à produção do podcast, é 

muito importante que todos os envolvidos estejam por dentro do tema a ser discutido 

e que esse tema seja muito bem desenvolvido ao longo da sua produção e 

execução. É nessa etapa que o podcast ganha uma identidade com foco no público-

alvo ao qual foi destinado o produto. Independentemente da temática, é importante 

que o propósito esteja sempre claro para o ouvinte. 

A temática do nosso podcast envolve a compreensão do que significa 

microcelebridades e como se dá ascensão midiática dessa. Analisamos  o exemplo 

principal do nosso estudo, Inês Brasil, buscando entender como ela cresceu 

midiaticamente de forma inexplicável e sem controle, virando memes, termo que 

refere ao fenômeno de viralização de informações na internet.  

O programa foi dividido em dois episódios no qual o primeiro recebeu o nome 

de “Aquele que fala de fama” onde debatemos sobre a personagem escolhida, o 

assunto no geral e encaixamos a entrevista feita com a Inês Brasil. O segundo 

episódio se chama “Aquele que fala de celebridades” no qual foi feito um bate-papo 
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com a nossa convidada especialista, Brenda Parmeggiani , da área de teorias e 

tecnologias da comunicação, para uma melhor contextualização acerca do assunto 

abordado e a Victória Franco, que nos ajudou no debate com sua opinião sobre 

celebridades. 

 

2.1.2 Equipamentos 

Um aspecto importante é a boa gravação de voz, que por sua vez começa 

com a escolha assertiva do microfone, um Headset¹ de boa qualidade e 

basicamente um ambiente silencioso para evitar ruídos. Na fase de edição foi 

preciso um programa e um computador para serem feitas as  modificações 

necessárias nos áudios gravados em formato mp3.  

Usamos os equipamentos do estúdio de rádio da Faculdade de Comunicação 

da Universidade de Brasília: Interface de áudio M-AUDIO Delta 1010; Mesa de som 

Yamaha 01V96i; Microfone SHURE SM7B e para a entrevista no local onde se 

encontrava a Inês Brasil, usamos um gravador portátil Philips LFH-0615 com 

microfone acoplado, fornecido pela Faculdade. 

 

2.1.3 Pauta 

É um guia para dar rumo aos episódios do podcast. É importante para o 

entrevistador seguir uma ordem de assuntos a serem discutidos nas gravações sem 

fugir do esperado e planejado pela produção. 

Produzimos um roteiro com assuntos importantes e relevantes a serem 

debatidos durante a conversa a qual Hugo Evaristo,  nosso mediador, seguia para 

que não fugíssemos do que seria abordado em cada episódio. A primeira pauta foi 

sobre fama, na qual debatíamos sobre o assunto e complementávamos com a 

entrevista feita com Inês Brasil e os fãs no local de seu show. Já a segunda pauta 

tinha como assunto principal a espetacularização do eu, uma visão mais teórica 

sobre o significado de celebridades, microcelebridades e redes sociais. 
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Figura 3 - Roteiro para entrevista com a Inês Brasil 

 
Fonte: As autoras. 

 

Figura 4 - Roteiro para o segundo episódio do Soda Pop Club 

 
Fonte: As autoras. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 
 

 
 
 
 

Figura 5 - Roteiro para o primeiro episódio do Soda Pop Club 

 
Fonte: As autoras. 

 
 

2.1.4 Gravação 

Existem diversas maneiras de se gravar um podcast, seja presencialmente ou 

não. No podcast que realizamos, a gravação do primeiro episódio foi dividida em 

duas etapas: a entrevista feita no hotel em que se encontrava Inês Brasil, utilizando 

gravador da Faculdade de Comunicação da UnB, e a entrevista com seus fãs no 

local do show em que ela ia se apresentar, a segunda parte foi feita no estúdio de 

rádio da faculdade, com microfones individuais. Já o segundo episódio foi gravado 

todo no estúdio com duas convidadas em formato de mesa redonda com microfones 

individuais. 

 

2.1.5 Edição 

É nessa etapa que se torna possível identificar erros e organizar os áudios 

cronologicamente de acordo com o roteiro, através de programas de edição, como 

por exemplo o Vegas, que permite o corte e realinhamento dos áudios. 

No podcast produzido realizamos uma pré decupagem, no programa de 

edição Sound Forge da Sony com versão para Windows, eliminando todas as partes 

não importantes das gravações e reunindo tudo em um arquivo só para o editor 
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encaixar vinhetas, entrevistas e o bate-papo feito no estúdio de rádio com os 

participantes do podcast. Fizemos anotações que foram repassadas para o editor, 

mostrando onde cada elemento entrava no programa. 

Figura 6 - Roteiro de decupagem das entrevistas do primeiro episódio 

 
Fonte: As autoras. 

 
 

Figura 7 - Roteiro de decupagem do primeiro episódio 

 
Fonte: As autoras. 

 

2.1.6 Publicação 

A publicação ocorre em um site ou blog já existente ou em um servidor 

próprio, com criação do Layout e hospedagem do arquivo. Uma boa forma de 
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divulgar o podcast é colocando-o no Itunes e disponibilizando os arquivos em 

formato ZIP para que os ouvintes possam baixar em seus dispositivos.  

O Soda Pop Club foi disponibilizado na plataforma de hospedagem de 

arquivos de áudio, o SoundCloud, por meio da criação de um player personalizado 

com a identidade visual criada por nossa equipe, que nos permite o 

compartilhamento dos áudios liberados para download em redes sociais. 

Neste primeiro momento, a divulgação escolhida foi de boca em boca. 

Pretendemos informar os docentes de Comunicação Organizacional do produto e do 

tema, para que, se houver interesse, possam utilizá-lo em suas aulas. 

 

2.1.7 Equipe e orçamento 

Um aprendizado importante durante o curso de Comunicação Organizacional 

foi compreender que os produtos e processos comunicacionais são produzidos 

coletivamente, por meio de muita troca e negociação. Por meio de contatos 

realizados na própria Faculdade de Comunicação, formamos uma equipe de 

voluntários que, sob nossa batuta, pensou a pauta, o formato do Podcast, organizou 

a produção e a edição e, por fim, produziu a identidade visual. Não houve 

remuneração, só uma lembrança simbólica, e muita troca. Obrigada. 

 

Tabela 1 - Lista de equipe e orçamento 

Apresentador - Hugo Evaristo R$0,0 

Editor de áudio - Gabriel Pimentel R$0,0 

Estúdio de áudio - FAC R$0,0 

Identidade Visual - Luíza Akemi T. Kreutz R$0,0 

Entrevistada - Inês Brasil R$0,00 

Convidada - Brenda Parmeggiani R$0,0 

Convidada - Victoria Franco R$0,0 

Fonte: As autoras. 

 
 

2.1.8 Identidade Visual 

 A identidade visual do podcast foi pensada para ser o tangível do Soda Pop 

Club aquilo que pudesse ilustrar a proposta descontraída e espontânea que 
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gostaríamos de passar. Para que tudo fosse harmonioso conversamos com a Luíza 

e discutimos qual seria a abordagem com que podcast mais se identificaria, e, 

chegamos no estilo new wave12 com inspiração em elementos dos anos 80, tanto 

pela temática quanto pelo tom que iria ser usado no podcast. Para retomar a 

extravagância das microcelebridades e trazer mais personalidade ao produto. 

Figura 8 - Logomarca Soda Pop Club 

 
Fonte: Luíza Akemi T. Kreutz (2017) 

 

Figura 9 - Ícone primeiro episódio 

 

                                                
12

 Movimento musical que marcou os anos 80. Referia-se a vários estilos musicais emergentes da 

década integrando uma onda alegre, divertida e colorida, em contra ponto um som mais triste, 
plangente, sombrio e meditativo. 
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Fonte: Luíza Akemi T. Kreutz (2017) 
 

 

Figura 10 - Ícone segundo episódio 

 
Fonte: Luíza Akemi T. Kreutz (2017) 

 
 

Figura 11 - Imagem de capa do SoundCloud 

 
Fonte: Luíza Akemi T. Kreutz (2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este memorial registra duas perguntas-síntese de nosso produto de 

conclusão de curso. A primeira é: como são construídas e se constroem as 

microcelebridades? A segunda diz respeito ao produto em si: Como discutir a 

questão das microcelebridades em linguagem atraente, por meio  de um podcast?.  

 As leituras sobre convergência midiática, microcelebridades e podcasts foram 

de fundamental importância para se pensar a pauta do produto e sua execução e 

atingir os objetivos propostos. 

Na resposta da primeira pergunta, destacamos que as possibilidades 

midiáticas trazidas pela convergência digital permitem o redesenho do eu. Os baixos 

investimentos, a produção e  a publicação rápidas são aspectos atrativos em um 

mundo em que as biografias são produtos à venda. Há um desejo de se mostrar 

atraente para o olhar do Outro, pois esse olhar parece legitimar uma história, uma 

vida. E esse olhar tem um preço, ele é monetizado e se transforma em lucro. 

Nessa tentativa de ser atraente para o olhar do Outro, muitas vezes o eu se 

torna refém de preconceitos e estereótipos. Inês Brasil é caricata, exagerada, 

engraçada e, qual o personagem estereotipado de uma novela, não pode mudar por 

medo de perder audiência. Inês Brasil tem de ser mais ela do que realmente é para 

ser vendida neste mundo de likes e deslikes. 

Também destacamos que não se trata somente de ser um “sucesso” ( 

embora esse termo deva ser repensado quando se fala em microcelebridades), mas 

também de se submeter ao ódio do Outro. Essas microcelebridades, talvez por não 

possuírem as competências esperadas, habilidades e “sacrifícios” das celebridades 

maiores, são ainda mais alvo de discursos racistas, machistas e de preconceito de 

classe social.  

Para responder à segunda pergunta, primeiro tentamos aprender a linguagem 

dos podcasts, inspirando-nos em exemplos de outros similares de sucesso e 

planejando e cumprindo etapas de produção. Segundo ponto importante foi definir 

qual produto se encaixaria melhor na temática do trabalho, que foi o podcast. 
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Terceiro buscamos um personagem que exemplificasse de maneira concreta nosso 

conteúdo apresentado. Quarta estratégia foi traçar as características do produto e 

por fim estabelecemos parcerias para a realização do programa. Tentamos abordar 

o tema pelo olhar da Academia e dos atores que o vivenciam, seja a própria 

microcelebridade escolhida, Inês Brasil, seja os seus fãs. Acreditamos que a 

próxima etapa será levá-lo para um público que tenha interesse pelo tema. 

Pensamos em estudantes de comunicação, que podem se sentir estimulados a 

debater esse aspecto da contemporaneidade a partir dessa motivação, testando as 

possibilidades desse meio em sala de aula. 
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