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RESUMO 
 
 
Gambaro, D. (2019). A Instituição social do rádio: (Re)agregando as práticas discursivas da indústria 

no ecossistema midiático (Tese de Doutorado). Escola de Comunicações e Artes, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 

 
 
O ecossistema midiático está em transformação, uma decorrência da propagação do uso de tecno-
logias digitais de informação e comunicação em ações cotidianas. Atualmente, mais mídias dispu-
tam a atenção das pessoas, que se dividem entre as atividades previamente estabelecidas de con-
sumo de mídia e novas práticas de comunicação. Em meio a essas mudanças, a indústria radiofônica 
precisa se reconfigurar, como forma de manter seus valores social e cultural. O objetivo central deste 
trabalho é refletir sobre o rádio contemporâneo, de modo a tornar possível o desenho de táticas de 
atuação que mantenham o legado histórico do meio, enquanto possibilitam o rearranjo das práticas 
de acordo com os hábitos de consumo midiático atuais. O principal postulado alcançado nesta in-
vestigação determina que o rádio é uma instituição social, isto é, um agregado de práticas discursivas 
edificadas a partir das associações entre agentes e tecnologias diversas. Estratégias, conceitos e dis-
cursos foram instituídos historicamente, enraizados pelos agentes em atuação no campo radiofô-
nico. Esse conjunto de práticas se apresenta, hoje, como uma ambiguidade: é tanto garantia de legi-
timidade do campo pelo lastro do tempo, como é estrutura rígida que impede mudanças. Assim, é 
preciso olhar para o passado do rádio para compreender como foi arraigada sua forma atual, tanto 
quanto é importante prestar atenção aos atributos do ambiente midiático digital, por onde começa 
a circular a produção dessa indústria. Como metodologia para a discussão proposta, foi realizado 
um amplo levantamento bibliográfico sobre a história do meio. Esses dados foram organizados e 
debatidos, para demonstrar o processo de instituição do rádio, bem como as possibilidades de pro-
dução existentes e pouco exploradas. Esse referencial inicial orientou uma observação empírica, cujo 
objetivo foi descrever o rádio contemporâneo. Buscou-se delimitar as formas da produção radiofô-
nica, bem como variações esperadas em diferentes contextos, a partir de exemplos de emissoras de 
seis mercados: três no Brasil (São Paulo, Porto Alegre e Recife) e três no exterior (Reino Unido, Espa-
nha e Portugal). Tal esforço de pesquisa demonstrou que, apesar da necessidade de renovação, as 
formas instituídas do rádio se impõem sob a lógica do mercado, impedindo avanços maiores em 
direção a uma melhor adequação ao ecossistema midiático hodierno. À luz dessas constatações, 
esta tese propõe caminhos possíveis para a atuação futura do rádio, como parte dos novos agrega-
dos sociais, formados a partir dos hábitos recentemente instituídos pelas tecnologias modernas. 
 
 
Palavras-chave: Rádio. Instituição social. Internet. Ecossistema midiático. Práticas discursivas. 
  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
Gambaro, D. (2019). e social institution of radio: (re)aggregating the industry’s discursive practices 

into the media ecosystem (Doctoral esis). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 

 
 
e media ecosystem is changing, as a consequence of the propagation of digital information and 
communication technologies throughout everyday purposes. Today, more means are disputing 
people’s attention, who are divided between already established activities of media consumption 
and new communication practices. In the middle of such transformations, the radio industry needs 
to be reconfigured to keep its social and cultural value. e central aim of this work is to reflect on 
the contemporary radio, so to support the design of tactics of action that may sustain the historical 
legacy of the medium, while enabling the rearrangement of practices in accordance with the current 
habits of media consumption. e core postulation reached through this investigation dictates that 
radio is a social institution, that is, an aggregate of discursive practices construed from the associa-
tion between diverse agents and technologies. Strategies, concepts and discourses have been histor-
ically instituted, ingrained by the agents acting upon the field of the radio. is set of practices is, 
today, an ambiguity: on the one hand, it assures the legitimacy of the field by the ballast of time; on 
the other hand, it is an inflexible structure that prevents alterations. us, we must look to the ra-
dio’s past to understand how it was rooted in the current form, but we must keep in mind the 
affordances of the digital media environment, where the radio’s production is just now circulating. 
As methodology to the proposed argument, it was performed an extensive bibliographic review 
about the history of the medium. Such information was organised and discussed to demonstrate 
the process of institution of the radio, as well as the existing and poorly explored possibilities. is 
initial framework guided an empirical observation, whose purpose was to describe the contempo-
rary radio. One objective was to list the forms of radio production, along with the variations ex-
pected in different contexts, using examples of radio stations from six markets: three in Brazil (São 
Paulo, Porto Alegre and Recife) and three abroad (United Kingdom, Spain and Portugal). is re-
search effort revealed that, despite the need for renovation, the instituted forms of radio impose 
themselves under the logic of the market, preventing major developments towards a better ade-
quacy to the media ecosystem. Under the light of these findings, this thesis proposes possible routes 
to the future performance of the radio, as part of new social aggregations, formed through the habits 
newly instituted by modern technologies 
 
 
Keywords: Radio. Social institution. Internet. Media ecosystem. Discursive practices. 
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EBU European Broadcasting Union 
Entidade organizada por empresas públicas de radiodifusão europeias, fundada em 1950. 

ECA Escola de Comunicações e Artes 
Departamento de ensino da Universidade de São Paulo. 
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IGP-M Índice Geral de Preços do Mercado 
Índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas, tenta refletir a variação de preços 
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IHC Interação Humano-Computador 
Disciplina das Ciências da Computação, dedicada a estudar o modo como as pessoas se re-
lacionam com as máquinas. 

ILR Independent Local Radio 
Nome dado ao conjunto de estações comerciais no Reino Unido que originalmente eram in-
dependentes (não participavam de um grupo comercial) e operavam em alcance limitado. 

INE Instituto Nacional de Estatísticas 
Entidade oficial responsável por produzir e divulgar dados estatísticos em Portugal. 

Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
Entidade científica brasileira dedicada ao fomento e compartilhamento de pesquisas no 
campo da comunicação. 

MidiaSon Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora 
Grupo de pesquisa, organizado pelo Prof. Dr. Eduardo Vicente, com sede na Escola de Co-
municações e Artes da USP, dedicado ao estudo e práticas de produção sonora. 

MFA Movimento das Forças Armadas 
Movimento militar responsável, em 1974, pela revolução que pôs fim ao regime ditatorial do 
Estado Novo, em Portugal. 

MLE Media Listening Experience 
Conceito apresentado por Jonathan P. Pluskota (2015) como uma representação compreen-
siva das opções de escuta disponíveis atualmente. 



 

 

MPB Música Popular Brasileira 
Gênero musical surgido nos anos 1960 a partir da confluência da Bossa Nova com temas do 
folclore brasileiro. 

MTV Music Television 
Marca de propriedade do conglomerado Viacom para canais de TV por assinatura. Entre os 
anos 1990 e 2000, o grupo Abril operou uma rede de TV aberta usando esse nome. 

NBC National Broadcasting Company 
Rede comercial de rádio e TV estadunidense, criada na década de 1920 a partir de uma dis-
puta comercial entre a RCA e a NBS, da AT&T. 

NBS National Broadcasting System 
Sistema comercial de radiodifusão estadunidense, operado pela AT&T nos primeiros anos da 
década de 1920. 

NER Núcleo de Estudos de Rádio 
Grupo de pesquisas de rádio, sediado na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 
UFRGS, sob comando do prof. Luiz Artur Ferraretto. 

NPR National Public Radio 
Organização de comunicação radiofônica pública dos Estados Unidos. 

OberCom Observatório da Comunicação 
Entidade científica para investigação dos meios de comunicação, com sede em Portugal. 

Obitel Observatório Ibero-americano de Ficção Televisiva 
Entidade científica para investigação de ficção em meios audiovisuais, com sede em vários 
países. 

PRISA Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima 
Conglomerado de mídia espanhol, fundado em 1972. 
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RCA Radio Corporation of America 
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Emissora de rádio portuguesa, do grupo Renascença Comunicação Multimédia. 
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RTP Rádio e Televisão de Portugal 
Empresa estatal portuguesa responsável pelos serviços públicos de radiodifusão. 

RTVE Corporación de Rádio y Televisión Española 
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RBS Rede Brasil Sul 
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RDP Radiodifusão Portuguesa 
Empresa que, em 1975, passou a congregar a estação de rádio estatal e emissoras privadas 
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SBSR Super Bock Super Rock 
Estação de rádio que empresta o nome de um festival de música anual, realizado em Portu-
gal pela marca de cervejas doméstica Super Bock. 

SER Sociedad Española de Radiodifusión 
Cadeia de rádio mais antiga da Espanha, atualmente pertence ao grupo PRISA. 



 

 

SGAE Sociedad General de Autores y Editores 
Entidade espanhola de gestão de direitos autorais. 

SGR Sistema Globo de Rádio 
Grupo de mídia pertencente às Organizações Globo, gestor das rádios CBN e Globo. 

SRS Sites de redes sociais 
Conjunto de plataformas, baseadas em internet, para relacionamento intrapessoal e com 
empresas, e compartilhamento de produções, como Facebook, Twitter, vKontakte, Meibo. 

TAL is American Life 
Programa de rádio semanal, produzido pela companhia pública Chicago Public Media e trans-
mitido pela NPR.  

TAR Teoria Ator-Rede 
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TVE Televisión Española 
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VHF Very High Frequency (Frequências muito altas) 
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VoD Video on-demand 
Nome utilizado para designar o conjunto de serviços de vídeo sob demanda, normalmente 
ligados a um canal de TV ou serviço de televisão por assinatura. 

VJ Video Jockey 
Artista que realiza performances visuais em tempo real. O nome também é atribuído aos 
profissionais que apresentam programas de TV sobre videoclipes e semelhantes. 

UCD User-Centred Design (Design Centrado no Usuário) 
Referencial de processos de desenvolvimento de produtos, cujo foco está nas característi-
cas dos indivíduos e dos ambientes, em busca de facilidade de uso. 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 
Instituição pública federal de ensino superior, sediada no Estado da Paraíba. 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 
Instituição pública federal de ensino superior, sediada no Estado de Pernambuco. 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Instituição pública federal de ensino superior, sediada no Estado do Rio Grande do Sul. 

USP Universidade de São Paulo 
Instituição pública de ensino superior, mantida pelo Estado de São Paulo. 

ZH Zero Hora 
Diário impresso que circula a partir do Rio Grande do Sul, de propriedade do grupo RBS. 
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ABERTURA 

O rádio é uma instituição social. Esta afirmação simples resume a orientação que guia o desenvol-

vimento desta tese. A partir de uma ampla revisão bibliográfica, e por meio da descrição de casos 

observados em diferentes contextos de produção, refletirei, nas próximas páginas, sobre o papel que 

o rádio ocupa hoje como meio de comunicação social e como indústria do campo cultural. Trata-

se de um papel historicamente definido, travado por discursos concorrentes que atribuíram, ao 

longo da história, as funções que se espera do meio e de sua indústria correlata. Hoje, essas funções 

estão em crise, e o negócio radiofônico tem sido afetado por transformações no entorno midiático. 

A questão de fundo, que orienta os questionamentos sobre a condição do rádio contempo-

raneamente, remete ao confronto entre sua realidade de difusão analógica com a distribuição de 

conteúdo via internet. Em meio às novas configurações comunicativas da sociedade, o debate se 

volta à necessidade de investir na relevância social e status do meio, em manter a viabilidade da 

empresa de rádio no momento em que o mercado publicitário abraça novas mídias. É possível ar-

gumentar, inicialmente, que a continuidade do rádio como indústria depende da capacidade dos 

diferentes agentes em ampliar o alcance do meio, com a utilização de ferramentas nativas da rede 

de computadores.  

Alguns números referentes ao rádio no Brasil em 2017 (Grupo de Mídia SP, 2018), ajudarão 

a compreender melhor o cenário. A participação publicitária entre 2012 e 2017 girou na casa dos 4%, 

sendo 2017 o melhor ano da série, quando o rádio atingiu 4,5% do bolo. O ano marca, também, uma 

recuperação do total investido em todos os meios, de acordo com o Kantar IBOPE Media. Pela mé-

trica adotada por esse instituto, que calcula o valor do investimento a partir das tabelas dos veículos 

e monitoramento das programações, o rádio recebeu pouco mais de 6 bilhões de reais, equivalente 

a 1 bilhão e 900 milhões de dólares1. Enquanto a participação no bolo publicitário permanece rela-

tivamente estável desde, pelo menos, os anos 1990, acompanhando as subidas e descidas do total 

das mídias, em 2017 o rádio hertziano bateu novo recorde negativo de penetração de público, de 

acordo com o instituto Ipsos: no “duplo período” (o entrevistado ouviu rádio nos últimos sete dias) 

o meio alcança 56% da população acima dos 10 anos de idade, nos 9 principais mercados brasileiros. 

Como comparação, a penetração da TV em 2017 foi de 85%, e a da mídia digital, 72%. Em 2014, a 

taxa do rádio era 71%, e em 2004, 90% (Grupo de Mídia SP, 2018; 2015; 2005).  

                                                           
1 É preciso considerar, entretanto, possíveis subnotificações de publicidade, bem como distorções em relação ao preço 
de tabela e os valores efetivamente praticados pelo mercado. 
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Dados do instituto Kantar IBOPE Media (2018) mostram um cenário parecido de penetra-

ção em 2017 (62% de ouvintes diários). Com relação ao alcance, que considera um período de três 

meses, o rádio atinge 86% da população em 13 mercados medidos2. Como também mostram os 

dados do IBOPE, a introdução de outras formas de audição, como via smartphones (18%) computa-

dores (5%), ainda é lenta e representa uma participação muito pequena, frente aos 85% de entrevis-

tados que afirmaram terem ouvido rádio usando um receptor comum. 

Esses dados são bastante gerais, e uma pesquisa de mercado efetivamente dedicada e quali-

tativa se faz necessária para apontar o estado atual do meio. Eles servem, entretanto, como um alerta 

inicial: confirmando-se as informações apresentadas, a audiência do rádio via antena continuará 

caindo nos próximos anos, e não é possível prever qual o limite mais baixo. Desta feita, ganha im-

portância uma análise da indústria radiofônica e de seus entornos. É preciso olhar atentamente o 

modo como a programação é gerada hoje, e com qual finalidade. É preciso, também, contrapor as 

possibilidades de distribuição, e questionar o modo como as empresas de rádio têm apropriado as 

tecnologias digitais para se expandirem. Para isso, é preciso, antes, compreender como as formas 

institucionalizadas da produção radiofônica impedem ações ousadas, que acompanhem o movi-

mento de audiência e reconfigurem o rádio para os espaços que, hoje, estão atraindo a atenção dos 

ouvintes. Somente a partir da reestruturação do negócio radiofônico será possível discutir, com me-

lhor embasamento, os usos comunitários e as funções públicas do meio. Esses foram os desígnios 

iniciais desta tese. 

Por reconhecer o rádio como uma instituição social, busquei olhar o campo da produção 

radiofônica em sua totalidade técnica, econômica, social e cultural. Tracei quatro objetivos, a serem 

cumpridos com a observação de um conjunto de exemplos: (1) Situar o rádio no ecossistema midi-

ático hodierno, para identificar o espaço que cabe ao meios, bem como as possíveis estratégias de 

usos e de práticas radiofônicas como significantes culturais. (2) Por meio da observação da produção 

e da organização econômica das estações, compreender as possibilidades para desenvolvimento de 

conteúdos radiofônicos que superem os padrões estabelecidos. (3) Perceber e apontar como o ou-

vinte/usuário se apropria das ferramentas de comunicação com a emissora, e de que forma isso 

pode ser incorporado na construção da identidade e representação cultural. (4) Apresentar possí-

veis estratégias de reconfiguração do rádio nos suportes digitais, direcionando ações que possibili-

tem a utilização mais sofisticada da linguagem radiofônica, ao mesmo tempo em que aproveita os 

recursos e linguagens de outras plataformas midiáticas.  

                                                           
2 As variações de valores entre as publicações devem-se, principalmente, às metodologias utilizadas por cada instituto. 
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Tais objetivos partiram do meu entendimento inicial de que a palavra rádio movimentaria 

um imaginário complexo, que instantaneamente descreveria usos e funções sociais. Ideias comple-

mentares e contraditórias se amalgamam a essa compreensão: por ser uma mídia antiga, o rádio 

carregaria o estigma de ultrapassado; ao mesmo tempo, ocuparia um espaço de “hábito” ou “tradi-

ção”, por ser uma estrutura onde se articulariam manifestações culturais. O segundo ponto parecia 

mais promissor para uma investigação, por legitimar o rádio, suas programações e seus conteúdos 

em processos de representação, identidade e vinculação. Assim, os valores relacionados ao meio 

poderiam ser ativados em processos culturais que se desenvolvem, sob a chancela rádio, nas dife-

rentes interfaces digitais.  

Em teoria, a ênfase nos intercâmbios entre o rádio via antena e a internet se sustenta. Na 

observação empírica, entretanto, o questionamento se deslocou para outro polo: por que uma ado-

ção tão lenta de novas formas de distribuição, especialmente no mercado brasileiro? Faltaria, aqui, 

uma demanda para o rádio on-line, para o rádio ubíquo que depende da conexão com a internet, e 

não do alcance das ondas eletromagnéticas?  

Essas questões se somaram a muitas outras, que surgiram conforme a investigação avançava. 

Para dar conta de encontrar ao menos alguns caminhos, tracei um plano de trabalho que implicou 

intensa dedicação a escuta, observações e análise do rádio. Ao final, foram cerca de 1.100 horas de 

programação radiofônica ouvidas, oriundas de estações de três capitais brasileiras (São Paulo, Porto 

Alegre e Recife), complementadas com o acesso e análise simples de mais de 90 websites e mídias 

sociais de estações de rádio. A esses números, somam-se mais 960 horas de programação radiofô-

nica, além de plataformas web de 41 estações, observadas durante um estágio de pesquisa realizado 

em Inglaterra, Espanha e Portugal, como forma de traçar contrapontos às descobertas no Brasil. 

O exame dos dados obtidos ajudou a definir uma “fotografia” do rádio contemporâneo nes-

ses locais. Procurei valorizar a descrição e deixar os objetos falarem por si mesmos, pois as peculiari-

dades de cada contexto adicionam elementos que ampliam o debate. Não é uma fotografia nítida, 

entretanto, porque a indústria radiofônica moveu-se lentamente. Isso quer dizer que, nos quatro 

anos em que esse projeto se desenvolveu, uma série de mudanças tomou forma – umas se sedimen-

taram, outras nem tanto. Isso quer dizer que, ao descrever os apontamentos desse estudo, adicionei 

pouco detalhamento sobre exemplos específicos. É perigoso se ater unicamente aos detalhes, por-

que a cada instante eles se tornam defasados, velhos. Em compensação, a reflexão geral, o panorama, 

muda apenas diuturnamente. Não deixa de ser assustador, entretanto, constatar que muitas coisas 

se mantiveram iguais do início ao fim das observações. 
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De nada adiantariam as informações obtidas empiricamente sem uma base teórica consis-

tente, que permitisse responder “como chegamos até aqui”. Assim, paralelamente à audição e à aná-

lise das estações de rádio, conduzi um levantamento bibliográfico, de obras nacionais e estrangeiras, 

o que permitiu dar algum sentido histórico aos eventos que ocorrem hoje. Busquei, entre as princi-

pais referências para a pesquisa sobre o rádio no Brasil, os discursos dominantes sobre o meio, e os 

articulei em um debate sobre o conhecimento acumulado. 

O resultado da investigação, que soma teoria, levantamento empírico e discussão, está divi-

dido em oito partes. No capítulo 1-A Instituição Radiofônica apresento o primeiro arcabouço teórico 

que dá fundamento a esta tese. Conceituo o que é uma “instituição social” a partir de teorias das 

Ciências Sociais, como os Estudos Culturais, o Pós-Estruturalismo e a Teoria Ator-Rede (TAR). Con-

cluo que instituição social radiofônica é o resultado de práticas discursivas, que se realiza em uma 

rede de conexões entre atores humanos e não-humanos. 

A compreensão sobre os processos de instituição do rádio depende de sua historicização. 

Dessa forma, o capítulo 2-O que sabemos sobre o rádio traz um levantamento bibliográfico em que 

discuto os principais pontos da história do meio, do seu estabelecimento nos anos 1920 até os anos 

1990. O objetivo é anunciar como se consolidaram as práticas culturais e sociais do rádio, e desven-

dar possibilidades que ficaram para trás, formas não assumidas ou abandonadas pela indústria con-

forme a sociedade brasileira se desenvolvia. 

O capítulo seguinte, 3-Ecossistema Midiático, concentra um segundo arcabouço teórico, or-

ganizado para discutir três conceitos: o de ambiente das mídias; a midiatização, isto é, os processos 

de incorporação de tecnologias midiáticas no cotidiano; e as mediações tecnológicas da cultura, 

dentro do cenário de midiatização profunda. O objetivo desse capítulo é apresentar a organização 

do ecossistema, composto por pessoas e pelas tecnologias de comunicação. Tal referencial é básico 

para apreender o rádio contemporâneo e as mídias que estão em seu entorno. Assim, a discussão 

adentra o capítulo 4-Os Entornos, em que demonstro como as transformações do ecossistema, em 

decorrência do uso difundido da internet, afetam outras mídias. O capítulo possui três seções. O 

foco da primeira são as mídias sociais como canais de distribuição de produção profissional e ama-

dora, e os mecanismos de recomendação baseados em algoritmos e inteligência artificial. Na se-

gunda seção, o tema é a indústria fonográfica. Busco delimitar, sobretudo, o papel desempenhado 

por novos intermediários de distribuição de música, como os serviços de assinatura, em virtude do 

impacto sobre a função do rádio como facilitador da descoberta musical. A terceira seção tem como 

objeto a televisão, escolhida por ser outro meio de broadcast. As mudanças e estratégias implemen-
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tadas pela TV podem dar alguma direção a ser seguida pelo rádio, sobretudo em relação ao com-

portamento dos indivíduos no consumo midiático 

O capítulo 5-Rádio + internet apresenta a segunda parte da discussão bibliográfica sobre o 

rádio, cobrindo o período após os anos 2000, já sob o impacto de alterações no ecossistema midiá-

tico. Por meio de um diálogo com referenciais brasileiro e estrangeiro, discuto as possibilidades de 

produção, a incorporação (ou não) de novas ferramentas, bem como as mudanças nas formas de 

produção e na experiência de escuta. 

Os capítulos 6-Assimetrias do rádio no Brasil: Variações de estratégias comuns e 7-Rádios lá 

fora: Três casos europeus trazem as constatações obtidas a partir da observação de seis mercados de 

rádio. Apesar da natureza descritiva desses dois capítulos, traço considerações sobre o estado atual 

do rádio, baseadas em minha posição como pesquisador e fundamentadas no referencial teórico 

que descrevo nos capítulos anteriores. Os exemplos são utilizados apenas quando considero essen-

ciais para a compreensão do cenário, ou para elencar possibilidades de produção. Privilegio uma 

crítica geral, de modo que os dois capítulos estão divididos em seções e tópicos sobre temas especí-

ficos, normalmente ligados a uma forma de produção ou programação. 

O capítulo 8-(Re)Agregando a Instituição Radiofônica: Reflexões e Propostas tem um caráter 

conclusivo. Nele, sistematizo considerações sobre o meio e sugestões de caminhos. Na primeira se-

ção, utilizo como base a Economia Política da Comunicação para ordenar o cenário atual. Tento 

articular a teoria e as descobertas empíricas para explicar a entrada de novos concorrentes e o re-

novado papel da audiência. A segunda seção é voltada para a apresentação de um modelo de pla-

nejamento de produção, o Design Audiovisual, que, acredito, pode ajudar a compor produções com-

plexas, alinhadas ao ecossistema midiático contemporâneo. 

Espero, no percurso desta tese, evidenciar que a instituição social radiofônica representa 

mais que um meio de comunicação. É, essencialmente, uma estrutura social cujo funcionamento 

esteve historicamente entrelaçado com outras estruturas. Quero demonstrar também que, inde-

pendentemente do lastro histórico que sustenta essa indústria, é preciso traçar uma linha argumen-

tativa que reposicione seu valor como fonte de representação e identidade. Tal tarefa passa pela 

compreensão e crítica do setor privado, principal pilar de sustentação do rádio no Brasil. Pretendo, 

por fim, comprovar que a instituição radiofônica não está ligada a uma única forma de linguagem – 

a sonora – ou a um só tipo de transmissão – a difusão. A instituição social do rádio é, de fato, o 

registro de um imaginário complexo, que organiza uma variedade de formas de produção cultural. 
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 A INSTITUIÇÃO RADIOFÔNICA 

RESUMO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, apresento a base teórica que organiza a hipótese central desta tese: o rádio é um 

conjunto de práticas discursivas que alimentam um imaginário, uma representação dentro do con-

junto social. O capítulo está dividido em três seções: em 1.1-A tese da tese, argumento que tratar o 

rádio como uma instituição social permite consolidar, em torno do termo, um entendimento com-

plexo, que se liga às origens da terminologia nas teorias sociais. Em 1.2-Da instituição, passo por al-

gumas teorias da Sociologia que definem o termo instituição. Parto da base sociológica da Émile 

Durkheim para “fato social”, a primeira forma a estruturar ação social, e prossigo pela teoria funcio-

nalista de ação social de Tascott Parsons, que introduziu o conceito de determinações culturais so-

bre apropriação, valoração e uso de ferramentas. Em seguida, sigo por um diálogo com Raymond 

Williams e Anthony Giddens, em que busco compreender como a questão cultural se entrelaça aos 

conceitos de estrutura, instituição e formação cultural. Por fim, introduzo uma abordagem pós-

estruturalista a partir Michael Foucault, para descrever instituição como formação e prática discur-

siva, e coloco em diálogo com o conceito de campo de Pierre Bourdieu. Na seção 1.3-Do social, in-

troduzo a Teoria Ator-Rede (TAR), para explicar como essas práticas se inserem em uma rede de 

conexões que convencionalmente adjetivamos como “social”, fomentando o potencial simbólico e 

de representação do rádio dentro de uma dada cultura. Em suma, tecnologias e práticas correlatas 

se reproduzem e se tornam duráveis na sociedade, de modo que diferentes atores, humanos e não-

humanos, se conectam com o rádio como tradutores de suas formas institucionais. 

. A TESE DA TESE 

A afirmação de que o rádio é uma instituição social não é fortuita. Para compreender a relevância 

socialmente construída de um meio de comunicação, é necessário levar em conta como certas for-

mas do discurso condicionam as intenções implícitas nos argumentos. A palavra instituição nos ser-

virá bem nesta empreitada, por ser um vocábulo de uso comum, que, mesmo com diferentes acep-

ções teóricas, faz significar algo construído, algo que está dado. Ao brevemente considerar a impor-

tância desse termo para a campo da Sociologia, pretendo tornar evidente sua complexidade, uma 

característica que nos ajudará a olhar para o rádio que aqui tento descrever como uma entidade de 

conexões complexas. De partida, a primeira pergunta que devo responder é: “que tipo de institui-

ção?”. Em alguns momentos pode parecer que se trata de um corpo físico, um corpo político, ou 
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uma estrutura; em outros, de um ato instituinte. Ou ainda – o que é muito mais próximo da pro-

posta desta tese –, de um percurso de conexões constituintes e consagrantes. 

Não quero afirmar, entretanto, que a abordagem que proponho para descrever o rádio seja 

melhor ou mais abrangente que outras1. Pelo contrário, entendo que os recortes de cada pesquisa-

dor, tais quais suas diferentes posições, adequam e transformam as reflexões possíveis. Tendo as 

características básicas do rádio sido discutidas, e sua história estudada (muitas vezes com saudo-

sismo), temos agora um corpo em transformação que é o objeto de análise. O estado atual do rádio, 

nesse caso, é tomado como ponto de partida em vários estudos. Realizo um debate aprofundado 

com os principais autores contemporâneos no capítulo 5, momento em que, espero, chegarei nesse 

ponto da discussão. Antes, entretanto, acredito ser importante entender algumas bases que permi-

tem (e justificam) chamar o rádio de instituição.  

O conceito de instituição social, para ser compreendido, deve ser situado também em rela-

ção a diferentes correntes das Ciências do Social, em especial a Sociologia2. Entretanto, não quero 

me limitar à definição de instituições como estruturas sociais. Instituição, proponho, refere-se muito 

mais ao percurso que permite compreender um artefato ou conceito, sua emergência, aceitação e 

incorporação, a colocação em uso pela sociedade: uma historicização que não parte da estrutura, 

mas de práticas sociais e discursivas. Devo creditar essa proposta de abordagem ao professor Tim 

Wall, da Birmingham City University, com quem mantive reuniões regulares ao longo de 2017. Em 

um encontro científico que ocorrera em 2013 (e Radio Conference, em Luton, Inglaterra), durante 

a apresentação do trabalho “A New Age for Radio: Understanding radio’s present from radio’s past”, 

o professor fez uma provocação à audiência afirmando que o rádio é mais que as tecnologias. Sugere, 

entretanto, que ele só pode (e deve) ser compreendido a partir de seu passado: o que foi um dia 

explica e influencia aquilo que hoje é. O que se segue, neste capítulo, é uma tentativa de delimitar o 

conceito que norteará o modo como o rádio será descrito na tese. 

                                                           
1 Meditsch (2010), por exemplo, afirma que estaríamos superando a noção de rádio como uma instituição social ao 
considerá-lo uma “criação cultural”, sugestão seguida depois por Ferraretto (2014b). O autor desvincula o programa 
radiofônico de qualquer aparato técnico ao afirmar que “transmissores, receptores, canais e bandas de frequência são 
meros suportes da criação cultural, conceito que representa melhor o aspecto intangível e ao mesmo tempo mais con-
creto do rádio” (Meditsch, 2010, p.204). Meditsch direciona, portanto, o olhar para o conteúdo e as relações implicadas 
a partir dele, o que é um ponto de partida importante para compreender as forças que disputam os espaços de difusão 
de ideias agrupados sob o nome rádio. 
2 Sigo o que Rosana Soares de Lima (2002, p.77) constata em sua tese de doutorado. “Falamos de termos e palavras sem 
atentar para sua definição enquanto conceitos, como se não carecessem de definição, numa espécie de assunção de que 
seu significado seja automaticamente dado e possa ser compreendido da mesma forma por todos… Quando finalmente 
percebemos a abrangência de seus significados, é com espanto que notamos como não havíamos percebido antes as 
suas implicações”. 
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Lima (2002, p.55) afirma que “por meio de seus enunciados, o discurso prepara a cena da 

realidade, estabelecendo uma lei, uma hierarquia, ordenando o que pode ser visível, audível, factí-

vel”. Assim, o discurso institui tanto a realidade como os atores. Engendra em si sua própria verdade, 

legitimando e sendo legitimado a partir da seleção do que inclui e do que exclui de si mesmo. “… 

São os vários discursos instituídos (vigentes) que determinam as formas das realidades constituídas. 

Ou seja: tudo o que se apresenta no mundo é constituído pelo discurso… O discurso, instituidor de 

realidades, deixa em seu trajeto pegadas, marcas, vestígios, sinais” (p.77). Partindo do pressuposto 

que todas as atividades econômicas são culturalmente constituídas, du Gay et al. (2013) propõem 

que uma formação econômica (campo ou organização) contempla uma série de processos e rela-

ções que precisam ser conceituadas e representadas, ou seja, contempla uma formação discursiva 

que é a elaboração de um conjunto de linguagem e técnicas para conceber e construir o objeto de 

um modo específico.  

Trato de formas diferentes os verbos instituir e institucionalizar. Se, no primeiro caso, quero 

descrever as práticas discursivas, no segundo me refiro à aderência de um objeto ou prática a uma 

instituição, ou mesmo à constituição desse elemento a partir de uma forma institucional. Por exem-

plo, o rádio, enquanto instituição, não é apenas capaz de dar forma a produções culturais, mas tam-

bém define as ferramentas, os processos e os procedimentos dessa produção: os institucionaliza.  

Também como instituição, o rádio assume uma posição singular dentro do ecossistema mi-

diático3, ou seja, na relação com as outras entidades componentes do ambiente. No relacionamento 

com o ouvinte, os produtores aproveitam o caráter institucional do meio como parte da codificação 

embutida no desenvolvimento do produto radiofônico (distribuído via antena ou outro meio). 

Nesse sentido, uma observação das práticas de consumo permite perceber que “os significados não 

são apenas enviados pelos produtores e recebidos pelos consumidores, eles são produzidos no uso"4 

(du Gay et al., 2013, p.80).  

Desvendar o rádio como instituição social é, portanto, traçar as várias conexões do meio 

com outras tecnologias, com setores da política, com o mercado, com a sociedade. Tal objetivo só 

pode ser alcançado por meio da descrição, um ato que necessariamente deve estar substanciado em 

observação. A análise da condição atual do meio, sob a luz das determinações históricas, possibilitará 

compreender um futuro possível. Este é o postulado sobre o qual se organiza este trabalho. 

                                                           
3 Conceito fundamental que será tratado no capítulo 3. 
4 No original: “meanings are not simply sent by producers and received by consumers but are always made in usage”. 
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Ao buscar uma definição para instituição social, tento conectar alguns pontos das Ciências 

do Social que nem sempre estão próximos. Nas próximas linhas, apresento algumas partes desse 

caminho, o percurso de um pesquisador de Comunicação pela riqueza da Sociologia. Não se trata 

de uma arqueologia das palavras, ou da tentativa de traçar a evolução histórica do desenvolvimento 

do termo. Espero, na verdade, ilustrar como as diferentes entradas ao conceito de instituição levam 

a compreensões assimétricas do objeto a que se refere – neste caso, o rádio. 

. DA INSTITUIÇÃO 

Podemos, de partida, retornar aos primórdios da investigação social para encontrar nos “fatos soci-

ais” de Durkheim as noções iniciais que nortearam o conceito de instituição: estruturas exteriores 

ao indivíduo que dão substância às crenças e práticas sociais, definindo maneiras de agir e pensar, e 

que agem com ou sem seu conhecimento como formas de coerção (Durkheim, 2013). Nessa lógica, 

a repetição e a reprodução de acontecimentos dentro de uma sociedade desempenham um papel 

fundamental na perpetuação do estado coercitivo, pois nem sempre elas estão definidas a partir de 

um poder vertical; a coerção pode se originar da necessidade de adequação moral dentro de um 

grupo social, como um comportamento que se enraíza socialmente. 

O tempo e o espaço em que Durkheim escreve é aquele da transformação da sociedade em 

uma era de industrialização anterior aos aparatos de comunicação de massa como o rádio e o ci-

nema. Onde estaria, então, o poder coercitivo do rádio se o tratássemos como um fato social? Talvez 

dê trabalho identificá-lo no panorama do nosso ecossistema midiático, mas se pensarmos nas pri-

meiras décadas do século 20, durante os primeiros anos de sua adoção como aparato de comunica-

ção de massa, é possível obter algumas respostas. Ter um equipamento de rádio era, naquele mo-

mento: (a) fazer parte de uma agremiação de aficionados, pagando-se um tributo (nos sentidos legal 

e simbólico) para pertencer a um grupo seleto de pessoas; (b) resultado de uma força econômica 

que define status e modernidade, sendo que, neste caso, a motivação pessoal era o desejo pelo ar-

tefato como forma de distinção5, coerção derivada de uma hierarquia social já instituída; (c) neces-

sária ligação e integração com o mundo, uma vez que a mídia (tecnologia somada ao conteúdo) 

acabaria se tornando fonte de informação e entretenimento principal, especialmente em sociedades 

menos letradas como o Brasil. No caso (c), as ações sociais (o hábito de ouvir rádio, produzir pro-

gramas, consumir e comentar) seriam aquelas derivadas do rádio institucionalizado como instru-

                                                           
5 Uso distinção, aqui, no sentido dado por Bourdieu ao descrever a construção do gosto e da diferenciação de classes 
sociais a partir de sua legitimação como grupo. Ver Bourdieu (2011a, 1983). 
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mento social, capazes inclusive de legar suas características centrais ao desenvolvimento de outros 

meios. 

Essa perspectiva, além de ultrapassada, nos traria alguns problemas: Durkheim sugere que 

os fatos sociais devem ser observados a partir das “coisas”, dos objetos do mundo sensível, e não a 

partir das ideias criadas sobre eles. Nesse caso, o rádio necessariamente só pode ser analisado a partir 

do aparelho radiofônico (a tecnologia), da sua programação (a técnica e o conteúdo), ou da empresa 

(a organização político-econômica). Questões como as origens desses dispositivos6 e a legitimidade 

que teriam no ajuste social ficam aparentemente abertas, e dependem de outras ciências, como a 

Economia Política, para serem respondidas. Que pese a idade dessa teoria7, é inegável o impacto que 

teve na investigação sociológica nas muitas décadas que se seguiram. A ideia de que o fato social, 

elemento estruturante, seria preexistente ao indivíduo (que o aceitaria na medida em que acredi-

tasse tê-lo criado), tornou-se um problema a ser resolvido na investigação social, pois pressupõe um 

“sempre presente” que não possui, necessariamente, uma história. 

Podemos avançar até outro ponto, quando Tascott Parsons desenvolve a teoria funciona-

lista da ação social, relativizando o poder definidor das estruturas. Parsons (1964) afirma que as es-

truturas coercitivas emanam da coletividade, mas se inserem em um projeto de gratificações e in-

teresses que se equilibram nas motivações de cada ator social8. O destaque que Parsons dá às inte-

rações entre os atores – que ocupam diferentes papéis no campo da ação social – coloca em foco 

as negociações que ocorrem na reprodução da sociedade, definindo padrões culturais de ação. Esta 

outra perspectiva elimina a noção de algo dado para algo construído e sancionado, ou seja, negoci-

ado, aceito e internalizado pelo indivíduo e pela coletividade. O problema está em dar continuidade 

ao entendimento de que o papel não seja uma escolha livre do indivíduo, e sim uma determinação 

social a ser desempenhada por ele. 

Os três tipos de elementos do mundo objetivo (social: o eu, o outro e a coletividade; físico: 

o ambiente composto por entidades empíricas e seus contextos; cultural: ideias, crenças, valores 

etc.) são os componentes das interações sociais. Interesses ou expectativas, relativos ao papel ocu-

                                                           
6 Utilizo o termo dispositivo de acordo com a descrição feita por Agamben (2009, p.40): “qualquer coisa que tenha de 
algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 
condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. 
7 A referência que utilizei aqui é uma tradução recente do texto “O que é fato social?”, parte de “As regras do método 
sociológico”, de 1895. 
8 Utilizo o termo ator, neste trecho, para seguir a nomenclatura original do Parsons, da mesma forma que utilizarei 
agente ao discorrer sobre a obra de Giddens mais adiante. Voltarei a usar ator ao introduzir a teoria ator-rede com Bruno 
Latour. Preferi manter as palavras usadas originalmente porque, dentro do contexto de escrita de cada autor, essa ter-
minologia ocupa um significado diferente, e entendo que uma padronização seria pouco profícua. 
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pado pelo ator social, motivam a ação; os atores, organizados em torno de um objeto ou ambiente 

a que atribuem algum significado, usam um sistema de valores culturalmente definido para negociar 

papéis e gratificações. A institucionalização é, de acordo com Parsons (1964), a definição de um pa-

drão de orientação da ação a partir de valores. Dessa forma, instituição é um sistema complexo de 

elementos, padronizados conforme as expectativas dos papéis, que podem ser aplicados a uma co-

letividade (pp.38-40). De modo cíclico, as instituições tornam possíveis os padrões que definem os 

papéis assumidos pelos atores, mesmo em diferentes níveis hierárquicos. 

Seguindo a lógica de Parsons, podemos tratar o rádio como uma instituição capaz de cons-

tituir uma padronização de relacionamentos interacionais, por meio da definição dos status e papéis 

das partes em um processo – o que o autor nomeia como “instituição relacional” (Parsons, 1964, 

p.51). Os papéis mais básicos seriam, neste caso, o de emissor e o de receptor. Os processos valorati-

vos realizados pelos atores se ligariam a expectativas de nível cognitivo (como o desenvolvimento 

de identidades) ou mesmo moral (criação de vínculo e pertencimento). Dessa forma, saímos dos 

conceitos mais básicos de emissão e recepção como processos lineares ou circulares simples, abrindo 

um espaço para avaliar intenções, necessidades e expectativas dos atores envolvidos.  

Também podemos observar o rádio como uma “instituição cultural”, privilegiando o conte-

údo veiculado em vez de aspectos físicos do dispositivo comunicacional. Seguindo a perspectiva de 

Parsons, esse tipo de instituição representa “padrões de orientação cultural” em si, e não direta-

mente compromissos de ações explícitas (Parsons, 1964, p.52). Assim, podemos observar, por exem-

plo, a constituição do gosto (especialmente o musical), o consumo de informação como atividade 

cotidiana, o fortalecimento da identidade de um grupo social, bem como os elementos definidores 

de uma linguagem radiofônica. Entra em operação a aceitação das formas institucionalizadas, repro-

dutíveis como elementos de identificação ou como artefatos de uso cotidiano. 

Ambas definições da instituição radiofônica (relacional e cultural) oferecerem caminhos in-

teressantes para compreendermos os efeitos do rádio em conexão com as ações dos indivíduos. 

Contudo, elas também envolvem em brumas as razões por trás da padronização das ações. Além 

disso, ao partir principalmente das interações entre sujeitos, Parsons trata volições individuais e per-

sonalidades dos atores como elementos privados ou subordinados à coletividade e aos papéis de-

sempenhados (se seguíssemos esta linha, estaríamos apenas substituindo a noção de poder coerci-

tivo do fato social por outra, semelhante). Quando os atores atribuem valores aos objetos sociais e 

às performances interacionais, os significados têm importância hierarquizada como compensações 

ou gratificações, mas os valores de uso (dado pela prática) e seus significados para a coesão social 
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não são explicitados. Nestes casos, operar-se-ia o processo de aceitação como norma cultural insti-

tucionalizada. Essa teoria de determinação cultural observa a cultura como um sistema simbólico 

estável que se estende entre indivíduos e através do tempo, definindo o contingente de ações pos-

síveis. Ou seja, a aceitação está enraizada nos processos sociais e não prevê a geração de uma nova 

prática ou ação. 

A próxima paragem deste percurso desenvolve-se mais centralmente com a ideia de deter-

minação cultural. De acordo com a Teoria da Estruturação de Anthony Giddens (2003), as práticas 

sociais estão ordenadas em uma historicidade, isto é, em um sentido da vida no mundo social sujeito 

a mudanças. O autor utiliza o conceito de estruturação9 para descrever a observação das mudanças 

sociais decorrentes dos episódios marcados historicamente. Desta feita, a sensação de continuidade 

estável diminui em favor de uma percepção mais acurada das rupturas com o passado e de novas 

instituições que ocorrem no seio da sociedade (Giddens, 1991), refletidas na – e a partir da – cultura 

e tradições. 

De modo similar, Williams (1982) definiu as práticas culturais ao mesmo tempo como cons-

titutivas e como produto da ordem social, “sistema significante” que se presta para a comunicação, 

experiência, reprodução e investigação de uma sociedade. A tradição, nesta corrente de compreen-

são da cultura10, seria então uma expressão dos limites e pressões hegemônicas, que realiza uma 

seleção do “passado configurativo” e do “presente configurado”. Em outras palavras, a continuidade 

de práticas (ou do status social) ocorre porque uma versão do passado é usada para ratificar o pre-

sente e indicar as direções do futuro (Williams, 2000). Essa tradição seletiva é poderosa, ao efetuar 

um recorte dos elementos hegemônicos do passado enquanto o restante vira nostalgia; é também 

vulnerável, porque tanto o registro original daquele passado pode ser recuperado, como tal tradição 

estará sempre submetida aos limites impostos pela formação cultural contemporânea. As institui-

ções, por serem o resultado do alongamento das atividades sociais através do tempo e do espaço 

(Giddens, 2003), são fundamentais no estabelecimento de uma tradição e do imaginário social a ela 

conectado11. As instituições se erguem “sobre as ruínas dos edifícios simbólicos precedentes, utili-

zando seus materiais”, enquanto “o significante ultrapassa sempre a ligação rígida a um significado 

preciso, podendo conduzir a lugares totalmente inesperados” (Castoriadis, 1982, p.147). 

                                                           
9 É importante destacar que, dessa forma, Giddens propõe uma alternativa às teorias estruturalistas da Sociologia, que, 
por sua vez, partem do marxismo e das oposições entre base e estrutura. 
10 Raymond Williams destaca, no livro “Cultura” (1982), mais que uma forma de compreensão de cultura. A que estou 
me referindo é a que permitiu ao autor o debate com o Estruturalismo. 
11 Retomo esta discussão sobre o imaginário das instituições, remetendo diretamente ao rádio, no início da seção 2.1. 
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Ao colocar Giddens e Williams em diálogo, quero destacar duas linhas complementares que 

relacionam o conceito de instituição na definição de cultura. Na primeira delas, as instituições ema-

nam do enraizamento histórico (a historicização) de práticas. Segundo Giddens (2003), as institui-

ções são os aspectos mais duradouros da vida social, designadas pelas práticas sociais que possuem 

maior extensão espaço-temporal dentro de totalidades sociais. Assim, as propriedades estruturais 

de um sistema social correspondem às características institucionalizadas desse sistema, o que lhe 

garante solidez. De modo semelhante, Williams (1982) usa a palavra instituição para remeter ao pro-

duto do ato de instituir, realizado internamente por uma sociedade. Isso significa que as práticas 

culturais correntes, especialmente por força de sua condição de significantes sociais, reproduzem-

se como parte estruturante da sociedade e se tornam instituições ou se institucionalizam. Trata-se 

de um processo circular em que as instituições são tanto as balizas utilizadas pelos indivíduos nas 

mais diversas formas de ação e interação social, como são ajustadas por esses mesmos processos de 

socialização. Inserem-se aí as mídias, especialmente na era eletrônica. Ainda segundo Williams (1982, 

p.50) as instituições culturais como o rádio e outros meios de comunicação formam parte da orga-

nização social e econômica nos seus aspectos mais gerais e penetrantes, tanto isoladamente como 

em suas frequentes interações e integrações com outras instituições produtivas. Podemos assumir, 

portanto, que o rádio ganha relevância histórica a ponto de ser instituído como uma das estruturas 

formais da sociedade, atuando em conjunto com outras instituições (como a política e o mercado). 

A segunda linha que quero destacar coloca a agência dos atores sociais em relevo. Segundo 

Giddens (2003, p.3), as atividades sociais “não são criadas por atores sociais mas continuamente 

recriadas por eles através dos próprios meios pelos quais eles se expressam como atores”. Isso quer 

dizer que o indivíduo se insere na sociedade, que lhe é anterior, mas assegura a possibilidade de 

modificá-la – criando as rupturas da historicização. Ainda segundo Giddens, os indivíduos agem em 

diferentes níveis de consciência. Uma “consciência prática” refere-se à rotinização da vida cotidiana, 

isto é, os agentes realizam algumas ações apenas como um “ato reflexivo”, que reproduz as práticas 

sociais institucionalizadas. Por outro lado, ao interpretar os atos em que participa, o indivíduo os 

está elaborando em uma “consciência discursiva”, isto é, a capacidade de atribuir sentido, valores e 

motivos para determinada ação. Assim, a rotina se inscreve na reprodução e manutenção das insti-

tuições, e as práticas discursivas remetem à sua significação. Enquanto o ato (convenção) de produ-

zir e ouvir conteúdo radiofônico se realiza com a consciência prática, o debate de uma forma alter-

nativa aos processos estabelecidos (como a tentativa real de democratização por meio de emissoras 

comunitárias) remete à ideia de consciência discursiva. 
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Tanto para Williams como para Giddens, existe uma dualidade representada pelo agente e 

pela estrutura, de tal modo que ambas são codependentes: a existência da estrutura depende da 

atuação consciente (em qualquer nível) do agente, que opera sob as regras estruturais e com os 

recursos disponíveis para sua manutenção ou transformação. O conceito de “formações”, proposto 

por Williams (2000), insere uma etapa anterior a esse processo e se torna importante para compre-

endermos o processo de instituição. Elimina-se o paradoxo inerente à compreensão de instituição 

como elemento tanto determinante como determinado social e culturalmente. As formações são 

reconhecíveis como tendências e movimentos conscientes (literários, artísticos, filosóficos ou cien-

tíficos), que geralmente podem ser distintos de suas produções originárias (Williams, 2000, p.141). 

Não devem, todavia, ser confundidas com as instituições já consagradas ou seus significados e valo-

res, e muitas vezes se opõem a elas. Assim, as formações culturais representam a organização social 

capaz de reafirmar ou contestar aquilo que está instituído socialmente, podendo essa mesma for-

mação se tornar instituição (trocando então o local da hegemonia) a partir da reprodução que 

ocorre nos diferentes níveis da sociedade. 

Esse conjunto teórico permite afirmar que a instituição do rádio ocorre tanto a partir da 

historicidade de sua reprodução como das disputas e transformações legadas pelos contextos polí-

ticos e técnico-tecnológicos em diferentes momentos, inclusive hoje. Segundo Giddens (2003), todo 

ato consciente traz uma consciência impremeditada, que é o reforço instituinte (a reprodução das 

práticas) daquele próprio ato. Nesta perspectiva, é possível afirmar que o rádio, em seus diferentes 

alcances sociais, é um instrumento institucionalizado, um meio de produção cultural hegemônica 

ou alternativa, um sistema técnico complexo de amplificação, propagação e reprodução cultural e 

social legitimado pelo seu próprio enraizamento histórico12. Paralelamente, formações culturais em 

torno de novas tecnologias ou de movimentos sociais podem exercer pressão sobre a forma institu-

cionalizada do rádio. O conceito de formações é fundamental para compreendermos as inovações 

no campo da produção cultural, especialmente a partir das mudanças nos meios de produção – que 

trazem consigo novas possibilidades formais (Williams, 1982, pp.187-189). Um campo afetado por 

transformações no conjunto de materiais que constitui seus meios de produção, como, por exem-

plo, a introdução de uma nova tecnologia, pode: (a) abrir espaço para reorganização interna, com a 

disputa doméstica de subgrupos pelo controle do campo; ou (b) possibilitar que relações externas 

                                                           
12 De modo algum pretendo minimizar as influências exercidas por diferentes instituições sociais, que agem sobre toda 
a produção cultural, inclusive a radiofônica. Com Williams (1982), é possível mencionar, além da determinação cultural 
(diretamente conectada com a história), as determinações política e econômica. O rádio e a TV (e incluo a web nessa 
conta) são sistemas que satisfazem necessidades diretas das pessoas, mas estão sujeitos a uma ordem econômica e po-
lítica que tanto os define como são por eles definidos. 
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ao grupo se oponham, se apropriando da nova tecnologia como um meio de produção alternativo 

(p.79). Levar em conta essa proposta nos deixa com uma “rota de fuga” da determinação cultural, 

porque não estamos tratando de uma reprodução inconsciente da função do rádio na e pela socie-

dade, mas de um nível de negociações realizadas conscientemente e de forma duradoura. Como 

exemplifico em diferentes pontos desta tese, acredito que as tecnologias digitais representam tanto 

(a) como (b) ao campo radiofônico, duplamente configurando novas formações da produção so-

nora. 

Essas contribuições, advindas dos Estudos Culturais, nos deixam mais próximos de compre-

endermos a instituição do rádio a partir do discurso sobre ele. Ou, para ser mais preciso, das “forma-

ções discursivas” (Foucault, 1981; 2010) que têm como objeto o rádio, tomado como um conjunto 

ou campo. Por campo, empresto a definição amplamente explanada por Bourdieu em suas obras, e 

a aplico na delimitação do campo radiofônico. Partindo de Max Weber, o autor descreve campo13 

como a estrutura das relações objetivas capaz de explicar as formas concretas de relações entre os 

agentes, um espaço de análise sociológica construído pelo analista para a análise do conjunto dessas 

relações. 

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a necessidade específica da 
crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em 
jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-
motivado os actos dos produtores e as obras por eles produzidas. (Bourdieu, 1989, p.69) 

O campo, não obstante, não é composto apenas pelos produtores e pelas obras, mas pelo 

conjunto de agentes que possuem alguma capacidade associativa com a produção (material ou sim-

bólica) desse campo. Assim, para efeitos desta investigação, defino o campo radiofônico como o 

espaço de investigação que inclui, sem se limitar: os produtores radialistas e jornalistas, os profissio-

nais conexos (como os social media das estações), os empresários de comunicação, os ativistas da 

radiodifusão plural e democrática, as diferentes tecnologias de produção e transmissão, o conteúdo 

radiofônico, os conteúdos autônomos veiculados pelo rádio ou em relação a ele, os acadêmicos que 

estudam e discutem o meio e seus estudantes.  

                                                           
13 Lago (2015, p.735) explica que o termo é oriundo da proposta por uma “sociologia reflexiva” realizada por Bourdieu, e 
serve para possibilitar a leitura objetiva, pelo analista, de um dado domínio do social. Nesse sentido, “o campo só existe 
enquanto construção na pesquisa e ele pode assegurar que não se pense o mundo social como uma realidade dada, já 
posta. A noção de campo, portanto, é inseparável da pesquisa empírica e tem uma função epistemológica que se liga à 
construção do objeto de pesquisa”. Segundo Bourdieu (2011b, p.173) "… a construção adequada do objeto da análise 
(isto é, a simples delimitação do corpus) implica a análise sociológica das funções sociais que constituem a base da 
estrutura e do funcionamento de todo sistema simbólico”, mesmo sob o risco de um formalismo arbitrário que exclui 
entidades relevantes para este processo. 
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A partir dos rudimentos da construção do conhecimento sobre o campo radiofônico, es-

pero poder elaborar uma conceituação profícua da ideia de instituição, uma descrição que deverá 

estar clara ao final deste trabalho. Segundo Foucault (2010), o enunciado, isto é, aquilo que se afirma 

sobre, e a partir de, um determinado objeto, dando-lhe existência, deve ser observado em seu con-

texto momentâneo, em suas correlações com outras afirmações, e a partir de seus limites frágeis. 

Essa existência específica, que emerge unicamente daquilo que é dito e em nenhum outro lugar, não 

está na estrutura delimitadora do discurso, e sim nos processos e elementos da formação discursiva, 

em uma dada sociedade e em um dado momento, capaz de determinar o que se conhece (e o que 

é legítimo discutir) sobre um campo. 

A unidade do discurso reside no sistema que torna possível e governa as relações entre os 

elementos dessa formação: os objetos, os enunciados, os conceitos e as opções teóricas realizadas 

por aqueles investidos de autoridade para organizar esses conceitos (Foucault, 2010). O discurso 

sobre o rádio é alcunhado sobre sua instituição. Determinado em parte pelo grupo restrito de indi-

víduos que guardam alguma autoridade, esse discurso estabelece o fazer radiofônico e os entornos. 

Em um paralelo possível com Bourdieu (1989), podemos recorrer ao conceito de “poder simbó-

lico”14, estabelecido dentro da estrutura do campo em que se reproduz, legitimando as palavras a 

partir da crença naquele que as profere – autoridade legitimada, então, pelo próprio discurso que 

configura e delimita o campo15. Quem teria, hoje, legitimidade para falar pela instituição radiofô-

nica? Seríamos nós, pesquisadores, dedicados a estudar a sua história e a discutir os eventos do pre-

sente e do futuro com base em um referencial relativamente estável? Seria, também, o conjunto dos 

donos de emissoras, em associações patronais como a ABERT? E, com certeza, os profissionais que 

ocupam os cargos mais altos nas emissoras, como os diretores artísticos e editores-chefes? Ao acei-

tarmos essa lógica, poderíamos também somar – não como autoridades, mas como indivíduos que 

atuam reforçando a crença – os profissionais que produzem e reproduzem os modelos estabelecidos 

de programação, os professores e tutores que ensinam seus alunos a reproduzirem um formato con-

sagrado de conteúdo, os legisladores que, pela inércia, contribuem para manutenção do modelo 

                                                           
14 Tenho plena consciência que, quando Bourdieu propõe analisar o campo da produção simbólica, e quando ele des-
creve o que chama de “poder simbólico” que se reproduz internamente a cada campo social delimitado pelo pesquisa-
dor, está se referindo a contextos de análise muito mais amplos do que este que aqui proponho. Todavia, entendo que 
essa estrutura de poder invisível capaz de construir a realidade (Bourdieu, 1989) é observável tanto em recortes macro 
quanto micro da sociedade, e nos ajuda a compreender níveis diferentes da mesma reprodução social. 
15 As hierarquias do campo se impõem aos produtores e aos consumidores, controlando as práticas e as ideologias: 
configuram uma esfera legítima e uma disposição ritualizada. “Tal hierarquia constitui o fundamento do juízo primeiro 
que funda todos os juízos particulares e que permite ao conhecedor discernir desde logo, a partir de indicações como, 
por exemplo o gênero da obra, a cadeia de rádio, o nome do teatro, da galeria ou do diretor do teatro, as ordens de 
legitimidade (vividas como 'níveis de qualidade') e adotar a postura conveniente a cada caso". (Bourdieu, 2011b, p.146) 
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político-econômico do campo. E, por fim, trataríamos como agentes que tentam se incorporar ao 

debate aqueles líderes e profissionais engajados na possibilidade de uma comunicação verdadeira-

mente comunitária, ou os produtores independentes de podcast que, por uma satisfação pessoal 

ou por uma aposta no futuro, acabam por contribuir para um debate mais compreensivo sobre as 

possibilidades ou caminhos que, ou não são vislumbrados pelas autoridades do campo, ou sofrem 

resistência para serem incorporados ao discurso dominante. 

Entretanto, por mais que o peso das autoridades e suas estratégias discursivas mereçam al-

gum destaque, somente a análise do sistema de formação torna possível encontrar respostas a uma 

pergunta fundamental: “como um determinado enunciado apareceu e nenhum outro em seu lu-

gar?” (Foucault, 1981, p.22). O conjunto de enunciados (o que se afirma sobre o objeto) e as relações 

entre eles, dispersos temporal e espacialmente, são recuperados por uma historicização preocupada 

com a reconstrução a partir dos pontos de ruptura. Foucault (1981; 2010) aponta para a necessidade 

de se evitar noções como tradição, desenvolvimento, influência, espírito da época, que levam à 

busca sem fim pela origem da cadeia de eventos, pela sucessão de acontecimentos sob um mesmo 

princípio organizador, pelas semelhanças entre fenômenos simultâneos que, em verdade, não estão 

conectados16. Foucault prefere chamar esses eventos dispersos de “fatos de discurso”, o que permite 

analisá-los sob a perspectiva de um em relação ao outro (ao invés da perspectiva de um em função 

do outro). O grupo complexo de relações funciona como uma regra inerente ao sistema de forma-

ção: regra que define, dentro de uma determinada prática discursiva, o que é dito sobre um objeto, 

quais conceitos podem ser utilizados, e como as estratégias teóricas se organizam.  

Sem a pretensão de realizar uma descrição compreensiva, é possível exemplificar a prática 

discursiva em torno do rádio a partir da observação dos elementos que normalmente norteiam os 

debates. Os objetos, por exemplo, podem ser nomeados como as tecnologias (transmissor e receptor 

valvulados, o FM, os sistemas transistorizados, as webrádios), os programas, o formato da grade de 

programação (vertical/horizontal, modular, sob demanda), os agentes (audiência, produtor, ge-

rente, comunicador). Não se trata, obviamente, dos elementos físicos, mas das implicações em torno 

de cada um desses elementos dispersos na história do rádio. Das relações e afirmações sobre esses 

objetos definem-se algumas modalidades enunciativas, como os estudos de audiência e recepção, a 

legislação radiofônica, as descrições feitas pelo mercado e pela publicidade, estudos acadêmicos vin-

culados à linguagem etc. Das relações entre esses enunciados diversos – muitas vezes, dos embates 

                                                           
16 Como ficará evidente mais adiante, no fundo há uma conexão possível entre esses eventos dispersos: quando o surgi-
mento de um elemento nessa rede realiza a tradução de uma situação anterior a uma nova, ou a mediação de um valor 
a outro (Latour, 1991). 
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entre as diferentes autoridades – são assimilados conceitos como portabilidade, sensorialidade, ime-

diatismo e instantaneidade, rádio comunitária e comercial, rádio pública, time-shifting de conteúdo, 

entre outros. E, a partir da construção de conceitos, estratégias teóricas são moldadas na defesa ou 

crítica dos aspectos do campo: rádio como companhia na solidão da cidade, o jornalismo e presta-

ção de serviços como verdadeiras funções, quase-morte e retorno das cinzas, permanência como 

linguagem difundida sobre outras plataformas etc. 

Complementarmente, a regularidade da prática define o sistema de regras que devem entrar 

em operação para que um objeto seja transformado, um enunciado apareça, um conceito seja de-

senvolvido, metamorfoseado ou adaptado, e uma estratégia teórica modificada. Na perspectiva 

apresentada por Foucault, a instituição é, então, o modo de existência – apenas relativamente está-

vel – dos eventos discursivos em uma cultura.  

O que se trataria de fazer aparecer é o conjunto das condições que regem, em um momento dado e 
em uma sociedade determinada, a aparição de enunciados, sua conservação, os laços que são esta-
belecidos entre eles, a maneira pela qual os grupamos em conjuntos estatutários, o papel que exer-
cem, o jogo dos valores ou das sacralizações que os afetam, a maneira pela qual são investidos em 
práticas ou condutas, os princípios segundo os quais circulam, são recalcados, esquecidos, destruídos 
ou reativados. Em suma, tratar-se-ia do discurso no sistema de sua institucionalização (Foucault, 
1981, p.25). 

É uma compreensão próxima à de Bourdieu (1989, p.100), para quem o processo de institui-

ção é a “objetivação e a incorporação como acumulação nas coisas e nos corpos de um conjunto de 

conquistas históricas, que trazem a marca das suas condições de produção e que tendem a gerar as 

condições da sua própria reprodução”. É possível realizar uma análise da instituição radiofônica con-

siderando as conexões que, internamente ao seu próprio campo, dão sustentação às funções e prá-

ticas desempenhadas pelo conjunto de agentes. Além dos significados imanentes da incorporação 

do rádio na vida cotidiana (assunto que retomo na próxima seção), há também a inculcação do 

habitus17 do campo, que se reproduz com a estabilização das disputas discursivas sobre o meio, e 

define um conjunto imaginário, nem sempre consciente, que orienta a produção, a difusão e o con-

sumo radiofônicos18. 

                                                           
17 Por habitus, Bourdieu se refere às disposições que os agentes de um campo possuem para agir objetivamente de 
acordo com modelos explícitos e validados dentro do próprio campo. Tais disposições são inerentes àquele espaço de 
disputa e preexistem nas condições de vida dos agentes do campo. São, também, as forças que impelem a ação e a 
escolha, agindo como poder de reprodução das práticas tomadas como naturais. Num sentido mais amplo, “o habitus 
não faz sumir o indivíduo dentro da estrutura social, já que o conjunto de suas disposições, que o predispõem para a 
ação, é interiorizado e exteriorizado em um movimento dialético durante toda sua vida, a partir de posições ‘herdadas’ 
de classe, gênero etc., e, também, pelo confronto com outros indivíduos e agentes” (Lago, 2015, p.735). 
18 Foucault e Bourdieu desvinculam a noção de instituição de uma consciência total sobre ela. Para Foucault, trata-se de 
uma forma de estabilizar as relações discursivas; para Bourdieu é a naturalização de um instrumento usado na produção 
e reprodução social.  
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As movimentações históricas (os eventos dispersos indicados por Foucault), ao passo em 

que exercem influência sobre a constituição do campo em um certo momento, não são suficientes 

para encerrar nelas mesmas o futuro desse campo. Daí a impossibilidade de uma continuidade que 

não seja forjada, uma vez que a análise desses pontos dispersos faz vir à tona diferentes caminhos 

possíveis. Para Bourdieu (1989, pp.100-101), a “probabilidade” desses caminhos possíveis (“possibili-

dades”) se efetivarem depende tanto do caminho em si (o futuro do campo) como do discurso 

institucionalizado. Considerando a estrutura dos campos de produção simbólica e as relações de 

trabalho e de dominação que se constroem interna e externamente, as possibilidades não podem 

ser consideradas apenas como as variáveis presentes no percurso histórico que, discursivamente, 

determinou o campo até o momento em que se realiza a observação. Tampouco remetem a uma 

ideia etérea de caminhos infinitos. Possibilidades são, na verdade, a variável de resultados das dispu-

tas antagônicas que se desenham dentro do próprio campo. Os resultados dos embates encami-

nham o campo, por vezes transformando os objetos, e daí as diferenças observáveis em cada con-

texto temporal ou local.  

Retomando o rádio como modelo, eu poderia sugerir que a continuidade do campo, a partir 

do início do século 21, é dependente dos usos que os produtores radiofônicos (estabelecidos no 

mercado ou supostamente independentes) podem fazer das novas tecnologias de informação e co-

municação (TIC). Seria possível, inclusive, exaltar a potencial democratização do acesso à produção 

– especialmente com a difusão do áudio pela internet. No entanto, essa possibilidade, apesar de 

existir, seria esvaziada de probabilidade caso a organização interna do campo, instituída historica-

mente, não seja levada em conta. Por exemplo, mesmo os espaços que podem prover acesso a pro-

duções alternativas (como as plataformas de mídia na internet) tendem a ser dominados e fechados 

por conglomerados de comunicação que atuam em diferentes níveis de influência sobre o campo 

de produção simbólica (Wu, 2012). Além disso, um eventual desnível de acesso às tecnologias e de 

competências para operá-las afetaria tanto a produção (em termos de formatos, qualidade técnica 

etc.) quanto a recepção (diferentes formas de acesso e uso) (Miège, 2009). 

A forma instituída de um campo garante a reprodução de uma narrativa específica de sua 

história que acaba constituindo sua própria realidade em um dado momento. Bourdieu é um tanto 

pessimista com relação ao modo como as possibilidades, outrora existentes, são apagadas pelas es-

colhas que foram determinando um caminho: 

À medida que a história avança, estes possíveis tornam-se cada vez mais improváveis, mais difíceis 
de realizar, porque a sua passagem à existência suporia a destruição, a neutralização ou a reconversão 
de uma parte maior ou menor da herança histórica - que é também um capital -, e mesmo mais 
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difíceis de pensar, porque os esquemas de pensamento e de percepção são, em cada momento, pro-
duto das opções anteriores transformadas em coisas. (Bourdieu, 1989, p.100) 

Em outras palavras, o autor sugere que, com o avanço da narrativa da história do campo, 

não seria possível retomar as possibilidades que não foram adotadas pelo conjunto dominante de 

atores. É possível traçar dois efeitos em potencial. No primeiro, imaginemos que uma inovação dis-

ruptiva no campo social tende a criar espontaneamente ansiedades, excitamento e resistências. Seu 

caráter de “novo” provoca expectativas (positivas, sim, mas também negativas) especialmente em 

função de uma possível reorganização hierárquica do campo – inclusive entre os profissionais. Ocor-

rendo ou não a disrupção e reorganização resultante dessa inovação, com o tempo essa possibili-

dade será naturalizada, passando a ser recontada como fluxo (apenas) provável naquele momento 

que passou. No segundo, a mesma construção simbólica que determina e é determinada pelo dis-

curso continuará arrastando o campo para as certezas estabelecidas. A relação da produção inde-

pendente com as indústrias culturais é ilustrativa para colocarmos essas perspectivas em termos 

práticos. De modo geral, o independente pode causar certa movimentação interna a seu campo, 

mas tende a ser incorporado ou anulado pelo status quo dominante19 (não sem mudanças nos dois 

polos). Na música, é o pequeno selo ou o artista independente sendo incorporado pela major; ou os 

novos intermediários no sistema digital que são, eles mesmos, grandes empresas, cada vez mais em 

associação com os antigos agentes (Marchi, 2016). No caso radiofônico, o movimento mais organi-

zado do rádio comunitário encontrará resistência nas definições de políticas públicas, nas fontes de 

financiamento (especialmente nas formas de propaganda), e dos grandes players, que não enten-

dem o setor sequer como uma incubadora de talentos e de audiência, como é possível observar em 

um sistema relativamente bem estabelecido, como o Reino Unido (ver tópico 7.1.5). As tecnologias 

digitais para a produção e difusão de conteúdo não são exploradas em suas potencialidades porque 

ainda estão sob o domínio de uma lógica anterior, de modo que mesmo a redistribuição de funções 

entre os funcionários de uma emissora não ocorre com grandes mudanças hierárquicas, e sim com 

acúmulos de funções (Ferraretto & Kischinhevsky, 2010). 

Essas constatações, que demonstram a realidade do campo, servem apenas como ponto de 

partida para encontrarmos uma via de saída da reprodução de um modelo de rádio instituído, que 

não oferece vantagens sociais (e econômicas) competitivas dentro de um ecossistema dominado 

                                                           
19 Há certa similaridade no modo como Raymond Williams (2000, 1982) observa as transformações da produção cultu-
ral, tanto a partir dos conceitos de formação cultural como de cultura residual, emergente e dominante. A diferença é 
que, enquanto Pierre Bourdieu indica apenas a assimilação pelas estruturas dominantes sem modificações substantivas 
nos processos de poder (a não ser que o jogo simbólico se inverta), Williams destaca o papel que o residual e o emergente 
exercem dentro do discurso dominante como elemento essencial deste. 
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por novas relações midiáticas. Estaríamos, por acaso, como pesquisadores ou como realizadores do 

rádio, condicionados por esse poder descorporificado, sustentado pela repetição, pela postura dis-

ciplinar (Foucault, 1991) determinada pelo discurso corrente? Para acreditar que não, é preciso per-

correr esse caminho da instituição, da regularidade da prática, para recuperar as possibilidades de 

modificação. Em outras palavras, é preciso questionar o que afirmamos sobre o rádio, sobre o que é 

possível e provável, a partir do modo como esse discurso se cristalizou, das escolhas já feitas na prá-

tica discursiva. Tim Wall, ao propor um caminho para compreender a formatação do rádio musical 

contemporâneo, sugere que 

nós não vamos compreender o futuro do rádio olhando para as novas tecnologias de distribuição de 
áudio. Nós devemos olhar para o modo como as tecnologias são adaptadas em seus usos sociais e 
culturais. Tecnologia nunca determina a forma do rádio, mas ela habilita certos tipos de atividade. 
Para entender como algo vai funcionar no futuro, é preciso estudar como funcionou no passado.20 
(Wall, 2011, p.42) 

Esse exercício pode responder mais que “o que o rádio pode ser”21. Romperá com o imaginá-

rio social comum em torno do veículo, retirando-o da personalização de “herói” que ressurge das 

cinzas – uma cadeia de símbolos metafóricos que escondem os elementos dispersos e descontínuos 

que marcam sua história. Possibilitará entender como o rádio pode servir socialmente, como o con-

teúdo radiofônico (os discursos produzidos pelo e com o meio) podem ser relevantes. Permitirá, 

talvez, desvendar as chaves para uma verdadeira redefinição das forças econômicas e políticas que 

lançam mão dos sistemas de comunicação, em vias de uma complementaridade democrática mais 

coerente com as comunidades e o mercado. 

. DO SOCIAL 

Espero ter tornado clara, até aqui, a carga teórica que sustenta e anima os significados de instituição, 

institucional e institucionalização com que estou trabalhando. Como resume du Gay (1996), o termo 

discurso  

                                                           
20 No original: we will not understand the future of radio by looking at the new technologies of audio distribution. We 
must look at the way that the technologies are adapted for their social and cultural use. Technology never determines 
the form of radio, but it does enable certain kinds of activity. To understand how it may work in the future we should 
study how it has worked out in the past. 
21 Dentro da linha dos Estudos Culturais, o trabalho realizado por du Gay et al. (2013) para explicar o que representou 
socialmente o Walkman é um bom exemplo. Ao observar uma tecnologia antiga como o Walkman com olhar contem-
porâneo, os autores propõem que: a) é possível colocar as preocupações contemporâneas em uma perspectiva histórica; 
b) é possível sair do 'calor do momento' e perceber que nem tudo é novidade.; c) é possível compreender que nossos 
antecessores enfrentaram os problemas com as ferramentas que tinham em mãos; e d) isso pode trazer luz às nossas 
próprias experiências. 
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refere a um grupo de enunciados que baseia uma linguagem para discutir um tópico e um modo de 
produzir um tipo particular de conhecimento sobre esse tópico. Assim, o termo se refere tanto à 
produção de conhecimento por meio da linguagem e representação, como pelo modo de instituci-
onalização do conhecimento, dando forma a práticas sociais e configurando novas práticas22 (p.43)  

Entretanto, acredito que devemos avançar nessa compreensão das práticas discursivas ar-

raigadas historicamente. Há sentidos profundos que têm assegurado a naturalização do rádio como 

um elemento da realidade cotidiana: o modo como o dispositivo radiofônico é representado cultu-

ralmente é fundamental para compreendermos as suas possibilidades. A palavra rádio, quando em-

pregada em qualquer tipo de fala (da conversa no táxi ao artigo científico em uma publicação res-

peitável), carrega um imaginário que é tanto algo positivo (ao promover a associação com um ob-

jeto de uso comum), como um peso negativo (ao remeter a formas ultrapassadas dos meios de 

comunicação). Essas associações semânticas, que ocorrem no nível da linguagem, não podem ser de 

outra ordem que não social. Agora, o que significa esse “social”, dentro da expressão “instituição 

social do rádio”? 

Para prover uma explicação, discorrerei, primeiro, sobre a noção de representação. Segundo 

du Gay et al. (2013, p.17), os dispositivos culturais, além de realizarem a mediação de significados 

inerentes às produções culturais (por exemplo, as produções sonoras), sustentando e reproduzindo 

a cultura, ao mesmo tempo promovem uma cultura própria, associada a eles. Isso significa que o 

modo como esses objetos técnicos são representados socialmente se tornam componentes de um 

“discurso significativo”23 (Hall, 2009b) produzido na codificação da mensagem realizada pelos meios 

de comunicação e, assim, se ligam às identidades dos sujeitos receptores, em um nível que corres-

ponde à criação ou estabilização de estilos de vida. Dessa forma, os objetos em si, e não apenas o 

conteúdo por eles mediado, se tornam parte da cultura.  

Os significados de um dispositivo cultural são provenientes do “circuito da cultura”, isto é, 

da articulação entre cinco processos distintos: a representação, a identidade, a produção, o consumo 

e a regulamentação (du Gay et al., 2013). Representação remete aos significados culturais do rádio; 

identidade permite compreender como os indivíduos ou grupos de pessoas se relacionam com o 

                                                           
22 No original: refer to a group of statements which provide a language for talking about a topic and a way of producing 
a particular kind of knowledge about a topic. us the term refers both to the production of knowledge through lan-
guage and representation and the way that knowledge is institutionalized, shaping social practices and setting new 
practices into play 
23 Segundo Hall (2009b), em sistemas de difusão como o rádio e a TV, os referenciais do conhecimento (o fato), as 
relações (discursivas) da produção, e a infraestrutura técnica do meio, compõem uma primeira “estrutura de sentido”. 
Isso significa que a mediação da mensagem pelos meios de comunicação acontece em vários momentos, e só tem po-
tencial efetivo quando codificadas na forma de um “discurso significativo”. 
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dispositivo; produção, por sua vez, é a codificação do rádio com significados particulares tanto a 

partir da produção de cultura como a partir da cultura de produção do rádio (i.e., a forma como as 

práticas culturais do campo determinam o modo como ele é feito). Consumo e Regulação são as 

etapas mais comumente estudadas, ou seja, as estratégias de recepção e as formas regulatórias do 

rádio. O significado do objeto também é mediado, isto é, não vem da "coisa" em si, mas da forma 

como ela é representada, codificada com significados particulares inerentes ao seu próprio design24. 

A codificação não ocorre apenas uma vez; ao contrário, é constantemente reconduzida pelas rela-

ções estabelecidas entre os cinco processos, de modo que é impossível garantir que os usos e os 

significados produzidos a partir dos usos permanecerão estáveis independente do momento ou do 

espaço. 

Desta feita, o significado de um artefato cultural só pode ser contingente, isto é, varia con-

forme mudam as articulações dentro dos discursos. E, se a representação varia, também muda o 

processo de identidade conectado ao objeto (du Gay, 1996, pp. 46-48). Todo significado é relacional, 

isto é, atribuído socialmente por meio de oposição, diferença ou exclusão entre dois elementos. Isso 

implica um novo desafio, especialmente no momento atual em que proliferam inovações: como 

compreender mudanças nas representações e seus significados quando novos materiais passam a 

interferir nesse circuito? Por novos materiais, estou me referindo especialmente ao desenvolvimento 

de dispositivos técnicos, tanto os que introduzem novas formas de acesso às produções – ou seja, 

ao conteúdo radiofônico –, como aqueles que deslocam o papel significante do rádio em sua função 

de mediador da produção cultural de uma sociedade.  

A introdução de um novo dispositivo – seja ele técnico ou não – sempre implica ao pesqui-

sador tentar encontrar as novas relações que se estabeleceram, as relações que se perderam e as que 

foram modificadas. No momento atual, em que as inovações técnicas são aceleradamente absorvi-

das social e culturalmente, torna-se importante demarcar as relações entre diferentes elementos 

que se desdobram em uma rede de mediações, através da qual os significados são transformados. 

Bruno Latour (2012) defende que a Teoria do Ator-Rede (TAR) oferece uma solução ao problema, 

pois ao invés de focar nos grupos sociais e tentar explicá-los pelo que é aparente deles – uma visão 

“superior”, “onipotente” e “impossível” – propõe focar nas controvérsias entre os agregados sociais 

e rastrear as conexões que emergem quando surge um novo agrupamento. É importante gastar 

                                                           
24 Originalmente, du Gay et al. (2013) referem-se aos múltiplos designs do Walkman, mas podemos expandir essa com-
preensão aos diferentes modos de acessar e consumir conteúdos hoje, em diferentes dispositivos. Nesse sentido, design 
ultrapassa a primeira ideia de união entre estética e funcionalidade, para remeter a todo o projeto de produção e forma 
de consumo. No caso do rádio, advogo que precisamos pensar no design do produto sonoro tanto em termos do con-
teúdo transmitido como na forma que será usada pelo ouvinte para consumi-lo. Descrevo uma proposta no item 8.2. 
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quaisquer linhas para explicar algumas vantagens em recorrer à TAR. Em primeiro lugar, a teoria 

estende a definição de ator a qualquer coisa que modifique uma situação fazendo diferença (Latour, 

1991), seja humana ou não-humana. Caso a entidade ainda não tenha uma figuração (representação) 

na rede em que está inscrita, é considerada um actante. Ainda segundo Latour, “precisamos nos 

afastar de uma preocupação exclusiva com as relações sociais e tecê-las na trama que inclui os ac-

tantes não-humanos, actantes que oferecem a possibilidade de manter a sociedade unificada como 

um todo durável”25 (p.103). O conceito de rede, então, se torna fundamental: refere-se aos traços, 

deixados por um agente em movimento, que podem ser relatados por um analista ou pesquisador. 

Acredito que essa definição de social é a mais adequada para carregar de significado a expressão 

“instituição social”: uma rede se associações. 

A rede pode ser simplificadamente definida a partir de uma determinada entidade (agente, 

actante, ator) que se está observando e seus atributos, isto é, as conexões com outras entidades que 

lhe dão existência, que a caracterizam e que promovem a sua reprodução no tecido da realidade 

(por esse motivo, “ator-rede”). Os actantes em uma rede podem “se somar” ou “se opor” – isto é, ou 

agem como intermediários, sem modificar um programa (uma intenção, um discurso) original, ou 

como mediadores, transformando-o. Uma série de inovações que se "somam" (e.g., não-humanos 

inseridos na rede) promovem a continuidade, ou seja, são os elementos que dão durabilidade à so-

ciedade. Já uma cadeia de mediadores, isto é, atores que modificam os caminhos e abrem possibili-

dades dentro de um campo, realizam uma tradução. Alguns mediadores modificam os contextos, 

mas seguem um mesmo caminho e exigem apenas adequações, enquanto outros introduzem um 

anti-programa, que pode mudar totalmente a trajetória original de um elemento. A realidade está 

sempre em transformação, mas essa transformação pode seguir sempre o mesmo caminho. O 

tempo que dura esse caminho depende da disposição dos atores em continuar (habitus), ou na 

capacidade de um anti-programa se estabelecer (o habitus não se impõe)26. Qualquer uma das op-

ções só é possível a partir das relações entre os actantes. 

Em um cenário de proliferação de novidades, em que as fronteiras de grupos sociais são 

incertas, faz mais sentido buscar a definição de "social" a partir dessa lógica de associações. Isso sig-

                                                           
25 No original: we have to turn away from an exclusive concern with social relations and weave them into a fabric that 
includes non-human actants, actants that offer the possibility of holding society together as a durable whole. 
26 Esta é a principal oposição de Latour a Bourdieu: ele não nega que os atores tenham disposições definidas a partir de 
uma série de conexões anteriores, mas ele considera o peso dado a elas por Bourdieu muito grande. Isso porque o habitus 
é sempre devedor de uma força externa, enquanto a lógica do ator-rede desloca o poder para as próprias relações esta-
belecidas entre os diferentes atores.  
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nifica "deixar os atores falarem" e focar nos vínculos instáveis dessa rede de conexões (Latour, 2012, 

p.30). Assim, social pode ser definido como 

… o nome de um movimento, um deslocamento, uma transformação, uma translação, um registro. 
É uma associação entre entidades de modo algum reconhecíveis como sociais no sentido corriqueiro, 
exceto durante o curto instante em que se confundem… É perfeitamente razoável designar, por “so-
cial”, o fenômeno ubíquo das relações diretas, mas não definir uma força “social” que não passa de 
uma tautologia, uma prestidigitação, uma invocação mágica. (Latour, 2012, pp.99-100) 

Em outras palavras, Latour afirma estar resgatando o sentido de social como agregação, as-

sociação. Diz o autor que aquilo a que damos nome social não passa de um "agregado" que exprime, 

apenas, "que estamos às voltas com um caso rotineiro cujos vínculos constituem o aspecto princi-

pal" (p.71). A partir desse ponto de vista, o que é durável (ou seja, o que se reproduz) são os movi-

mentos dos agentes e não a materialidade dos objetos. Assim, a proposta da TAR é focar não nas 

forças sociais (elas existem, claro, também como actantes dentro da rede), e sim nas interações bre-

ves e novas associações que surgem constantemente.  

Há uma grande convergência entre a TAR com dois postulados que introduzi para descrever 

o processo de instituição (e de institucionalização). Em primeiro lugar, como é possível entrar em 

um relato em qualquer momento e traçar as relações tanto para trás como adiante, a historicização 

das práticas discursivas (Foucault, 2010) se torna parte fundamental desse mesmo relato (é o equi-

valente a buscar as relações que servem de atributos a um elemento). Em segundo lugar, a relação 

possibilidade/probabilidade (Bourdieu, 1989), ocultada pelo sistema de legitimação interno de cada 

campo, acaba se tornando mais clara com um relato que desvenda as conexões que se tornaram 

transparentes, porque: ou trata-se de uma novidade, e as disputas pelos usos se opõem e apagam 

um modo de ação anterior; ou é algo já instituído ou institucionalizado, e somente a distância (tem-

poral, geográfica ou psicológica em termos de conhecimento) permite restabelecer uma discussão.  

É possível usar a oposição rádio hertziano x podcast, de modo simplificado, para ilustrar esse 

encontro teórico. As disposições dos ouvintes, podemos assumir, se tornam diferentes conforme 

passam a pressupor práticas distintas. Isso é evidente porque estamos lidando com tecnologias, a 

princípio, diferentes. Temos dois actantes em comum: o som (conteúdo de ambas tecnologias) e os 

ouvintes (que, para simplificar esta ilustração, vou considerar como sendo apenas um grupo). Den-

tre as formas que os ouvintes usam o rádio via antena, a busca por informação e companhia é o 

discurso (a figuração) mais comum, repetido cotidianamente. Nesse sentido, a transmissão sonora 

ao vivo é um atributo historicamente reconhecido. Na rede de conexões do rádio hertziano, chega-

remos nessa representação a partir das conexões dos objetos (as tecnologias disponíveis nas primei-
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ras fases do rádio), e das estratégias discursivas (o assentamento das formas de produção e sua legi-

timação como valor agregado do veículo: companhia e informação). Já o podcast tem um movi-

mento tecnológico parecido, mas inverso (é impossível transmitir som ao vivo). O discurso dos pro-

dutores independentes pode encontrar força, então, na portabilidade (que é um valor). Na tradução 

entre podcast e rádio tradicional, este último serve de fonte aos formatos possíveis, mas, ao mesmo 

tempo, o modelo de produção do podcast pode propor até mesmo a renovação dos formatos. Na 

disputa pelo ouvinte, os produtores do rádio via antena, hoje, invadem a seara dos podcasters e 

colocam suas programações (originalmente transmitidas ao vivo) em arquivos on-demand. Estabe-

lece-se, assim, outra conexão de soma: os ambientes digitais em que os programas (do rádio hertzi-

ano e dos podcasters) são oferecidos aos ouvintes. Proponho que emergem dois discursos: a legiti-

midade do formato reconhecível (rádio broadcast), e a maior adequação de um formato nativo 

(podcast). Em outro viés, na historicização do rádio via antena, será possível perceber que, em seu 

início, ele também serviu como tradutor de interesses de produtores independentes, com função 

cultural ou educativa (Wu, 2012; Ferraretto, 2012; Calebre, 2006). Essa era uma das possibilidades 

que não vingaram como dominantes, mas que permanece operando nos bastidores. Daí, é possível 

traçar outra conexão como os podcasts quando questionamos a forma de estabilização de um mer-

cado: poderia, essa linha, demonstrar um relato de continuidades? Essas descrições podem conti-

nuar por páginas e páginas, tornando evidentes as estratégias discursivas do campo radiofônico 

(neste exemplo, incluindo o podcast). 

Essa breve ilustração demonstra que o conhecimento sobre os objetos do campo radiofô-

nico – o que eles falam sobre si mesmos, isto é, suas representações no circuito da cultura – deve 

ser suficiente para compreender o cenário complexo em que estão inseridos. Observar o rádio hoje 

é ouvir o que essa instituição tem a dizer sobre o seu passado, e como isso pode construir o seu 

futuro. No entanto, esse campo de possibilidades depende dos conectores com quem os atores ra-

diofônicos estão dialogando, pois "a força com que um falante produz um enunciado nunca é sufi-

ciente, no começo, para prever o caminho que esse enunciado vai tomar. Esse caminho dependerá 

do que os sucessivos ouvintes farão com o enunciado"27 (Latour, 1991, p.104). Ou seja, além de ob-

servar os componentes do campo radiofônico para desvendar suas representações, é preciso tam-

bém compreender as conexões que têm capacidade de alterá-los com discursos antagônicos. Em 

suma: os significados social e culturalmente dados ao rádio podem mudar a partir das diferentes 

relações com outros atores e objetos no ecossistema midiático contemporâneo. A TAR, entretanto, 

                                                           
27 No original: the force with which a speaker makes a statement is never enough, in the beginning, to predict the path 
that the statement will follow. is path depends on what successive listeners do with the statement. 
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ao descrever o social como agregações planas, acaba limitando nossa capacidade de compreender 

jogos de força e poder, e por esse motivo estou recorrendo ao referencial dos Estudos Culturais e de 

Michel Foucault como complementares. Sem essa abertura, conceitos como ecossistema midiático 

e midiatização, que abordarei no capítulo 3, ficam esvaziados. 

Se observarmos essas conexões apenas internamente ao campo radiofônico, o que está em 

jogo é a própria estrutura do campo. Como afirmava Raymond Williams (1982), os movimentos do 

mercado não podem se separar, jamais, das relações gerais da cultura e da sociedade. A introdução 

de novos elementos vem movimentando os atores humanos em direções diferentes das historica-

mente programadas. Segundo du Gay (2007), os agentes usam as possibilidades que lhe são compa-

tíveis, a partir das práticas e atividades performadas, para definir sua própria identidade. Formam, 

então, os grupos sociais que compõem o campo. Neste sentido, o que varia é o status dos agentes, 

sua capacidade de participar de uma categoria definida de pessoas com comportamentos relativa-

mente esperados. O status promove a derivação dos agentes dentro do campo: por exemplo, nos 

grupos da audiência, hoje, os status seriam “ouvinte passivo”, "ouvinte participante", “usuário”, “co-

produtor” e outros, adequados ao contexto. O mesmo vale para os produtores, que acumulam fun-

ções nas estações, e que concorrem pela atenção do ouvinte com outras mídias, sonoras ou não. 

“Novos grupos cronológicos e novas minorias no mercado cultural efetivo são, normalmente, con-

sequência de uma mudança social mais geral a que o mercado deve se adaptar”28 (Williams, 1982, 

p.98). 

CONSIDERAÇÕES 

As mudanças trazidas pelas inovações, quero acreditar, podem ser positivas. Uma vez que a forma-

ção discursiva dominante se legitima a partir das escolhas teóricas feitas por um grupo de autorida-

des, uma estratégia diferente, apropriando-se dos mesmos conceitos e preocupada em questionar 

aquilo que se afirma estabelecido – instituído – é bem-vinda. Nesse sentido, é preciso entender que 

“instituição social radiofônica” significa o resultado de práticas discursivas no campo radiofônico que 

se realiza a partir de uma rede de associações, tanto instáveis como duradouras, entre entidades con-

vergentes e divergentes, novas ou historicamente definidas. 

Assim, proponho que um projeto para o rádio só se realiza quando o meio é percebido a 

partir de suas particularidades; quando as certezas são desmontadas em busca das possibilidades 

                                                           
28 No original: Nuevos grupos cronológicos y nuevas minorías en el mercado cultural efectivo es normalmente conse-
cuencia de un cambio social mucho más general al que el mercado [o campo] debe adaptarse. 



 Cap í tu lo  1  |  A INSTITUIÇÃO RADIOFÔNICA   | 51 

 

vigentes ou não; quando sua instituição imaginária é, por fim, questionada, quebrada, remontada 

em ensaios, e validada a partir dos eventos dispersos que permitam afirmar “veja, isto poderia ter 

sido diferente àquela época; logo, por que não agora?”. Essa é a base com que observei e questionei 

o rádio que “é”, hoje. Por meio de descrições abrangentes de diferentes cenários (capítulos 6 e 7), 

meu objetivo é trazer à tona as conexões que definem o rádio e animam os seus usos, suas repre-

sentações na realidade cotidiana. Mesmo que eu recorra pouco aos autores citados neste capítulo 

durante o relato de minhas observações, esse conjunto teórico orientou minha observação e as con-

jecturas daí oriundas. Assumo que minha observação é, ainda assim, bastante pessoal e influenciada 

pela minha posição de pesquisador. Por outro lado, como propõe Latour (2012), não cabe ao analista 

um “olhar superior” sobre o objeto: ele, também, é parte do mesmo relato. 
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 O QUE SABEMOS SOBRE O RÁDIO 

RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresenta a primeira parte da revisão bibliográfica sobre o rádio, compreendendo a 

historicização desde sua implantação até os anos 1990. O objetivo é destacar os principais pontos 

dispersos que marcam os discursos dominantes. Na abertura (seção 2.1-Um porquê), apresento os 

atributos que compõem o rádio e sua representação simbólica na contemporaneidade, e critico o 

modo como sua historicização acaba caracterizando-o como um herói mítico. As seções seguintes 

acompanham a evolução histórica. Em 2.2-O início, revisito os eventos paralelos à implantação do 

rádio no Brasil e discuto o modelo da indústria radiofônica brasileira com a de outros países. Tal 

qual nesses outros lugares, partimos de um padrão de comunicação aberta para o fechamento, con-

forme o mercado se desenvolvia, mas faltou ao Brasil uma atuação mais consistente do Estado na 

garantia de um uso público. A seção 2.3-1930, ou a fase consolidante, apresenta a disputa entre o 

mercado e a política na formatação da indústria radiofônica, de modo que o uso cultural promovido 

pelo governo Vargas ficou constrito pelas limitações econômicas. Na seção 2.4-Os melhores (?) mo-

mentos de sua vida argumento que o desenvolvimento do jornalismo, com destaque ao modelo do 

Repórter Esso, fez deixar de lado possibilidades de formatos mais complexos de programas. Além 

disso, a música, que sempre ocupou um papel substancial na história do veículo, é geralmente se-

cundária nos exames sobre o período. Na seção seguinte, 2.5-Potencial expressivo, dramaturgia, e o 

final da “era de ouro” do rádio apresento os elementos da linguagem radiofônica e seu potencial, a 

partir da dramaturgia. Trago para a discussão a implantação da TV e o modo como a mudança 

social, promovida pelo novo meio, é lenta. De tal modo, as transformações do rádio se devem a 

fatores diversos, que vão além da redistribuição de recursos publicitários entre os meios. Por fim, na 

seção 2.6-O “marasmo” dos próximos anos, exploro alguns pontos do desenvolvimento do rádio dos 

anos 1970 até a década de 1990. Os principais argumentos são a emergência de uma sociedade pós-

moderna, em que são características a aceleração, a fragmentação e a relevância dada à individuali-

dade. Tecnologias como TV e rádios transistorizados são possibilidades emergentes nesse momento, 

e fazem parte do contexto cultural: a ênfase no radiojornalismo local e de prestação de serviços; o 

desaparecimento de programas sofisticados; e as novas relações dos ouvintes com os apresentado-

res (DJs e comunicadores), como projetos de identificação. 
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. UM PORQUÊ 

Na dissertação de mestrado, finalizada em 2011, propus que o rádio seria ainda um elemento de 

legitimação do “espaço de lugares” onde as identidades se fixam (Castells, 1999), embora os discursos 

por ele produzidos estivessem cada vez mais dominados e contidos no “espaço de fluxo” informaci-

onal, onde o poder econômico está, hoje, localizado1. Naquele momento, eu estava ecoando – com 

algum atraso, é verdade – uma afirmação feita por Ana Baumworcel em artigo publicado em 2001 

e que, de certa forma, orientou boa parte do meu interesse sobre o rádio em tensão com a internet. 

Baumworcel (2001) afirmava, há quase 20 anos, que a produção radiofônica construíra uma mate-

rialidade sonora própria, em que os sons significavam de diferentes maneiras. A autora defendia que 

essa oralidade própria, eletrônica, guardava a verdadeira identidade do meio – encerrada nos dis-

cursos pronunciados com a chancela “rádio”. 

Ana Baumworcel alertava, entretanto, sobre o risco representado pela tentativa de acom-

panhar cegamente as transformações implementadas pelos meios de comunicação emergentes. A 

produção radiofônica estaria, para a autora, reproduzindo o “excesso de informação e a escassez de 

sentido da sociedade” (p.114). A solução, portanto, seria a ressignificação do veículo, “reutilizando 

todo seu potencial expressivo para transferir sentidos”. Seria “necessário estimular o ouvinte a atri-

buir significados ao que escuta, utilizando a técnica para deslocar esse processo esvaziado de histo-

ricidade” (p.115). Leio tais afirmativas como uma proposta, ainda hoje, pouco contemplada. Discordo 

que as empresas radiofônicas não devam acompanhar a evolução tecnológica – isso seria suicídio –

, mas entendo, sim, que é olhando para o passado e para os entornos que encontraremos respostas 

coerentes, à guisa de probabilidades que devemos aventar em função dos caminhos percorridos. 

À proposta de Baumworcel, contraponho um texto bem mais recente, que tenta dar conta 

de discutir o rádio de um modo abrangente. A abordagem ao rádio no ecossistema midiático, pro-

posta por Andrew Dubber (2013), permite articular a produção de sentidos, realizada pelo rádio, em 

seus diferentes componentes. Considerando que rádio são práticas discursivas combinadas em con-

ceitos e estratégias, ele é e será aquilo que falamos dele (p.13). Há muita dificuldade em definir o que 

é e o que não é rádio de modo assertivo, com a defesa de um ponto de vista sem ofender uma outra 

abordagem. De tal modo, o autor propõe que o rádio não tem uma característica essencial, e sim 

dez categorias fixas de atributos que podem ajudar o pesquisador a falar sobre o rádio (pp.17-21): 

                                                           
1 Na seção 4.1 retomo Castells para discutir o impacto das TICs no cotidiano do século 21. 
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1. Como dispositivo, i.e., sua manifestação física, pois o aparato usado para ouvir rádio vem 

carregado de significado. 

2. Textos, o conteúdo em si, os programas e suas categorias discursivas (formatos). 

3.  Subtextos, ou os significados e intenções dos textos, inclusive as intenções dos produto-

res. 

4. A audiência, todas as pessoas que vão “consumir” os textos radiofônicos, por vezes cola-

borando com sua produção. 

5. As práticas profissionais relacionadas ao rádio, seja ele por emprego fixo ou contrato 

regular, como voluntariado ou hobby, desde a venda de equipamentos até a produção 

editorial. 

6. As tecnologias de produção, i.e., o conjunto de ferramentas usadas para produzir os tex-

tos radiofônicos, diferentes em cada nível de produção. 

7. Claro, as estações, que mais do que empresas ou os espaços de emissão, são os quadros 

organizacionais, dentro de qualquer contexto econômico ou tecnológico, que permitem 

que os textos radiofônicos sejam elaborados e produzidos. 

8. Como transmissão, sendo um elemento importante para completar a discussão sobre o 

rádio o meio pelo qual o conteúdo alcança o usuário. 

9. A cultura promocional, as formas com que o rádio se conecta e passa a ser incorporado 

em outras atividades econômicas, produtos e serviços. 

10. A economia política do meio, incluindo o quadro legal, o ambiente político, as forças 

econômicas e os variados modos que o rádio pode fazer circular capital. 

Se assumirmos que rádio são as práticas discursivas que se manifestam por meio desses atri-

butos, e que é digital é o contexto (o ambiente, como discutirei no capítulo 3) e não o meio em si, 

então rádio é um conceito transcendente às várias categorias de análise, multifacetado como sem-

pre foi, mas acrescido de novas affordances2 digitais (Dubber, 2013, pp.25-26). A separação proposta 

por Andrew Dubber, entretanto, pode tornar complicada a análise das práticas culturais relaciona-

das ao rádio (i.e., sua inserção no cotidiano), ao dividi-las em categorias diferentes, como audiência 

e cultura promocional. Por outro lado, leva em conta que 

                                                           
2 O termo affordance, ao qual recorrerei algumas vezes durante esta tese, é de difícil tradução e provém da Psicologia 
Ecológica. Em resumo, são as propriedades e atributos de um ambiente que possibilitam as ações e interações dos atores 
entre si e com os elementos do mesmo ambiente. As alterações no ecossistema, como a introdução de uma tecnologia, 
alteram o conjunto de affordances disponível. Esse tema será valioso para a proposta metodológica que apresento na 
seção 8.2, quando faço uma apresentação mais completa do termo a partir da página 374. 
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A forma definitiva do meio é socialmente negociada. Todavia, o que é significante para o rádio como 
prática discursiva é que, enquanto as affordances variam de um ambiente midiático a outro, as prá-
ticas e culturas da produção radiofônica, de sua distribuição e do consumo não são, nem nunca 
foram, uniformes3. (Dubber, 2013, p.46) 

As revisitar os principais estudos do rádio no Brasil, nesta seção, tangencio as dez categorias 

de elementos propostas por Dubber, mas não de modo dedicado e segmentado a cada uma. Minha 

preocupação é enfatizar alguns temas que considero pertinentes para avançar as análises nos capí-

tulos 5, 6 e 7, isto é, identificar os pontos dispersos na história que representam possibilidades assu-

midas ou ocultadas pelo processo de instituição do rádio. Antes, entretanto, quero retornar à ques-

tão dos espaços de lugares. Em 2011 afirmei – e continuo afirmando – que o rádio, devido ao que 

simboliza enquanto instituição social, é capaz de oferecer âncoras de representação cultural. No 

ambiente midiático contemporâneo, dominado por discursos de fragmentação e com o colapso de 

estruturas sociais, o rádio pode ser um espaço amplo para processos psicológicos, como a fantasia, 

a experiência emocional e autorreflexividade (Bainbridge & Yates, 2013, p.9). Seu caráter local ultra-

passa o espaço de emissão radioelétrica, torna-se vínculo sonoro transcendente e emocional: as 

emissoras de rádio “oferecem algum sentido no momento em que sintonizar também significa estar 

vinculado ao tempo coletivo” (Menezes, 2007, p.86).  

Para muitos, a essência do rádio é a reconfiguração da experiência do tempo e espaço e o potencial 
para construir uma comunidade, mais que o conteúdo ou a qualidade do som. A possibilidade tec-
nológica de transmitir ao vivo, a habilidade de fazer convergirem atmosferas e diversidades de re-
cantos distantes ao redor do mundo, a acessibilidade e a universalidade – tudo isso contribui para a 
percepção do rádio como meio de experiências tanto individuais quanto coletivas4. (Stachyra, 2018, 
p.95) 

Desta feita, tratar o veículo a partir do imaginário social que carrega o nome “rádio” é ponto 

de partida essencial para localizarmos as redes de relações (tecnológicas e humanas) que sustentam 

as práticas sociais a ele relacionadas. O mapa a ser seguido tem como núcleo os discursos sobre o 

rádio, que percorrem ponto a ponto o ecossistema midiático e localizam o rádio em relação aos 

outros meios e em função do ouvinte. Em 2011, alvitrei que investigar o rádio em tensão com a in-

ternet era 

mais que uma questão de sobrevivência, de saudosismos da linguagem, é uma questão de utilidade 
e carência. Utilidade que se prolonga até uma completa substituição pelos meios totalmente digitais, 
caso isso um dia aconteça, e caso essa substituição cumpra as funções sociais hoje atribuídas ao rádio 

                                                           
3 No original: e ultimate form of the medium is socially negotiated. However, what is significant here for radio as a 
discursive practice is that, while the affordances shift from one media environment to another, the practices and cul-
tures of radio production, distribution and consumption are not uniform, nor have they ever been. 
4 No original: To many, the essence of radio was the reconfiguration of the experience of time and space and the poten-
tial to build a community, rather than the content or the quality of sound. e technological possibility of live broad-
casting, the ability to convey the atmosphere and diversity of faraway corners of the world, the accessibility and univer-
sality – all these made for the perception of radio as a medium of both the individualised and the collective experience. 
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tanto analógico como via internet. Carência de uma comunicação que, sendo individualizada, forta-
leça laços de lugares e as identidades que dão sentido a essa experiência. (Gambaro, 2011, p.66) 

Vejo, hoje, o mesmo significado dos estudos de rádio, mas um impacto mais profundo das 

tecnologias na sociedade. O aprimoramento e renovação de produtos tecnológicos na ponta do 

consumo (Bauman, 2008), o uso de dados dos usuários fomentando algoritmos que especializam 

cada vez mais a oferta de conteúdos via internet (Pariser, 2012, Ananny, 2015), a constante sensação 

de falta de tempo, causada especialmente pelos nossos novos hábitos com as tecnologias de comu-

nicação (Friedman, 2016) e pela maior circulação dos conteúdos informacionais (Miège, 2009,) são 

eventos que mudaram a forma como as pessoas conectadas se informam5. Reforçar a relação com 

o “lugar”, portanto, se torna ainda mais importante, especialmente em um momento em que o 

campo do jornalismo luta para demonstrar sua relevância social (Usher, 2018). No caso específico 

do rádio, é preciso revisitar sua história e encontrar os elementos duradouros que fortalecem seu 

papel na sociedade atual.  

Há que se levar em conta, nesse percurso investigativo, os hábitos relacionados à escuta ra-

diofônica. Me refiro não a uma disposição geral das pessoas em ligar um aparelho de rádio e se 

tornarem ouvintes, mas das formas como essa prática se realiza. Para início desta discussão, resumo 

o modo como Ferraretto (2007a) aborda o tema dos “hábitos de escuta”. Segundo o autor, dois 

conjuntos de fatores conformam a prática de ouvir rádio: o contexto sociotecnológico; e os forma-

tos dos programas e o necessário grau de atenção para sua compreensão. Adaptando à terminologia 

adotada neste texto, a introdução de novos tradutores (o transistor e o aparelho de TV) na rede 

associativa do rádio reconfigurou os modos de escuta. Novas práticas, como ouvir rádio em diversos 

ambientes, surgiram, reduzindo a atenção dedicada ao meio, exigindo formatos de programas base-

ados na palavra pura (isto é, com menos recursos sonoros). Por outro lado, formatos que emergiram 

da ampliação do ecossistema midiático, com a introdução da TV, requereram uma dedicação dife-

rente do ouvinte – ampliando uma característica já presente, a de escuta ambiental, secundária. 

Essas considerações sobre a história ensinam que os hábitos de ouvir rádio são múltiplos, 

configurados cultural, social e tecnologicamente, e não são diretamente resgatáveis, simplesmente 

porque, hoje, a condição de vida é diferente. Caso a TV não tivesse servido como tradutor na cor-

rente associativa do rádio, os resultados seriam diferentes? Em parte, sim, mas o transistor possivel-

                                                           
5 Há, claro, uma grande porcentagem de pessoas não-conectadas. Conforme dados de relatório produzido para a 
UNESCO, esse número ultrapassava 200 milhões ao final de 2016, na América Latina. No Brasil, o índice de pessoas 
conectadas (penetração) varia, conforme a faixa de renda, entre 44% (os mais pobres) e 78% (os mais ricos). “Os desafios 
da conectividade são muitos, entre eles os déficits de infraestrutura de telecomunicações, a baixa densidade demográ-
fica, a falta de capital humano, a pobreza e um ambiente regulatório inadequado” (Galperín, 2017). 
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mente teria cumprido sua função de tornar o consumo radiofônico móvel, derivando daí formatos 

de programa que atenderiam uma crescente necessidade de escuta secundária. Ao tratar a tecnolo-

gia como mais um ator na narrativa da sociedade, a crítica se desloca para a questão econômica: o 

enfraquecimento de algumas formas de produção e consumo, em virtude da “otimização financeira” 

das estações, esvaziaram o rádio de sua relevância ampliada na sociedade. E esta afirmação, é cor-

reta? Talvez sim, mas há um sabor amargo, um ranço, próprio daqueles que defendem, a qualquer 

custo, uma ideia defasada. 

Quais são, então, os novos hábitos de consumo? Os formatos de ficção radiofônica eram 

ouvidos porque as histórias remetiam a elementos do cotidiano e promoviam o envolvimento emo-

cional do ouvinte (Calebre, 2006, pp.107-115; Goldfeder, 1980); o jornalismo se consolidou porque as 

pessoas queriam se informar imediatamente e não teriam outra forma (Zuculoto, 2012; Ortriwano, 

2001). Assim, quando afirmo que precisamos revisitar a história do rádio, quero dizer que devemos 

sobretudo olhar o contexto mais amplo dos usos sociais. Infelizmente, não sou historiador. Tam-

pouco era objetivo desta tese reconstruir os alicerces da história do rádio no Brasil: a proposta de 

olhar para o rádio no presente é ouvir os ecos do passado. Desta feita, para identificar esses ecos no 

rádio hodierno, lançarei mão da bibliografia disponível, realizada por muitos pesquisadores e pes-

quisadoras que, continuamente, construíram e reconstruíram um discurso que define o rádio bra-

sileiro. Parto, na próxima seção, para uma breve revisão do que temos escrito sobre o rádio, o modo 

como relacionamos o passado com o presente, até a introdução das novas TICs no final do século 

20. Quero evitar, contudo, uma visão mítica que dá características humanas ao meio, como se ele 

tivesse vida e fosse responsável pela sua própria sorte. 

.. O mito institucionalizado no discurso sobre o rádio 

Para construir este capítulo, tomo o cuidado de observar criticamente alguns materiais bibliográfi-

cos que tratam a história do rádio de modo central ou secundário. Não sendo um historiador, como 

afirmei linhas atrás, não possuo o capital acadêmico necessário para questionar metodologias e pro-

cessos. Assim, a observação está constrita tanto pelas minhas limitações no campo da historiografia 

como pelos objetivos que norteiam esta tese. Na tentativa de concretizá-los, busco enaltecer como 

os textos que reconstroem os avanços da indústria radiofônica – em especial no Brasil – se valem 

de um imaginário sobre o meio, ao mesmo tempo em que o alimentam. 

Conceituo imaginário de modo amplo, pois refiro-me ao conjunto simbólico, i.e., os signifi-

cados que definem e dependem da materialidade do mundo, bem como o conjunto de ideias (ima-
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gens mentais) com ou sem lastro material, mas que permitem a interpretação do mundo. A repre-

sentação é, de certo modo, uma (re)criação do objeto, que se institui então como realidade. Um 

certo objeto, “longe de ser aquilo em relação a que se pode definir um conjunto de enunciados, é, 

antes, constituído pelo conjunto dessas formulações” (Foucault, 1971, p.28). E, “para que essa cons-

trução se institua como realidade, é preciso que sua condição de construto seja esquecida. Sua di-

mensão mítica, mesmo nas mais simples situações, tem que ser obliterada” (Gomes, 2008, p.28).  

Trata-se, pois, de um “subprocesso” do processo de instituição, conforme discutido na seção 

1.2. As instituições apresentam uma dimensão simbólica; cada uma constitui “uma rede simbólica, 

socialmente sancionada, onde se combinam em proporções e em relações variáveis um compo-

nente funcional e um componente imaginário” (Castoriadis, 1982, p.159). Enquanto o componente 

funcional são as características que possuem alguma função prática e imediata, o componente ima-

ginário põe em movimento uma série de simbolismos que motivam e legitimam a prática: dão corpo 

à suposta tradição historicamente definida, ou aos pontos na historicidade que se expandem no 

tempo. O imaginário é, portanto, o local em que os símbolos se revestem de significações, para além 

das primárias, compondo diferentes redes de significados que podem perder seus lastros com o 

mundo empírico. Em todo caso, o componente imaginário permite a autonomização das institui-

ções na sociedade. Ainda segundo Castoriadis, o imaginário social determina as escolhas simbólicas 

e as criações de cada época, as maneiras de ver, fazer e viver em cada diferente contexto. É um pro-

cesso alienante, mas o imaginário também corresponde à fonte de criação, donde emergem as for-

mações culturais (conceito de Williams, 2000) que podem vir a ser instituídas. É preciso reforçar, 

entretanto, que esse conceito não se opõe à realidade: 

… o imaginário é constitutivo da realidade vivida. Nem se opõe ao real pensado como materialidade 
e acontecimento: o sentido inventado incide sobre essas duas instâncias. Tampouco se opõe ao sim-
bólico: ao contrário, se só é possível com a circunscrição de campo – operação simbólica – é, por 
conseguinte e ao mesmo tempo, sua complementação e seu efeito imediato… compreendemos o 
imaginário de outro modo [que não o de simulacro], pois entendemos as representações como cons-
trução. (Gomes, 2008, p.33-4) 

Levando isso tudo em conta, torna-se evidente que a forma discursiva que adotamos, na 

academia ou no mercado, impacta a prática radiofônica, ao limitar as possibilidades àquilo que ima-

ginamos estabelecido, independente da ligação com a realidade específica do meio. A ênfase dada 

por Vicente (2015) e Ferraz (2016), ao revisitarem a história do rádio, são exemplos contundentes de 

tentativas de explorar as possibilidades além dos discursos dominantes. 

No imaginário construído em torno da palavra rádio, o discurso sobre o rádio mais comum 

se traduz em enunciados que, por sua vez, anunciam fases de desenvolvimento duramente demar-
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cadas6. Nessa forma narrativa, o meio, momentaneamente, deixa de ser algo imensurável e metafí-

sico – uma instituição – e se personifica. São reduzidos ou mesmo abandonados os contextos, para 

então se fortalecer uma jornada individual desse personagem. O rádio, muitas vezes, é tratado como 

herói na concorrência entre mídias diferentes. A história de seu desenvolvimento assume ares de 

um mito, o “mito do rádio” como mídia ancestral e resiliente, mas que nunca luta de fato. No en-

tanto, ao atribuir características arquetípicas para construir uma narrativa heroica, acaba-se masca-

rando questões importantes que não encontram força para vir à tona. Tal abordagem faz parecer, 

muitas vezes, que o meio tecnológico é um ser vivente dotado de inteligência, e seus percalços são 

resultados de suas próprias ações, e não dos diferentes agentes que operam em sua existência: o 

mercado, as empresas, os funcionários, os ouvintes etc. 

Assim, é importante olhar o significado latente desse tratamento mítico dado à história do 

rádio. Segundo Gilbert Durand (2012b, p.131), “o mito seria, de alguma maneira, o ‘modelo’ matricial 

de todo discurso, estruturado por padrões e arquétipos fundamentais da psique do sapiens sapiens, 

a nossa”. Assim, uma obra, uma época ou um período histórico é tensionado por um mito que 

“anima a expressão de uma ‘linguagem’ segunda, não mítica”. Os arquétipos são as estruturas sobre 

as quais construímos significados. Na formulação de uma narrativa, colocamos em operação essas 

mesmas estruturas, como aponta Campbell (1997, p.12) acerca da jornada que um herói realiza ao 

“retirar-se da cena mundana dos efeitos secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da 

psique”, ao  

penetrar no domínio da experiência e da assimilação, diretas e sem distorções, daquilo que C. G. Jung 
denominou ‘imagens arquetípicas’… Os arquétipos a serem descobertos e assimilados são precisa-
mente aqueles que inspiraram, nos anais da cultura humana, as imagens básicas dos rituais, da mi-
tologia e das visões. (Campbell, 2007, p.27) 

Durand (2012a) afirma, então, que os arquétipos não têm primazia sobre a imagem, são a 

“zona matricial da ideia”. Permanecem iguais, como bases que inspiram contos e lendas, teorias ci-

entíficas. Universais, os arquétipos são o ponto de junção entre o imaginário e os processos racionais, 

em qualquer época ou local. Já os símbolos são uma forma inferior porque são singulares, um objeto 

sensível, ou ilustração. Essas definições nos permitem compreender o que é o mito,  

sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas que, sob o impulso de um esquema, tende a 
compor-se em narrativa. O mito já é um esboço de racionalização, dado que utiliza o fio do discurso, 
no qual os símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em ideias. (Durand, 2012a, p.62-3) 

                                                           
6 As exceções começam somente agora a aparecer; por exemplo, a proposta de Ferraretto (2012) para uma nova perio-
dização, que será mencionada ainda neste capítulo. 
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Criança, guerreiro, mensageiro, companheiro, ancião. Estes são alguns arquétipos que con-

figuram o rádio em sua trajetória. É possível encontrá-los facilmente, especialmente quando sua 

história precisa ser resumida, como este trecho de um artigo da profa. Magda Cunha ilustra bem: 

As experiências [com o rádio, no início do século 20] fazem parte de uma sociedade que questiona 
pela evolução tecnológica e deseja comunicar-se. Nos anos 30, o rádio passa a ser meio de massa, 
pois a sociedade encontra esta finalidade para ele. Isto, especialmente, pela possibilidade tecnológica 
que oferece e pelas questões demandadas pela sociedade na época.  Quando enfrenta o desenvolvi-
mento da televisão, tecnologicamente, a indústria radiofônica responde por intermédio do processo 
de miniaturização, com a invenção do transistor. E este processo segue sem percalços dos anos 70 à 
passagem para o século XXI, quando o rádio aceita a imagem, na Internet, e pela tecnologia digital, 
transmite suas mensagens a qualquer parte do mundo. (Cunha, 2010, pp.2-3) 

Mas, afinal, é necessário traçar uma “jornada” do rádio? Percurso dividido em etapas, que 

tratam o meio como ser mutante, adaptável? Afirma Campbell (2007) que as estruturas míticas 

animam o modo como contamos qualquer história. Todos os heróis, sejam quais forem suas carac-

terísticas, percorrem jornadas similares. Dessa forma, algumas vezes é inevitável, até mesmo por uma 

questão estilística do autor, fugir dessas estruturas básicas da narração. Cabe ao pesquisador, entre-

tanto, evitar a simplificação formal que isso representa. Assim, nas próximas seções vou passar por 

alguns pontos da história do rádio, baseando-me na bibliografia disponível, para destacar eventos 

que marcam as estruturas mais duradouras do meio. No percurso textual, vou apontar quais os 

arquétipos e valores que, normalmente, aparecem nas narrativas sobre o rádio. Que pese minha 

concordância com a periodização do rádio marcada por conjuntos de eventos tecnológicos, sociais 

e políticos proposta por Ferraretto (2012), a divisão cronológica que utilizo se aproxima daquela em 

décadas, e destaca eventos significantes para tentar explicar o rádio contemporâneo. 

. O INÍCIO 

Direta ou indiretamente, a história do rádio é contada a partir de um princípio que associa o meio 

à sua “infância”. O professor Edgard Roquette-Pinto é considerado o “pai” do rádio no Brasil (Fede-

rico, 1982, Tavares, 1999), e trava uma luta, em nome dessa criança indefesa, para que ela siga seus 

próprios passos e tenha finalidades “basicamente culturais, educativas e altruísticas” (Ortriwano, 

2001) – não obstante isso atenda, culturalmente falando, ao desejo de uma pequena parcela de 

pessoas. Há, de início, um processo de enculturação que vê, no rádio, sua melhor potencialidade 

naquele momento. Isto, aliás, entende-se como fato: 

… no começo, pretendiam impor o rádio apenas como veículo de um tipo de cultura, com uma 
programação quase que só de música chamada erudita (da qual ninguém gostava), conferências 
maçantes, palestras destituídas de qualquer interesse, enfim, um rádio sofisticado para meia dúzia 
de crentes, não atingindo a massa. O magnífico slogan de Roquette Pinto… não permitia que se 
popularizasse o rádio, tal como ele precisava se expandir. (Murce in Ferraretto, 2001, p.100) 
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O trecho da fala de Renato Murce atesta que se naturaliza, no início do desenvolvimento do 

rádio, uma visão paternalista. Entretanto, esta não é uma exclusividade do rádio no Brasil: a história 

da radiodifusão britânica, por exemplo, traça um caminho parecido sob a iniciativa de John Reith. 

O primeiro diretor-geral da British Broadcasting Company (BBC) definiu as bases filosóficas do ser-

viço em quatro mandamentos: uma orientação ao serviço público7; um senso de obrigação moral; 

financiamento garantido, oriundo de fontes também públicas; e o monopólio da operação (Barnard, 

2000).  

Claramente, é preciso diferenciar os estímulos iniciais da radiodifusão no Brasil e na Grã-

Bretanha. Enquanto, por aqui, a demonstração pública da transmissão, na comemoração do cente-

nário da independência brasileira, em 1922, teve como propósito a abertura de mercados para venda 

de equipamentos por empresas como as estadunidenses Westinghouse e Western Electric (Ferra-

retto, 2012), no Reino Unido, fabricantes como a Marconi Company e a Metropolitan Vickers esta-

beleciam estações transmissoras para promover a venda de receptores. Segundo Lewis e Booth 

(1989, pp.52-53), temendo o controle monopólico comercial das maiores companhias, e com a jus-

tificativa de falta de frequências para operação, sugere-se a criação de uma entidade única, também 

em 1922, mantida por essas empresas, mas controlada de forma neutra: a British Broadcasting Com-

pany. Ainda segundo os autores, a assimilação de uma “finalidade pública” da radiodifusão, proposta 

por Reith em 1924, é efetivamente posta em operação em 1926, com a substituição do ente único 

comercial pelo ente único público. Hilmes (2009) destaca que essa decisão por um monopólio pú-

blico foi justificada pela comparação com o que ocorria nos Estados Unidos, em que a livre concor-

rência fazia proliferar o número de estações já nos primeiros anos da década de 1920, criando um 

suposto “caos cultural”, manifesto na baixa qualidade da programação bancada por publicidade. 

Assim, a criação da British Broadcasting Corporation tinha como finalidade evitar algo similar ao 

“caos” norte-americano. 

Por conta do monopólio público de radiodifusão nos anos iniciais no mais ressaltante dos 

exemplos que é o Reino Unido8, os estudos brasileiros do rádio costumam associar nosso modelo 

de radiodifusão com o estadunidense. Prega-se, sobretudo, que o estabelecimento da orientação 

mercantil das estações – em especial a partir dos anos 1930 – seria similar à exploração comercial 

                                                           
7 Isto é: a BBC não procura lucro, toda a população deve ser atendida pelo serviço, o controle deve ser unificado, sem 
divisões departamentais ou regionais, deve-se enfatizar o “público” ou o “conjunto de públicos” que constituem a audi-
ência (Lewis & Booth, 1989, p.58) 
8 Outros países, como França, Itália e Portugal, também estabeleceram monopólios ligados ao Estado já na introdução 
dos serviços de radiodifusão. A BBC, entretanto, em virtude da sua presença marcante na história ocidental no século 
20 (inclusive com produção em língua portuguesa, voltada para o Brasil, a partir de 1938), é um ponto de referência. 
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que ocorria, supostamente desde o início, nos Estados Unidos (Ortriwano, 2001, p.52; Ferraretto, 

2001, p.92; Haussen, 1992, p.51). Seguindo a classificação de Hallin e Mancini (2004) para compreen-

der diferentes sistemas midiáticos, tanto Estados Unidos como Reino Unido se encontram no que 

eles chamam de “modelo liberal”, caracterizado pelo desenvolvimento adiantado do campo da im-

prensa, pela maior profissionalização histórica do campo, por um conjunto de corpos de imprensa 

que, somados, tendem à neutralidade, e pelo domínio do mercado, com pouca intervenção do Es-

tado (p.67). Há, entretanto, uma diferença em relação à mídia eletrônica. Nos Estados Unidos, a 

tradição liberal prevaleceu no estabelecimento do rádio, embora a intervenção estatal tenha forma-

tado o broadcast comercial. Já no Reino Unido, a força do mercado se chocou com o estatismo 

conservador, de modo que no campo do rádio e da televisão, exclusivamente, é possível associar o 

modelo britânico ao de países da Europa setentrional. Nesses países prevalece o “corporativismo 

democrático”, em que a presença de um ente público dá forma ao conjunto do mercado (p.230). 

Como a imprensa se desenvolveu apenas tardiamente no Brasil, se fôssemos comparar com outros 

países, teríamos que recorrer ao modelo “polarizado pluralista”, comum na Península Ibérica, em 

que o desenvolvimento tardio da imprensa se combina com a multiplicidade ideológica do campo 

político, com tendências ao aparelhamento da mídia como dispositivos políticos. Assim, é muito 

difícil atribuir qualquer um desses modelos, ou identificar o Brasil como os exemplos norte-ameri-

canos ou europeus, sem quaisquer ressalvas.   

Segundo Albuquerque (2011, p.79), a influência estadunidense foi fundamental durante o 

desenvolvimento do rádio no Brasil a partir dos anos 1930, mas ganhou ênfase a partir da Segunda 

Guerra Mundial. O autor destaca que, em ambos os países, o controle da mídia sempre foi privado, 

com ambos Estados desempenhando papéis menos significativos na propriedade de empresas de 

mídia. A diferença maior seria, portanto, a regulamentação, muito menos estruturada no Brasil do 

que no país da América do Norte.  

Acredito, entretanto, que os primeiros anos da radiodifusão brasileira também se asseme-

lham ao que ocorrera nos Estados Unidos, mas por outro motivo, bem menos considerado na his-

tória. A fase dos pioneiros radiófilos foi de experiências, em que o desbravamento tecnológico dá a 

diretriz central de seu uso aficionado, bases para a constituição do radiouvinte (Ferraretto, 2007a; 

2012; Quadros, Bespalhok, Bianchi & Kaseker, 2017). Conforme Federico (1982, p.35), “das várias pe-

quenas crônicas entusiásticas e emocionadas da época percebe-se o espírito com que os pioneiros 

do rádio e os primeiros ouvintes eram tomados em 1923”. Há, então, a incorporação do rádio no 

cotidiano como um hobby, o que reforça a afirmação de que, no início, tratava-se de uma indústria 
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aberta. Por outro lado, o meio era, também, símbolo do início de uma era industrial e moderna, 

relacionada à crescente urbanização – especialmente do Rio de Janeiro e São Paulo, como demons-

tram Saroldi e Moreira (2005), Tota (1990) e Ortiz (2006).  

Descreve Tim Wu (2012, pp.45-45) que, nos Estados Unidos, o uso aberto do rádio se esta-

beleceu bem antes, desde o desenvolvimento da válvula que permitiu a modulação do som. O en-

genheiro Lee de Forest foi, desde pelo menos 1912, um incentivador do uso amador (o hobby) da 

radiodifusão. “Os primeiros rádios foram, antes da internet, a maior mídia aberta do século 20, e 

talvez o mais importante exemplo, desde os primeiros tempos dos jornais, do que seria uma econo-

mia aberta e irrestrita no setor da comunicação” (p.47). Até o estabelecimento da KDKA com pro-

gramação regular, em 1920, na cidade de Pittsburgh (Lewis & Booth, 1989, p.35), o uso amador pre-

dominou e, de certa forma, representou o momento aberto do uso da tecnologia9. Utilizando o 

conceito Schumpeteriano de destruição criativa, Tim Wu (2012) afirma que toda indústria comuni-

cacional começa aberta e, conforme ganha relevância, se fecha, “expulsando” atores que dividiam o 

mercado e promovendo o desenvolvimento controlado do meio.  

Em sua época, cada uma dessas invenções [o telefone, o cinema e o rádio] – que deveriam ser o ápice 
de todas as demais – passou por uma fase de novidade revolucionária e utopismo juvenil: todos 
iriam mudar nossas vidas, sem dúvida, mas não a natureza de nossa existência. Seja qual for a trans-
formação social que qualquer uma delas possa ter causado, no fim, todas ocuparam seu devido lugar 
na manutenção da estrutura social em que vivemos, desde a Revolução Industrial. Ou seja, todas se 
tornaram uma nova indústria altamente centralizada e integrada”. (Wu, 2012, p.12) 

Ainda de acordo com a descrição trazida por Tim Wu (pp.97-101), cujo resumo trago neste 

e no próximo parágrafo, David Sarnoff, liderando a corporação de tecnologias RCA, tem um papel 

decisivo no fechamento da indústria do rádio em direção a um monopólio. É importante anotar que 

a RCA, desde seu surgimento em 1919, era um monopólio para fabricação de equipamentos de rádio, 

criado por iniciativa estatal, com capital principalmente da General Electric (maior proprietária), da 

Westinghouse, e da AT&T (subsidiária da Bell Co.). A AT&T, por sua vez, era um monopólio de te-

lefonia também sancionado pelo Estado, mas que operava uma rede de estações de rádios que co-

bria mais de 60% do território estadunidense, a National Broadcasting System (NBS). Em meados 

dos anos 1920, como forma de contornar uma disputa judicial sobre um imbróglio a respeito das 

comunicações de longa distância por telefone e rádio (e a publicidade envolvida), a AT&T entrou 

em acordo com a RCA (sua subsidiária, mas que processava a matriz). Articulado por Sarnoff, o 

                                                           
9 Na verdade, a própria existência da KDKA é uma decorrência do uso amador do rádio, realizada por Frank Conrad 
(empregado da Westinghouse Company). Contam Lewis & Booth (1989, pp.34-35) que ele reuniu um círculo de amigos 
interessados na radiodifusão e realizava emissões periódicas de gravações de música, fornecidas pelas lojas locais. Esse 
início de divulgação musical chamou a atenção da própria Westinghouse, que passou a ver que o campo do rádio era, 
realmente, o da publicidade ampliada. 
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acordo transformava a NBS em National Broadcasting Company (NBC), empresa que, em pouco 

tempo, passou a cobrir o território dos Estados Unidos de costa a costa.  

Dado o tamanho da NBC e o aval governamental, a RCA pôde influenciar a criação do Radio 

Act, legislação do setor, em 1927. A companhia foi beneficiada pelo estabelecimento de um quase-

monopólio “de interesse público”, causando o fechamento de inúmeras estações pequenas em favor 

daquelas capazes de alcançar maior audiência. Isso quer dizer que, com poucas empresas operando, 

o Estado teria melhores condições de fiscalizar a programação. Por outro lado, o gigante da radiodi-

fusão precisaria devolver uma programação de qualidade, capaz de absorver os diversos interesses 

do público, ao mesmo tempo em que possibilitaria o desenvolvimento da indústria cultural local. 

Essa é uma característica comum em países que seguem o modelo liberal de mídia (Hallin & Mancini, 

2004), em que uma suposta neutralidade de cobertura jornalística deve ser acompanhada por agen-

tes reguladores, apesar do controle afrouxado de mercado. Assim, no final dos anos 1920 para a 

década de 1930, a NBC tinha apenas uma grande concorrente (a Columbia Broadcasting System - 

CBS), e algumas poucas estações locais, quando estas não eram adquiridas para fazer parte da rede 

da NBC. 

Levar em conta que o rádio se configurou como uma indústria aberta que, aos poucos, foi 

se fechando em torno de gigantes monopolísticas é fundamental para compreender uma de suas 

potencialidades: a comunicação democrática e experimental. Para Wu (2012, p.51) “o rádio é o exem-

plo mais nítido de uma tecnologia que se enfraqueceu, e não o contrário, como facilitador do dis-

curso público”. No Brasil, como argumenta Vicente (2015), havia um projeto inicial da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC), da qual era membro Edgard Roquette Pinto, para a utilização do rádio 

em princípios que podemos assemelhar àqueles defendidos por Reith para a BBC – tanto no sentido 

do uso educativo, como na possibilidade de divulgação cultural, inclusive popular. Daí resulta o iní-

cio das operações da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Por esse motivo, Vicente considera inapro-

priada a adjetivação “elitista” para (des)qualificar os primeiros anos de radiodifusão no Brasil, por 

representar uma simplificação dos processos sociais e políticos em andamento no país. Em conse-

quência, tal alcunha leva a crer, ainda segundo o autor, que um projeto popular do rádio só se via-

bilizaria com a implantação, finalmente, de um modelo comercial à semelhança do estadunidense. 

Acho mais correto entender que um modelo público ou estatal de rádio, baseado em iniciativas 
europeias e com ênfase no uso educativo, cultural e artístico do veículo – para o qual a criação da 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro poderia ter sido um primeiro e importante passo – foi inviabili-
zado no país não por seu caráter elitista, mas muito mais provavelmente pela falta de um suporte 
político e econômico para essa iniciativa no contexto da República Velha. Desqualificar o projeto da 
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ABC classificando-o como elitista impede, a meu ver, a discussão sobre a possibilidade do rádio, no 
Brasil, ter assumido um outro caminho desde seu início. (Vicente, 2015, p.24) 

Considerando o que expus previamente sobre a NBC nos Estados Unidos, fica patente a 

ausência de uma maior presença do Estado brasileiro para orientar a radiodifusão comercial em 

função de um “interesse público” (similar, outrossim, à orientação do fechamento da indústria bri-

tânica em torno da BBC). Consequentemente, somente em meados dos anos 1930, com maior pre-

sença do Estado sob comando de Vargas, o jogo muda. Como criticamente detecta Wu (2012, p.260), 

“uma mídia aberta tem muito a seu favor, mas não o poder de unificar o país. Para unir, o país, nada 

melhor que uma mídia de massa centralizada”. No caso brasileiro, a imagem de um gigante da radi-

odifusão se materializa somente na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em especial após o início de 

sua fase estatal, em 1940. Antes disso, os decretos de 1931 e 1932, que apresento na seção 2.3, além 

de permitirem receitas com publicidade, estabelecem parâmetros técnicos e de conteúdo que invi-

abilizam pequenas emissoras (Federico, 1982, pp.51-52). Esse é, assim sendo, uma forma de fecha-

mento do mercado em torno de empresas com mais capacidade financeira10. Contudo, é justa-

mente pela distância entre o estabelecimento do mercado e o predomínio de uma emissora efeti-

vamente nacional, que a comparação com o que ocorreu nos Estados Unidos é, também, falha. O 

mandato da Nacional como viabilizadora de um discurso unificador, guardando similaridades com 

a BBC e a NBC dos anos 1930, se consolida apenas em meados dos anos 1940. Para compreender 

esse desenvolvimento, é preciso retomar a entrada de novos tradutores na cadeia associativa do 

rádio no Brasil, entre os anos 1920 e 1930. 

. , OU A FASE CONSOLIDANTE 

A divisão da história do rádio em décadas faz parecer que, a cada ciclo de 10 anos, tudo muda, 

quando na verdade as transições são mais graduais, até mesmo contínuas. Foucault (1971) critica a 

análise histórica que busca apenas nas rupturas seus elementos demarcadores, afirmando que “a 

descontinuidade era o estigma da dispersão temporal que o historiador tinha por tarefa suprimir da 

história. Ela se tornou agora um dos elementos fundamentais da análise histórica” (p.14).  

É preciso abandonar essas sínteses já feitas, esses agrupamentos que se admitem antes de qualquer 
exame, esses laços cuja validade é admitida ao início do jogo; destruir as formas e as forças obscuras 
pelas quais temos o hábito de ligar entre si os pensamentos dos homens e seus discursos; aceitar que 
só se trata, em primeira instância, de um conjunto de acontecimentos dispersos. (p.17) 

                                                           
10 Empresas que, historicamente, se tornam direta e indiretamente base de conglomerados de comunicação que atuam 
nos dias de hoje, como Record, Bandeirantes e Rede Globo. 
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O autor não quer dizer, todavia, que não há relações entre os eventos, e sim que essas rela-

ções não são estabelecidas a priori em linearidade de causa e efeito. Devemos voltar a atenção às 

relações entre acontecimentos dispersos, ocorridos conforme o curso de desenvolvimento do ob-

jeto analisado. Seguindo a lógica de Latour (2012), alguns elementos (como uma nova tecnologia, 

uma técnica, ou uma regulamentação) são tradutores que podem atuar como intermediários ou 

como mediadores. Por exemplo: uma lei pode ser estabelecida apenas para regularizar uma prática 

em emergência (atua como intermediária), ou para estabelecer uma nova regra, que substancial-

mente altera o funcionamento do meio. A escolha de “lei” como exemplo não é fortuita: trata-se, na 

narrativa do caso brasileiro, do rito de passagem que o rádio faz da “infância” à “puberdade”, quando 

entra em contato com os ensinamentos da vida, para o bem e para o mal, por meio da publicidade. 

O arquétipo da criança dá lugar ao de jovem trabalhador, cujo primeiro emprego é vender (produ-

tos, ideologias e a si mesmo). Faz-se parecer que os decretos 20.047 de 1931 e 21.111 de 1932, promul-

gados no governo provisório de Getúlio Vargas, são mediadores, aos quais se atribui “uma grande 

parcela de contribuição para o surgimento e consolidação de uma conjuntura favorável ao rádio” 

(Calebre, 2006, pp.43-44).  

Assim, na historiografia mais comum, esse é o momento de buscar novos caminhos: o ado-

lescente rádio saiu de casa e agora começa a encontrar o seu lugar na sociedade. Conforme Ortri-

wano (2001, p.16): “para cumprir melhor o seu papel, o rádio não pode mais viver apenas da impro-

visação. Precisa mudar, para poder fazer face à nova situação. Estrutura-se como empresa, investe e 

passa a contratar artistas e produtores”. O objetivo é, então, alcançar as grandes audiências, e “o 

rádio vai encontrando seu caminho, não definindo sua linha de atuação e assumindo um papel cada 

vez mais importante na vida política e econômica do país” (p.17). Ferraretto (2012) identifica esse 

momento (o começo dos anos 1930) como o início da “fase de difusão”, o segundo período da his-

tória do rádio, mas ainda em sobreposição à primeira “fase de implantação”, caracterizada pela pre-

dominância das “entidades associativas” como modelo de propriedade das estações. Essa aborda-

gem, ao sobrepor episódios, parece mais adequada à compreensão das disputas que se desenham. 

Apesar de definir um “ponto de corte” – que é a regulamentação da publicidade – o autor trata esse 

evento como ponto médio em um conjunto de ocorrências, e não o único determinante da mu-

dança. 

Para fugir da perspectiva em que um fato – a lei – determina o futuro do rádio, é preciso 

levar em conta os fatores que tornam isso propício. Nesse caso específico, a publicidade era uma 

prática já na década de 1920, quando a estação tinha sorte de encontrar um anunciante para patro-
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cinar seus programas – mesmo sem uma regulamentação clara sobre essa prática (Calebre, 2006, 

pp.40-41). Dessa maneira, os decretos de 1931 e 1932 são muito mais intermediários, ao pavimenta-

rem o trajeto que já se desenhava, ao invés de efetivamente mudarem o modelo de radiodifusão 

que se fazia no Brasil. Mais importante, portanto, é considerá-los como os reagentes que aceleram 

o fechamento da indústria radiofônica, em favor do uso ideológico que se desenha nos anos seguin-

tes. O desenvolvimento do rádio teria ocorrido porque era inevitável, mas teria sido diferente, caso 

a tendência de regulamentação privilegiasse um uso público. 

Em outra frente, é preciso também considerar que o público ouvinte crescia gradualmente 

tanto com a montagem – amadora – de equipamentos, como com a aquisição de receptores, sofis-

ticados ou mais baratos, de empresas como Philips e RCA (Calebre, 2004). Em termos mundiais, a 

introdução do uso de autofalantes, em lugar dos fones de ouvido individuais, fomentou também 

uma escuta coletiva (Warren, 2013, Radio as a secondary medium). O aumento da importância do 

rádio no seio da família é captado em observações como a de Tavares (1999), sobre a história de 

Adhemar Casé, e de Michele Cruz Vieira (2010), sobre as primeiras tentativas, por parte da audiência, 

de interferência na programação, por meio de cartas enviadas à direção das estações. Tavares (1999, 

pp.168-175) conta que Casé foi bem-sucedido na venda de aparelhos ao possibilitar a demonstração 

dos mesmos – logo, confiando que os compradores fossem se interessar pela programação existente. 

No conhecido desenrolar dessa história, assume um programa na rádio Philips, de quatro horas de 

duração, sendo metade com música popular, e a outra metade com música erudita. Os ouvintes 

participavam mais ativamente na primeira parte. De modo similar, Vieira (2010) associa esse mo-

mento – o início dos anos 1930 – ao princípio da mudança de uma programação erudita para po-

pular. Isto é, passou a existir uma necessidade, inclusive por questões mercadológicas, de os produ-

tores de rádio atenderem aos anseios da população. Analisando cartas endereçadas a Roquette 

Pinto, com críticas e elogios aos programas da Rádio Sociedade do RJ, a autora aponta  

… pressões dos grupos populares que iniciaram uma disputa pela apropriação dos conteúdos do 
rádio. Respaldadas por uma indústria cultural em formação, as produções da cultura popular sedi-
mentaram-se no âmbito da radiodifusão e passaram a ditar, cada vez mais, as regras das emissoras a 
partir da década de 1930. (Vieira, 2010, pp.12-13) 

Em São Paulo, de acordo com Antonio Pedro Tota (1990, p.51), desde a segunda metade dos 

anos 1920 e na virada para os anos 1930, o rádio “cumpria um papel ambíguo, conjugando pactos 

como a elite que o sustentava e ‘seduções’ com a massa que haveria de ser seu definitivo apoio. 

Assim, o rádio paulista assumia aspectos ‘paternalistas’ afetivos, traçando caminhos comuns a pú-

blicos variados”. Ele destaca, por exemplo, o anúncio da Rádio Educadora, em 1929, sobre o atendi-

mento a todos os pedidos feitos por telefone (p.61). 
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A evolução tecnológica e econômica do rádio definiu os primeiros traços do que podemos 

chamar de comunidades em torno do meio, mais amplas que aquelas reunidas sob a associação 

paga, mas menos definidas que aquelas que se estabeleceriam décadas mais tarde, com a segmen-

tação das estações. O sentido de pertencimento era, já naquele momento, um resultado inerente 

ao meio de comunicação. É, nesse sentido, que Brecht (2005) apregoou que o rádio seria muito mais 

fantástico se servisse como antena que “capta” ao invés de somente emitir, propiciando, dessa 

forma, um dispositivo de controle por parte do público. O discurso do dramaturgo diagnosticava as 

possibilidades de uso político que poderiam ser contidas no novo meio de comunicação. Ou seja: a 

apropriação do rádio pela arte e pelo público deveria representar a ocupação do espaço antes que 

o veículo fosse dominado pelas forças políticas dominantes – lembrando que Brecht se referia, lo-

calmente, à Alemanha onde o nazismo crescia.  

Temos exemplos diversos da ocupação política do meio. Como mencionado na seção 2.2, a 

reconfiguração das redes nos Estados Unidos, e o estabelecimento da BBC no Reino Unido, foram 

em si dois movimentos sobretudo políticos. No Brasil, ainda nos anos 1920, a própria demonstração 

das emissões radiofônicas foi uma ação voltada a acalmar ânimos acirrados contra o então presi-

dente, Epitácio Pessoa, e seu sucessor Artur Bernardes (Tavares, 1999, pp.47-50). As regulamentações 

nas duas primeiras décadas também efetivam uma atuação marcante do Estado sobre a comunica-

ção radiofônica. Entretanto, a mais singular demonstração do uso do rádio como força política é 

demarcada, em conjunto, pelo uso do rádio pelas forças rebeldes paulistas, em 1932, e pelas ações 

tomadas por Getúlio Vargas nos anos seguintes. Essa história é contada com bastantes detalhes por 

Tota (1990): em resumo, a oligarquia paulista, em oposição ao governo provisório de Vargas, no 

poder desde a Revolução de 1930, organiza um levante armado que toma forma no início de julho 

de 1932: a Revolução Constitucionalista de São Paulo. As forças militares paulistas ocupam as esta-

ções de rádio e se mobilizam tanto para a convocação à luta, como em uma campanha de motivação 

que envolvia o combate de informações. Especialmente a Rádio Record, em São Paulo, e a Rádio 

Philips, no Rio de Janeiro (então capital federal) se engajaram em uma disputa de informações – 

inclusive com a divulgação de notícias falsas – que visava desmobilizar os opositores. Após a derrota, 

as estações de São Paulo retornam, aos poucos, às atividades, algumas trazendo uma nova formata-

ção. 

Segundo Saroldi e Moreira (2005, pp.20-21), o conhecimento sobre o poder mobilizador se 

manifesta nas decisões governamentais em relação ao rádio, como a contratação de Gilberto de 

Andrade, jornalista criador da publicação A voz do rádio, para ocupar o cargo de procurador no 
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Tribunal de Segurança Nacional e, posteriormente, o de diretor-geral do Departamento de Imprensa 

e Propaganda (o DIP). Em 1934, em outra ilustração, é instituída a Hora Nacional11, programa de 

difusão obrigatória que encontrou resistência entre emissores paulistas (Tota, 1990). Esse evento 

singular tem duas projeções que interessam para compreender a evolução do rádio nesse momento: 

primeiro, ainda segundo Antonio Tota, a resistência paulista só foi possível porque os empresários 

se organizaram como uma classe contra o governo (p.130). De acordo com Renato Ortiz (2006), a 

inspiração fascista, como evidenciado pela Hora Nacional, define o tom de boa parte das ações to-

madas pela gestão Vargas, especialmente após 1937, quando este dá início ao período do Estado 

Novo. A versão simplificada explica que 

Subjetivamente, pelas ondas do rádio, o poder central aproximou-se dos brasileiros dispersos por 
um país-continente e espalhou o desejo de conciliação e de modernidade até nos cafundós mais 
distantes… o rádio possibilitou que o presidente e seus aliados, mesmo à distância, pudessem moldar 
um sentimento duradouro e uno, de país e nação. (Magnoni, 2010, p.116) 

Quero deter-me no aspecto entre política e mercado para desdobrar a construção de um 

“sentimento nacional”, não tão simples e nem tão objetivo quanto parece à primeira vista. Mesmo 

os meios de comunicação social sendo associados, nesse período, aos processos de modernização 

da sociedade brasileira (Federico, 1982; Tota, 1990; Haussen, 1992), esses desvelam um descompasso 

entre o discurso e a efetividade daquilo que representam. Segundo Ortiz (2006), o avanço do capi-

talismo – sendo a industrialização uma medida da modernidade – ocorre em apenas alguns setores 

da economia. A presença de equipamentos nos lares, por exemplo, ainda está apenas em cresci-

mento com a disponibilização de equipamentos mais baratos (Moraes, 1999). Em termos culturais, 

“o processo de mercantilização da cultura será atenuado pela impossibilidade de desenvolvimento 

econômico mais generalizado” (Ortiz, 2006, p.45). Assim, o projeto de unificação política em torno 

de Vargas – em que a construção da nacionalidade se impõe com força – não se concretiza, ao 

menos naquele momento, como uma integração cultural (p.50). Ainda segundo Renato Ortiz, a for-

mação de uma sociedade de massa, que viabilizaria tal integração, é limitada entre os anos 1930 e 

1940 pelo localismo e pela incipiente industrialização, demarcada pelo lento crescimento com o 

início da operação de multinacionais. Assim, “o governo de Getúlio, apesar de sua tendência centra-

lizadora, tinha que compor com as forças sociais existentes (neste caso, o capital privado, que pos-

suía interesses concretos no setor da radiodifusão)” (p.53). Em outras palavras, as ambições políticas 

esbarram na impossibilidade econômica, e dependem antes da estruturação de um mercado de 

                                                           
11 Essa obrigatoriedade evoluiu, nos anos seguintes, para a Hora do Brasil e, posteriormente até a atualidade, para a Voz 
do Brasil. 
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consumo simbólico. Nesse jogo de forças, o privado ganha forças sob o amparo do capital da publi-

cidade. 

O Brasil estava experimentando, durante as décadas de 1920 e 1930, os primeiros influxos 

decisivos de uma “onda de midiatização”, isto é, mudanças no ecossistema midiático resultantes de 

um conjunto de inovações tecnológicas que promovem consequências de longo prazo. Discuto com 

mais ênfase os significados de midiatização na seção 3.2. Por enquanto, resta saber que essas conse-

quências, de acordo com Couldry e Hepp (2017), não são iguais em todos os contextos locais (ainda 

que globais), mas influem sobre um conjunto amplo de aspectos da sociedade e do mercado. Desse 

modo, o que ocorria, então, no Brasil era um derivado previsível de uma onda de midiatização, que 

engloba o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa elétricos, em especial o cinema, o 

rádio e a TV. Isso explica porque, a despeito do atraso no incipiente desenvolvimento do rádio como 

indústria cultural, aportaram no país agências de publicidade que seguiam seus clientes – as multi-

nacionais de diferentes setores que expandiam, naquele momento, seus negócios. Na continuidade, 

esse processo evoluiu sob os efeitos escalonados da 2ª Guerra Mundial e, posteriormente, da Guerra 

Fria, e a ampla campanha estadunidense que influenciou, culturalmente, países da América Latina. 

Ainda na década de 1930, é preciso destacar que o ambiente midiático no Brasil é formado por um 

cinema de produção limitada, um rádio em seu início, e uma imprensa relativamente estabelecida, 

mas ainda em expansão (Ortiz, 2006). O projeto político de Vargas, inclusive, priorizou o cinema 

como ferramenta educativa, enquanto o rádio era tratado, pelo menos até o final dos anos 1930, 

como um meio contraditoriamente central e secundário nesse processo, ocupando um espaço me-

nor nas instâncias de discussão cultural mantidas no âmbito do governo (Calebre, 2006). Segundo 

Haussen (1992, p.86), a atuação de Vargas sobre o rádio, especialmente no Estado Novo, visava a 

conciliação das classes em torno de um projeto de desenvolvimento e industrialização. Para tanto, 

através de medidas como o apoio ao carnaval, aos concursos de música e ao desenvolvimento da 

música popular brasileira, Vargas alimentou o bom relacionamento com os artistas, cooptando-os 

ao seu projeto político (p.88). 

Quero sublinhar, com essa breve reflexão, que há um alinhamento da programação radio-

fônica que comporta tanto a inventividade (e improvisos) dos produtores de conteúdo nacionais, 

focados principalmente nos interesses locais, quanto as experiências de outros países (caso do radi-

oteatro, por exemplo) introduzidas pelas agências de publicidade. Julia Lúcia Oliveira Albano da 

Silva (1999) destaca, por exemplo, no rádio brasileiro, as estruturas dos anúncios de rua como in-

fluências à propaganda radiofônica, bem como a forma que Adhemar Casé formatou seu programa 
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(com o uso de música de fundo e continuidades), valendo-se de sua experiência prévia como ven-

dedor. 

Se a popularização do rádio serve ao projeto político de Getúlio Vargas para o estabeleci-

mento de uma cultura nacional, bancada principalmente pelo binômio futebol e carnaval (Ortiz, 

1994, pp.41-42), os mercados eram explorados “regionalmente, faltando ao rádio brasileiro da época 

essa dimensão integradora característica das indústrias da cultura” (Ortiz, 2006, p.54). Somente nos 

anos 1940 começa a ocorrer um redesenho desse cenário, no início da consolidação de uma socie-

dade urbano-industrial. Logo, o fator político não é a única força propulsora no desenvolvimento 

do rádio: há o desenvolvimento orgânico, ao longo de décadas, da indústria e comércio no Brasil, 

acompanhado pela evolução de uma indústria cultural. Disso, emerge uma “moderna sociedade 

brasileira”, em que o “popular” ganha o significado de “o mais consumido”, “podendo-se inclusive 

estabelecer uma hierarquia de popularidade entre os diversos produtos ofertados no mercado” (Or-

tiz, 2006, p.164). 

Retomando a discussão sobre os tradutores na cadeia associativa do rádio, atuam como 

mediadores (isto é, com capacidade de mudar a configuração social do rádio) os aparelhos mais 

acessíveis aos ouvintes, as agências de publicidade estrangeiras, e os mecanismos políticos criados 

durante a Era Vargas, voltados para a unificação política. Daí deriva a organização comercial do se-

tor, e a necessidade de as estações (especialmente das capitais metropolitanas mais urbanizadas) 

contratarem músicos, compositores e atores. O foco da programação, dentro dessa conformação, 

deve partir do entretenimento, qualidade que antecede e baseia todos os demais sentidos que, desde 

então, se aplicam ao rádio – como objeto de divulgação ideológica, de educação, ou de informação. 

As bases da linguagem radiofônica, que discutirei mais adiante neste capítulo (ver págs. 84 e 98), 

são, portanto, originais dos modelos instituídos nesse jogo político/econômico (tanto no Brasil, 

como fora).  

. OS MELHORES (?) MOMENTOS DE SUA VIDA 

Fosse o rádio um ser vivente, teria ele, entre o início dos anos 1940 e meados dos anos 1950, vivido 

seu melhor período? A forma poética da história afirmaria que, nesse momento, com todo o vigor 

da juventude, com o apoio de seu padrinho político, e carismático como um mercador, o rádio entra 

na fase adulta com poder – poder simbólico. “Filhos da elite, futebol e rádio tornaram-se catalisa-

dores de emoções e ídolos do povo” (Prado, 2012, Rádio e Futebol – anos 1930). Seja um monarca 

que abarca seus súditos com promessas de lazer, de proteção e de união ao definir as fronteiras do 
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reino Brasil, seja um governante eleito pelo povo, a figura que o rádio assume é de benfeitor totali-

zante. Magaly Prado resume assim o período: 

O que ocorre de 1923 a 1945 no rádio brasileiro merece ser lembrado, ainda que sucintamente. Ape-
sar de seus problemas e dificuldades, o rádio brasileiro dá ao país uma quantidade de benefícios 
incrivelmente vasta em favor da integração cultural, da informação, da política e da consciência de 
nação, que se consolida até os anos 1950. (Prado, 2012, A era de ouro do rádio no Brasil) 

O problema dessa afirmação é ver o rádio quase como um arauto divino, sem a devida dis-

cussão sobre as mudanças sociais implicadas pelos “benefícios” que trouxe. Ortriwano (2001) nos dá 

pistas para compreendermos o cenário mais amplo, ao identificar esse momento com o fortaleci-

mento de presença do rádio (por extensão, dos meios de comunicação de massa) na vida cotidiana. 

Em poucos anos desde o estabelecimento de uma indústria incipiente, o rádio se torna a principal 

ferramenta de entretenimento e, em alguns casos, de informação (Federico, 1982; Pinto, 2012). 

O rádio comercial e a popularização do veículo implicaram a criação de um elo entre o indivíduo e 
a coletividade, mostrando-se capaz não apenas de vender produtos e ditar ‘modas’, como também 
de mobilizar massas, levando-as a uma participação ativa na vida nacional… E assim preparado, o 
rádio entra nos anos 1940, a chamada ‘época de ouro do rádio brasileiro’. (Ortriwano, 2001, p.19) 

A fase entre os anos 1940 e 1950 é, possivelmente, a mais documentada do rádio brasileiro. 

Consequência, em minha opinião, de aí se localizar o apogeu da emissora brasileira mais importante 

– a Rádio Nacional do Rio de Janeiro –; como é, também, o período em que se consolida o radiojor-

nalismo (Zuculoto, 2012, pp.28-29). Aliás, essas duas ênfases acabam por desviar a atenção, muitas 

vezes, de outros elementos da produção radiofônica que, se projetados como uma possibilidade não 

cumprida, fomentariam uma saudável discussão acerca da capacidade de produção radiofônica 

atual.  

Desejo, ao discutir a chamada “época de ouro do rádio”, fixar-me brevemente em dois as-

pectos relevantes para a argumentação que se seguirá nos capítulos 5 e 6, em que analiso o rádio 

contemporâneo no Brasil e em outros países: as limitações do radiojornalismo, apontadas no mo-

delo instituído pelo Repórter Esso, e a presença da música como principal elemento da programação 

do rádio. São duas questões que, suponho, deveriam estar mais inscritas nos debates atuais do rádio, 

especialmente quando consideramos a propagação de seu conteúdo via internet. São, também, ob-

jetos estruturais no discurso institucionalizado do rádio no Brasil. 

Antes, entretanto, é necessário fazer uma breve anotação sobre a Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro, uma vez que nela se concentraram os principais eventos relatados sobre o rádio nos anos 

1940. Como afirmei no final da seção 2.2, há semelhanças entre a forma que a Nacional era conduzida 

com os modelos da BBC e da NBC. No caso da empresa britânica, o estabelecimento de um mono-
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pólio público foi orientado, ao menos discursivamente, por valores relacionados a uma ideia de qua-

lidade que perpassava um recorte cultural e educativo (Hilmes, 2009; Scannel, 2009), sem renunciar 

ao entretenimento:  

Muito do sucesso inicial do rádio foi construído sobre a popularidade de sua programação de entre-
tenimento leve. Enquanto notícias, dramaturgia, discursos sérios e apresentações de música “clás-
sica” se estabeleceram como achegas importantes nas grades de programação, algumas das maiores 
audiências eram de programas que, sem vergonha alguma, tinham como finalidade entreter.12 (Star-
key, 2014, p.165).  

Já a NBC, que justificava seu quase-monopólio nos Estados Unidos com uma programação 

“de qualidade”, restringia suas atrações com os mesmos parâmetros morais que orientavam outras 

produções culturais – como o Código Hayes, sobre o cinema (Wu, 2012). Justamente por conta da 

cobertura costa a costa pela rede AT&T, os serviços informativos se desenvolveram dentro do pres-

suposto de qualidade indicado pela agência Federal Communications Commission (FCC): a NBC, 

que operava em duas redes, Red e Blue, destacava a segunda para programas intelectualizados (high-

brown), realizados sem patrocínio, debates de assuntos do cotidiano e programas educativos (Hil-

mes, 2007). Já no Reino Unido, a BBC se dividia em diferentes programações, no início dos anos 1940, 

para atender às necessidades em tempos de guerra: surgiu uma nova estação, destacada especial-

mente para informação, enquanto a formatação regular se dividiu em duas, uma que deu continui-

dade ao discurso de “qualidade”, e outra voltada especialmente ao entretenimento (Lewis & Booth, 

1989, pp.75-78). A Rádio Nacional do Rio de Janeiro reunia em si todas essas características: centra-

lizando os aspectos do consumo cultural que se desenvolvia nos centros urbanos brasileiros – em 

parte pela ação do governo e de uma elite intelectual a ele ligada –, ela era promotora da visão moral 

do Estado, divulgadora da cultura nacional (especialmente em determinações sobre a música) e 

fonte de informação (Haussen, 1992). Tudo isso subvencionado pelo Estado brasileiro, que desde o 

início da Era Vargas demonstrava uma apropriação bastante particular das possibilidades culturais. 

Um ponto a favor dos representantes da revolução de 1930 foi perceber que a filosofia do rádio edu-
cativo não era compatível com os objetivos de uma emissora popular, que visasse a integração naci-
onal… O rádio tinha condições de ser o instrumento adequado para chegar a todos os pontos do país 
e às mais diversas camadas da população, ainda levando-se em conta a alta taxa de analfabetismo 
do país. A tarefa requeria uma estrutura jurídica que desse à emissora oficial a liberdade de competir 
no mercado publicitário, a fim de reinvestir os lucros na manutenção, reequipamento e permanente 
expansão do veículo (Saroldi & Moreira, 2005, pp.49-50, grifos meus).  

Algumas afirmações sintetizadas nesse trecho, e costumeiramente assumidas na descrição 

do rádio no Brasil, devem ser discutidas. O primeiro ponto refere-se ao alcance do meio. É inegável 

                                                           
12 No original: Much of radio’s early success was built on the popularity of its light entertainment output. While news, 
drama, serious talk and performances of ‘classical’ music quickly established themselves as important fixtures in the 
programme schedules, some of the biggest audiences were for programmes which unashamedly set out to entertain. 
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sua potencialidade para cobrir todo o território brasileiro, mas características técnicas e econômicas 

impediam que ele alcançasse toda a população. Para se ter um exemplo, em 1960 – portanto ao final 

da fase considerada como “era de ouro” – o recenseamento realizado pelo IBGE indicava que apenas 

35% dos domicílios possuíam aparelhos de rádio13, número que chegava a 63% se considerarmos 

apenas os centros urbanos (IBGE, s.d.). Bem longe, portanto, de uma totalidade. Normalmente, para 

minimizar essa defasagem, são considerados pelos pesquisadores o “rádio-vizinho” (Calebre, 2004) 

e escuta em locais públicos (Federico, 1982). Além disso, como já mencionado anteriormente com 

Ortiz (2006), o desenvolvimento do rádio se dá muito mais de forma regional: Moraes (1999) des-

taca o rádio paulista nos anos 1930, e sua capacidade em desenvolver programas e lançar artistas 

por meio de estações como Kosmos, Record e São Paulo; no Recife, Figueiredo, Pereira, Gomes e 

Oliveira (2011) destacam o pioneirismo da Rádio Clube e o modelo hegemônico da Rádio Jornal, no 

final da década de 1940, contando com auditório e programação transmitida em ondas curtas para 

outros países; Ferraretto (2007b), ao iniciar o relato sobre a organização da radiodifusão nos anos 

1950 no Rio Grande do Sul, destaca a preferência da audiência pelas estações Farroupilha e Gaúcha, 

ambas sediadas na capital Porto Alegre. 

Em segundo lugar, quero evitar a ideia de que é “um ponto a favor” o investimento em en-

tretenimento em detrimento de outras formas. Especialmente quando levamos em conta outras 

emissoras, uma programação voltada para uma cultura “de classe” também se manifestava no rádio 

– e, inclusive, na Nacional. Acrescento a crítica de Eduardo Vicente à afirmação de que o popular e 

o educativo se opõem tão diametralmente no rádio. 

… seria importante questionar a ideia… de que a “época de ouro do rádio brasileiro” tenha sido 
dedicada integralmente ao entretenimento. Entendo que isso efetivamente não ocorreu e que tam-
bém projetos complexos, ambiciosos e sofisticados – alguns com claras pretensões artísticas e/ou 
educativas, outros com forte engajamento político – também foram desenvolvidos (Vicente, 2015, 
p.26). 

Esses programas, por outro lado, compõem apenas uma pequena parte da programação da 

Nacional: segundo Ortiz (2006, p.53), menos de 4,5% da programação da emissora era dedicada aos 

chamados “programas culturais”.  

Por fim, a mencionada estrutura jurídica se realizou, em parte, com a incorporação da Rádio 

Nacional ao patrimônio brasileiro. Também segundo Ortiz (2006), isso se explica porque, não obs-

tante a orientação educativa dos meios de comunicação, como forma de “edificar” a cultura de 

                                                           
13 Apenas 13,3% dos domicílios rurais (que, naquele momento, correspondia ainda a 56% do Brasil) tinha aparelhos de 
rádio. Como indicado nas observações do documento do IBGE, esses números incluem os rádios transistorizados (a 
pilhas).  
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massa, o governo reconhece que não havia capacidade (pelas relações econômicas e políticas já 

mencionadas) de centralizar totalmente a radiodifusão. Daí a convivência entre um modelo privado, 

um programa que servia de voz ao governo (Hora do Brasil) e uma emissora do Estado. Isso aclara, 

também, a formatação da Rádio Nacional para operar como uma empresa privada, inclusive com a 

inserção publicitária. Aliás, é por vias da publicidade que a Nacional executa seus principais progra-

mas: os mais caros, que traziam prestígio à emissora, tinham o custo amortizado por outros, de 

grande rendimento (Saroldi & Moreira, 2005, pp.65-66). 

.. Jornalismo no Repórter Esso, e só. 

É a relação do rádio com a publicidade (e a influência dos Estados Unidos) que permite a criação do 

Repórter Esso, um marco efetivo no modelo informativo. Trata-se, logo, de uma grande estratégia de 

marketing tanto para a marca de combustíveis como para o governo getulista. O formato curto, 

ágil, padronizado – com um manual a orientar a formatação das notícias – representa uma ruptura 

com os modelos realizados anteriormente (Ferraz, 2016). 

As principais normas rígidas e funcionais de elaboração do Repórter são a comprovação de que o 
“Esso” é determinante no nosso modelo de notícia: síntese, clareza, objetividade na forma e na es-
trutura do relato. E assim, com o “Esso”, o lead chega a Brasil pelas ondas do rádio. (Zuculoto, 2012, 
p.29) 

A influência dos Estados Unidos no jornalismo não se resume ao rádio: mesmo a mídia im-

pressa valorizou muito mais um estilo de redação centrado no fato e no relato, copiado do modelo 

que se consolidou na América do Norte. Entretanto, a baixa profissionalização do campo jornalístico 

em função de uma economia de mercado frágil exigiu adaptações – como a dependência do Repór-

ter Esso da agência de publicidade que sustentava a realização do programa (Albuquerque, 2011). O 

Repórter Esso, criado para transmitir notícias internacionais em função da 2ª Guerra Mundial, co-

necta um Brasil em desenvolvimento ao restante do mundo. Não era o único programa do tipo, 

todavia, uma vez que outras estações também emitiam noticiários, como destaca Calebre:  

“Com o crescimento do setor radiofônico, as emissoras passaram a produzir seus próprios noticiá-
rios. Em geral, cada rádio era filiada a uma agência internacional de notícias diferente, e muitas vezes 
também a uma agência de notícias nacional, que era fornecedora da matéria-prima para confecção 
dos noticiários”. (Calebre, 2004, O rádio popular e seus anos dourados). 

Além disso, como anota Tota (1990) sobre o rádio paulista, muitas emissoras já possuíam, 

desde os anos 1930, uma produção jornalística bastante rudimentar, mas que permitia a chamada 

“prestação de serviços”, organização de notícias locais, e cobertura esportiva14. De qualquer forma, 

                                                           
14 Aliás, o autor destaca o papel que teve Nicolau Tuma em definir um modelo de narração esportiva, por conta de sua 
experiência na Rádio Record. 
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segundo Zuculoto (2012), Repórter Esso é símbolo de uma segunda fase do jornalismo, em que a 

notícia e uma linguagem mais propriamente radiofônica se encontram. Opõe-se, portanto, a uma 

primeira fase, marcada pelo improviso e pela cópia (dos jornais impressos). Nivaldo Ferraz (2016) faz 

uma crítica contundente ao tom heroico que o improviso ganha na historicização do rádio, sem a 

devida compreensão sobre o contexto sociotecnológico mais amplo em que isso ocorria. Segundo 

Ferraz, “o improviso parece ter dado aos primeiros produtores de conteúdo do rádio a percepção 

de que ele – o improviso – era a própria fórmula do sucesso da programação, uma vez que a audi-

ência respondia positivamente” (p.33). A esse efeito, soma-se o atraso com que a tecnologia mais 

desenvolvida chega ao Brasil, e o descompasso entre as possibilidades de produção que se verifica 

aqui e fora se torna perceptível. 

A precariedade técnica acabou por gerar precariedade de conteúdo em muitos momentos da histó-
ria do rádio brasileiro, quando fica comprovado que a essa precariedade se mesclou o improviso, o 
que influenciou definitivamente em atraso de produção de conteúdo e por consequência em invo-
lução de sua linguagem. Quando me deparo com isso, o que tenho como hipótese é que a classe 
dominante brasileira, que controlou e controla os meios de comunicação, não só financeiramente, 
mas também seu conteúdo de entretenimento e sua agenda de cobertura jornalística, sempre se 
interessou mais por seu próprio deslumbre pelo poder e possibilidade de perpetuação do que ver-
dadeiramente em progresso social dos meios de comunicação. (Ferraz, 2016, p.52) 

 No caso específico da valorização do Repórter Esso como modelo de jornalismo, esse atraso 

se materializa na ausência de reportagem e outras formas mais sofisticadas, dado o modelo travado 

da síntese noticiosa. Ou seja: enquanto atualiza a organização do jornalismo ao se antecipar ao jornal 

impresso na divulgação das informações, avança na direção da simplificação da linguagem. Em sua 

tese, ao defender o “formato radiofônico reportagem”, Nivaldo Ferraz demonstra que havia, desde 

muito cedo, a capacidade de o rádio produzir peças sonoras mais complexas, mas essa possibilidade 

foi subjugada pela constante busca da simplificação – que representa, até os dias atuais, uma bas-

tante mencionada economia financeira para as estações. 

É uma pequena sutileza, aquela que demonstra as potencialidades da produção sonora. Em 

manuais recentemente revisitados, como Radio in Context (Starkey, 2014), voltado para a produção 

dentro e fora do Reino Unido, encontra-se capítulos inteiros dedicados a documentários e progra-

mas especiais. Isso não quer dizer, entretanto, que esses formatos de atrações estão consistente-

mente presentes na programação radiofônica daquele e de outros países. Andrew Dubber (2013) 

culpa a padronização da produção radiofônica. 

A automação, digitalização, e a cada vez mais restrita formatação do rádio, que permitiram às insti-
tuições radiofônicas ganharem eficiência de produção e de recursos humanos, deixaram pouco es-
paço para experimentação e desvio da que é considerada uma programação mais “regular”. Como 
resultado, os documentários, a ficção, e os programas de rádio baseados em imaginação que caem 
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nessas interseções, inicialmente escassos, estão ainda mais difíceis de serem encontrados nas ondas 
do rádio15. (Dubber, 2013, p.102) 

Guy Starkey (2014), mesmo discutindo o papel que os features e os documentários assumem 

na formação da opinião pública, acaba apontando para o mesmo problema da padronização, e des-

loca para o público uma parcela da culpa, ao afirmar que as “audiências podem reagir adversamente 

ao incomum, tanto quanto o inapropriado nem sempre pode ser admitido como avant-garde. As 

audiências, ao participarem da criação de convenções, se investem nelas tanto quando os produto-

res”16 (p.210). Hendy (2009) explica que a permanência desses formatos, no Reino Unido, é caracte-

rizada por diversos fatores institucionalizados que ajudaram a superar a competição com a TV e as 

constantes discussões sobre cortes de custo. Destaco alguns: o formato demonstra o comprometi-

mento das estações (em especial, as públicas) com a audiência; é concebido, hoje, para cobrir espa-

ços em grades de programação; os documentários se reconstituíram como extensão do jornalismo. 

No Brasil, Ferraretto (2014b, p.224) descreve o documentário como um formato escolhido quando 

“alguns temas suscitam abordagens para além dos noticiários, dos programas de entrevista e das 

mesas-redondas”, quando “o aprofundamento é o foco e há possibilidade de uma produção mais 

acurada”, embora o formato seja frequentemente associado às estações “culturais, educativas e pú-

blicas”.  

A verdade é que o desenvolvimento do radiojornalismo no Brasil privilegiou, nos seus anos 

iniciais, a síntese noticiosa e, posteriormente, o factual e a prestação de serviços (Zuculoto, 2012), 

não restando espaço para outros formatos se estabelecerem (Ferraz, 2016). Ferraretto (2001, p.131) 

anota brevemente que, mesmo com a proliferação, nos anos 1940, dos departamentos jornalísticos, 

são os programas de auditório, humorísticos e novelas que dominam o rádio. Voltarei ao jornalismo 

mais algumas vezes, em outros tópicos deste capítulo. Por enquanto, considerando esse percurso 

histórico, acredito que a explicação que trago sobre o modo como o radiojornalismo se desenvolveu 

é um tanto incompleta, e requereria mais investigações de minha parte. Se estabelecermos que, já 

na década de 1940, o documentário e o feature são atrações presentes em emissoras ao redor do 

mundo, especialmente aquelas com viés público (Madsen, 2005), e que a Rádio Nacional era nossa 

rádio estatal, com ampla capacidade de investimento inclusive em programação que não traria um 

                                                           
15 No original: e automation, digitalisation, and ever tighter radio formatting that have enabled radio institutions to 
make efficiencies in production and in human resources have left little room for experimentation and deviation from 
what is considered to be more ‘regular’ programming. As a result, documentaries, drama, and those imagination-based 
radio programmes that fall between the gaps, while scarce to begin with, are even harder to find in the airwaves. 
16 No original: audiences can react adversely to the unfamiliar, and similarly the inappropriate cannot always be easily 
rationalised as being avant-garde. As audiences are implicated in the creation of conventions, they share with producers 
an investment in them. 
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retorno financeiro imediato (Saroldi & Moreira, 2005), podemos concluir que: ou perdemos a 

chance de desenvolver uma tradição no Brasil; ou é necessário uma historicização mais ampla, que 

permita desvelar o diálogo desse formato com os efetivos usos sociais do rádio. 

.. Dance conforme a música 

Mesmo considerando o desenvolvimento do jornalismo como um dos aspectos relevantes do perí-

odo, e a dramaturgia como o melhor exemplo possível para a exploração da linguagem em sua forma 

mais comercial (ver seção 2.5), é com o campo da música que a indústria radiofônica mais forte-

mente se entrelaça. Conforme Vicente, Marchi e Gambaro (2016) explicam ao apresentar um breve 

relato dessa relação, a música esteve presente desde o início das transmissões, tornando-se elemento 

cada vez mais fundamental conforme crescia a importância do rádio como veículo de comunicação. 

Segundo Moraes (1999, pp.84-85), “desde o início, as relações entre rádio e música popular foram 

intensas e indissociáveis no Brasil e no restante do universo radiofônico internacional”.  

Nos anos 1930, fica evidente o papel do rádio como divulgador cultural, seja em função das 

preferências de uma elite intelectual, seja em função do gosto popular que se profissionalizava com 

o desenvolvimento da indústria musical. O primeiro caso é constantemente destacado na historio-

grafia do rádio, em tom certamente crítico, por ser o desdobramento da escolha por música clássica 

e instrumental realizada pelos radio-clubes da década anterior (Ortriwano, 2001; Prado, 2012). Sobre 

divulgação da música popular, Pinto (2014) retoma que a possibilidade de rentabilização das opera-

ções, com a regulamentação da publicidade, possibilita a contratação de profissionais para seus qua-

dros, estruturando, assim, uma programação diversificada e inventiva. Consequentemente, “o veí-

culo ganhou atenção do público e também do meio artístico, que o via como um importante canal 

de circulação de mercadorias na forma de músicas, ainda que esse processo não tenha sido nem 

imediato nem tranquilo” (p.106, grifo meu). Isto é, a possibilidade de tocar no rádio não resolvia 

prontamente a precariedade da carreira de boa parte dos artistas, porque “o aumento da publici-

dade nas emissoras não ampliava necessariamente as oportunidades para novos talentos”, que con-

seguiam espaço mais facilmente se levassem consigo anunciantes (Moraes, 1999, p.80). Na outra 

ponta, músicos são contratados ao longo dos anos para formar os castings fixos das emissoras, em 

uma espécie de simbiose entre a criação de programas capazes de atrair a audiência e a carreira 

desses profissionais. 

Em seu trabalho diário, esses profissionais desempenharam um papel relevante no desenvolvimento 
da música popular urbana brasileira. A começar pelos chamados “maestros”. Na medida em que 
escreviam arranjos para as músicas transmitidas ao vivo pelas emissoras de rádio, eles começaram a 
dar certa padronização à sonoridade da música popular. Como o êxito em uma determinada emis-
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sora de rádio facilitava a esses profissionais a entrada na indústria fonográfica, logo passaram a fazer 
arranjos para os discos tal como faziam nos estúdios das rádios. Sendo ao mesmo tempo composi-
tores, arranjadores e produtores musicais de discos, maestros como Pixinguinha, Radamés Gnattali, 
Leo Peracchi, Lyrio Panicali, entre outros, ajudaram a dar certa identidade à música popular trans-
mitida via rádio e discos ao escolherem os mesmos repertórios, instrumentos e os intérpretes para 
as canções (Vicente & Marchi, 2014, pp.14-15). 

A “padronização” da forma musical é uma questão ao mesmo tempo cultural e fundamen-

talmente política. Basta lembrar que, durante a era Vargas, como uma das medidas do campo cul-

tural, a canção nacional, especialmente o samba, é transformada em objeto que materialmente serve 

ao consumo, e simbolicamente remonta a uma “identidade nacional” (Vicente, 2009; Ortiz, 1994, 

pp.42-43; Haussen, 1992, pp.121-123). Nesse sentido, o rádio presta tanto à divulgação como à criação 

de um mercado consumidor em torno de obras sancionadas pelo poder dominante:  

músicos, jornalistas e radialistas contribuíam para o estabelecimento de critérios de distinção entre 
a música de ‘boa’ e a de ‘má’ qualidade (fazer a “higiene poética do samba”, dizia Orestes Barbosa), e 
entre a música popular verdadeiramente brasileira e a que apresentava sinais de estrangeirismos. 
(Zan, 2001, p.111)  

Por outro lado, a organização política mundial, em função da 2ª Grande Guerra, faz derivar 

projetos como a “política da boa vizinhança”, que se expressa na aproximação cultural como os 

Estados Unidos (Haussen, 1992). Assim, em especial na Rádio Nacional da década de 1940, surgem 

programas – bancados por multinacionais com sede no território estadunidense – com formatos 

originais daquele país, como o já citado Repórter Esso e o Um milhão de melodias, atração que, com 

a condução do maestro Radamés Gnattali, “difunde a trilha sonora do American Way of Life associ-

ada, no caso específico, a um dos seus combustíveis, Coca-Cola” (Ferraretto, 2010, p.98). Dessa 

forma, ocorre uma ampliação da influência da música popular internacional nesse momento, enca-

rada por alguns radialistas como algo a ser combatido em uma “luta cultural”, como afirmam Pinto 

(2012, p.178) e Zan (2001), citado acima. Uso a palavra “ampliação” porque não era um processo 

novo, como torna claro esta fala de Moraes sobre a década de 1930: 

havia uma extensa programação musical ao vivo e/ou gravada de diversos tipos, do erudito ao ser-
tanejo, passando pelos programas de música estrangeira. Os variados gêneros eram interpretados 
por cantores(as), Regionais, Orquestras, Jazz Sinfônicas, etc. Apesar de existirem diversos programas 
destinados às colônias e imigrantes estrangeiros, a preponderância ao longo da década de 1930 era 
de programas de música brasileira. (Moraes, 1999, p.85) 

Moraes destaca que a preferência pela música ao vivo era devida à possibilidade, para muitos 

fãs, de ter uma oportunidade de ver seus artistas preferidos nos auditórios das estações. Ao analisar 

os auditórios nos anos 1950, Goldfeder (1980, p.144) afirma que eles passas “a ser para o público o 

espaço do desvendamento visual e da confirmação das expectativas em relação ao modelo pro-

posto”, onde setores excluídos simbolicamente podem, ilusoriamente, participar. Para a autora, é 
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também um espaço em que se manifestam tanto a condução da opinião da instância produtora 

como uma suposta autonomia de manifestação do público. Essa troca é, do ponto de vista da pro-

jeção artística, sua principal manifestação, dado que há um descompasso entre o desenvolvimento 

do rádio e da indústria fonográfica, estando a última incipiente até os anos 1960 (Pinto, 2014, p.54). 

Assim, a hegemonia da Nacional é fundamental para a divulgação da música de uma maneira geral, 

mas principalmente para a consolidação de estrelas do campo musical, que depois passavam a estar 

presentes nas demais estações do país. 

Nos termos da constituição de um mercado musical no país, a Rádio Nacional atuou como um polo 
de atração de talentos e como via de legitimação da música regional junto ao público urbano… de-
vido ao apoio legal, econômico e político do governo estado-novista (o que lhe permitia alcançar 
diferentes regiões do país, ao contrário de suas concorrentes privadas), não seria exagero afirmar 
que, pesem as contribuições de outras emissoras, a Rádio Nacional desempenhou um papel prota-
gonista na transformação da música popular (sobretudo aquela produzida no Rio de Janeiro) num 
produto cultural de alcance nacional, além de impulsionar um incipiente star system formado por 
cantores e cantoras de música popular através do rádio. (Vicente et al., 2016, p.464) 

A singularidade da Nacional merece algumas linhas a mais. Pesa, aqui, a natureza estatal da 

emissora, especialmente se considerarmos a orientação moral que permeava a programação (Gol-

dfeder, 1980; Haussen, 1992). Como fica evidente no trecho citado acima, a constituição do star sys-

tem da estação é, em boa medida, a constituição do mainstream musical brasileiro – se é que pode-

mos adotar esse termo para qualificar o período. As manifestações foram diversas. Houve, por exem-

plo, o concurso de Rainha do Rádio, reorganizado no final dos anos 1940 em parceria com revistas 

especializadas, tanto se aproveitando quanto fomentando fã-clubes de cantoras (Tavares, 1999, 

pp.124-126). Na esteira, dois programas da Nacional mesclavam música e dramatizações para valori-

zar o casting da própria emissora: Gente que Brilha e Noite de Estrelas (Pinto, 2012, pp.223-231). É 

importante destacar o estabelecimento de um Departamento de Música Brasileira, criado no início 

dos anos 1950 para “valorizar a música nacional” (Saroldi & Moreira, 2005, p.135), e sob o qual surgi-

ram programas como Quando Canta o Brasil, recortado em samba, baião e toadas (p.139).  

Dessa forma, o quadro musical do rádio brasileiro, durante a Era de Ouro do rádio, era de 

diversidade. Como resume Marcelo Kischinhevsky, 

A difusão de regionalismos, lado a lado com informações estrangeiras e música popular comercial, 
já talhada para o consumo pela indústria cultural, vai caracterizar, portanto, o rádio brasileiro em 
seu período de maior aceitação popular. Um rádio que, embora servisse a um projeto de Brasil-Nação 
e atendesse a interesses de uma indústria multinacional, oferecia uma fantástica multiplicidade de 
opções para seus ouvintes, possibilitando uma primeira vivência da cultura massificada, porém com-
posta por um rico mosaico de informações culturais, nacionais e internacionais (Kischinhevsky, 
2007, p.30) 
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Uma sucessão de eventos, ao final da década de 1950, leva ao encolhimento da Rádio Naci-

onal, tanto em termos financeiros como simbólicos: questões políticas do país que se expandiram 

dentro da gestão da estação; o aumento do custo para manter equipamentos e profissionais; diver-

sificação do investimento publicitário em diferentes meios; perda do prestígio, para o profissional, 

em trabalhar na emissora, para enumerar alguns (Pinto, 2014; Saroldi & Moreira, 2005; Goldfeder, 

1980). Caso ela tivesse mantido sua hegemonia – não como principal meio de comunicação, e sim 

como principal estação de rádio – teria sido capaz de continuar promovendo com tamanha eficácia, 

sob o mandato de ente público, a produção musical brasileira mainstream? Talvez não, e isso por 

outro motivo pouco debatido na historiografia do rádio brasileiro: há um crescimento da concor-

rência dentro do mercado radiofônico, com a progressiva abertura de novas estações e consolidação 

de grupos empresariais17. Em parte, isso se deve, também, ao amadurecimento do mercado de bens 

simbólicos no Brasil (Ortiz, 2006).  

A breve discussão sobre a relação do rádio com a música, apresentada nesta seção, tem uma 

finalidade maior dentro da tese: atentar para a importância desse entrelaçamento, que repercute na 

produção radiofônica até hoje. Alguns números do final de 1947, relevados pelo IBGE (1908-2017), 

me ajudarão a ilustrar este argumento: o Brasil possuía 178 estações instaladas18. Essas emissoras 

produziram 453 mil horas de programação, das quais 57,8% foram ocupados por música (8,8% mú-

sica “de classe”, e 49% música popular e “ligeira”). Os programas que podem ser incluídos sob a aba 

genérica “ficção” somavam 4,5%, sendo 3,5% radioteatros e 1% humorísticos. Os programas informa-

tivos, sempre muito destacados nos estudos de rádio, representavam apenas 3,7% de jornalísticos e 

3,2% de comentários e transmissões esportivas. A publicidade ocupava, já nesse ano, 22,4% da pro-

gramação. A grande presença de música costuma ser minimizada com diferentes artifícios, e.g. as-

sumir um programa como “variedades” se este mesclasse apresentações de músicos com outras 

atrações, como pequenas dramatizações ou outras participações artísticas (Calebre, 2006); e a ob-

servação unicamente da programação da Nacional do Rio de Janeiro, que efetivamente tinha, nos 

anos 1950, cerca de 50% de sua programação voltada para a dramaturgia (Pinto, 2014, p.73), en-

quanto ocupava  a liderança absoluta de audiência no Rio de Janeiro (p.179). Não obstante, é na 

Nacional que encontramos os programas musicais mais interessantes, em termos de formato. 

                                                           
17 Como base de comparação, são 527 estações em 1955, 708 em 1959, e 944 em 1964. O número praticamente dobra em 
um período de 10 anos. O número de empresas, por outro lado, não cresce tão significativamente. São 480 em 1955, 580 
em 1959 e 740 em 1964 (IBGE, 1908-2017). 
18 A maior parte em São Paulo, 66, seguido por 29 em Minas Gerais, 21 no Rio Grande do Sul e 21 no Rio de Janeiro (das 
quais 13 no Distrito Federal) 
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A relação entre as indústrias radiofônica e musical é, portanto, uma das formas institucio-

nalizadas do rádio no Brasil, tanto no aspecto da valorização da música nacional, como na predomi-

nância sobre outras programações. Assim, a crítica que alguns autores fazem ao rádio dos anos 1960 

em diante, pejorativamente chamando-o de “fase vitrolão” (Ortriwano, 2001; Zuculoto, 2012), de-

monstra, em minha opinião, certo desprezo impregnado nessa estratégia discursiva, necessário para 

valorizar o jornalismo como função essencial do rádio. Tal desprezo é explicado pelo uso de música 

gravada, ao invés da organização de programas de auditório, como se isso representasse, por si só, 

uma perda de legitimidade. Claro, Zuculoto e Ortriwano escreveram principalmente sobre a infor-

mação no rádio, e, por esse motivo, não devemos esperar uma discussão ampliada sobre outros 

formatos. Entretanto, chama atenção que outros livros, dedicados a contar a história do rádio no 

Brasil, dediquem pouco espaço para descrever essa evolução (Federico, 1982; Ferraretto, 2001; Cale-

bre, 2004). Mesmo não havendo imprecisão em apontar o esvaziamento da variedade da progra-

mação radiofônica, esse ponto de vista desconsidera a historicização da música no rádio. Acaba per-

mitindo, por exemplo, um discurso crítico ambíguo, como o de Marcelo Kischinhevsky, que, mesmo 

reconhecendo que o rádio musical participa do estabelecimento de comunidades em torno da es-

cuta, afirma: 

os concertos ao vivo que marcaram as primeiras décadas da Amplitude Média (AM) cederam lugar, 
nas FMs, à música produzida pela nascente indústria fonográfica, mais barata e de consumo rápido. 
Música em geral produzida segundo uma lógica industrial com objetivos comerciais claramente de-
finidos, música que, na crítica adorniana, homogeneizava-se, padronizava-se, numa produção em 
série embalada para a cultura de massas (Kischinhevsky, 2011, p.248) 

Em suma, tentamos olhar com saudades um determinado modelo de rádio (o da Nacional) 

que, me parece, não se sustentaria por muito mais tempo (e.g., nem Reino Unido nem Espanha 

possuem, hoje, algo que lembre esses momentos passados do rádio). Na outra esfera, a sobrevalori-

zação do papel do jornalismo na história do rádio alimenta uma busca eterna por um ideal de pro-

gramação que nunca esteve presente. Perdemos a chance, nesses anos, de reconstruir uma histori-

ografia que, mais abrangente, teria apoiado uma discussão mais sólida sobre a configuração da pro-

gramação radiofônica nos dias atuais. A mescla de dramaturgia, orientações feitas pelo comunica-

dor, músicas e entrevistas não desvia o programa sua classificação como musical (como sugere Ca-

lebre, 2006): oferece-nos subsídios para atualizar a relevância do rádio em alcançar a variedade de 

representações identitárias possíveis, por meio da música, como nos revela eophilo Pinto (2014) 

em suas detalhadas descrições de atrações produzidas entre os anos 1930 e 1940.  



84 |   A INSTITUIÇÃO SOCIAL DO RÁDIO  

 

. POTENCIAL EXPRESSIVO, DRAMATURGIA, E O FINAL DA “ERA DE OURO” DO RÁDIO 

Em função da proximidade entre política e mercado no desenvolvimento do rádio no Brasil, a pro-

dução dramatúrgica – em especial na Rádio Nacional, no Rio, mas espelhada por outras emissoras, 

inclusive em outros estados – é também influenciada pelos formatos testados em outros países, 

como a radionovela e o seriado radiofônico (Ferraretto, 2010; Ortiz, 2006, p.44). Esse fator, caracte-

rístico do estabelecimento do rádio como mídia de massa, provoca um distanciamento entre a elite 

do campo artístico e a produção radiofônica, conforme identifica Calebre (2006, pp.123-124) a partir 

do depoimento de Saint-Clair Lopes. Nas palavras do radialista, autor e ator, a crítica especializada 

era severa com a produção ficcional do período.  

Paralelamente, como demonstra Ortiz (1994; 2006) uma outra “intelectualidade”, reunida 

sob a tutela do Estado Novo, transporta para a produção dos meios de comunicação de massa uma 

ideologia iniciada nos primeiros anos da década de 1930. O Estado procura consolidar um desenvol-

vimento social próprio, no seio das transformações da sociedade brasileira. Para isso, elege valores 

universais sob os quais tenta resolver as fraturas sociais: tendo a mestiçagem racial como pano de 

fundo, são incorporados temas ideológicos como o trabalho e uma moral, condizente com o espaço 

urbano que se forma naquele momento. É nesse sentido que as radionovelas se tornam veículo para 

“educar” o público (Haussen, 1992, p.117). 

A despeito do distanciamento da crítica artística dos formatos dramatúrgicos no rádio, é 

inegável que, guardadas as limitações tecnológicas, a produção ficcional brasileira representava os 

modelos em que a linguagem expressiva do meio era mais bem explorada. Aproveitando a “ce-

gueira” do veículo, as radionovelas, os seriados e a produção humorística mexiam com a imaginação 

dos ouvintes. Segundo Calebre (2004, O rádio popular e seus anos dourados), “a temática deveria 

ser abordada de forma a sensibilizar o ouvinte, gerando o consumo do universo imaginário… as 

radionovelas entravam no cotidiano das pessoas despertando sentimentos diversos, provocando 

debates e até manifestações extremadas da parte dos ouvintes”. Enquanto as novelas reproduziam 

valores referendados pela sociedade (inculcados pela ideologia estadonovista), os programas de hu-

mor, em maior ou menor medida de acordo com a emissora, carregavam um “efeito corrosivo” (Gol-

dfeder, 1980, pp.99-100). Assim, programas como PRK-30, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tra-

ziam críticas leves à sociedade, ao próprio meio e à internacionalização da cultura. “A produção 

humorística, na medida em que procurava abrir caminhos, se tornava permeável a discussões que 

saíam do plano simbólico propriamente dito para o plano do real (ainda que no nível mais imediato 
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e cotidiano)” (p.113), chegando a promover transgressões ousadas dos valores sociais, como Histórias 

da Maloca, da Record de São Paulo. 

Ao necessariamente reconstruir elementos do cotidiano nas peças ficcionais, seja para re-

forçar ou para transgredir a moral oficialmente estabelecida, os produtores acabavam ampliando as 

possibilidades do rádio. Há uma dimensão estética da linguagem radiofônica, identificada já nos 

primeiros anos de existência do veículo. Trata-se, pois, da capacidade, indicada por Brecht (2005), 

de extrapolar as funções de replicador de outras artes, ou de veículo de transmissão de informação. 

Ao propor como o rádio pode servir à arte e como a arte pode servir ao rádio, o dramaturgo alemão 

reforçou a importância da experimentação, explorando os recursos da linguagem, com finalidades 

políticas. Essa dimensão estética se manifestaria, por exemplo, na participação ativa do ouvinte du-

rante a escuta de uma emissão, na forma inquisidora do repórter – representante do público – ao 

realizar seu trabalho, no desenvolvimento da narrativa épica como forma propícia de ensinar. 

Rudolf Arnheim (2005) também identifica possibilidades de uso da linguagem, mas essa pas-

saria pelo uso econômico dos seus elementos. Isto é, pela singeleza da voz e da música em conso-

nância com a construção do campo sonoro que, pouco a pouco, materializa no vazio sonoro as 

sensações. Há um elogio, em Arnheim, à efemeridade do som e seu potencial em se costurar à nar-

rativa cotidiana. As conclusões de Menezes (2007, p.121) expandem esse sentido, pois “como perce-

bemos as vibrações sonoras com todo o corpo, podemos dizer que as emissoras de rádio são muito 

mais misturas comunicativas que simples meios de comunicação”. Ou seja, o rádio ativa a sensoria-

lidade nos corpos dos ouvintes, e o som tem mais representação do que o significado sintagmático 

de um punhado de palavras. Para Arnheim, a abstração permitida pelo drama radiofônico, produ-

zido de modo totalmente controlado, representava a forma mais completa dessa estética radiofô-

nica. 

Embora opostos, os dois autores alemães destacam que não é a mera reprodução dos even-

tos que definiriam a qualidade do rádio, e sim sua capacidade de extrapolar a imaginação (para 

Brecht) e as sensações (para Arnheim). Balsebre (1994) se apoia fundamentalmente em Arnheim ao 

definir que: 

linguagem radiofônica é o conjunto de formas sonoras e não-sonoras, representadas pelos sistemas 
expressivos da palavra, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio, cuja significação é determinada 
pelo conjunto de recursos técnico-expressivos da reprodução sonora, e pelo conjunto de fatores que 
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caracterizam o processo de percepção sonora e imaginativo-visual dos ouvintes.19 (Balsebre, 1994, 
p.27) 

Sendo os formatos ficcionais aqueles com melhor capacidade de explorar todos os recursos 

elencados por Balsebre20, o que causou o seu quase total desaparecimento no Brasil? A chegada da 

TV, nos anos 1950, é a explicação mais imediata, pois, segundo o discurso institucionalizado, repre-

senta o início de um processo que leva à fuga de recursos humanos e financeiros. Não há dúvidas de 

que a televisão é um actante mediador fundamental na cadeia de relações que estamos buscando, 

mas a construção discursiva em torno deste momento envolve em brumas certos aspectos. 

A competição com o novo meio é um elemento destacado na narrativa do rádio, inclusive 

em outros países. Crisell (1994, p.32), referindo-se ao rádio britânico, sentencia que “é importante 

reconhecer que o novo papel do rádio lhe foi delegado não simplesmente pela ascensão da televisão, 

mas por sua própria sofisticação tecnológica”21. Cordeiro (2004, p.3), sobre Portugal, descreve que 

“a criatividade não deixou de se revelar, e a rádio apresentou alguns programas que surpreenderam 

a sociedade. Procurou inovar o seu discurso, dependente não só da novidade introduzida por um 

novo meio de comunicação”. O problema é que, na nossa narrativa radiofônica, o rádio é recontado 

como “herói” que agora está na “estrada de provas” e em breve enfrentará o desafio maior de se unir 

à “Deusa”, última prova da qual sairá engrandecido ou diminuído (Campbell, 2007). O primeiro mo-

mento de glória do veículo acaba, e o rádio nem teve tempo de revidar o golpe! Não há luta, há 

apenas a derrota, a fuga e o disfarce. “… precisou transformar-se, adotar outros caminhos, mesmo 

que estes significassem abandonar um passado de glórias e se contentar em atingir o público como 

um simples ‘vitrolão’”, diz Zuculoto (2012, p.99), bastante similar a Ortriwano (2001, p.21): “para en-

frentar a concorrência, o rádio precisa procurar uma nova linguagem, mais econômica. Aos poucos, 

ele vai encontrando novos rumos”. (Ortriwano, 2001, p.21) 

Na seção 2.6, retornarei aos “novos rumos”. Vou me deter um pouco mais neste momento, 

do qual emergem algumas questões. A primeira delas refere-se à distribuição dos recursos financei-

ros: há, sim, um encolhimento da participação do bolo publicitário já no início dos anos 1960, como 

                                                           
19 No original: lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no-sonoras representadas por los sistemas expre-
sivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de 
los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de per-
cepción sonora e imaginativo-visual de los radioyentes. 
20 Para fins de uma discussão elaborada sobre as interfaces visuais do rádio, quero enfatizar “os recursos técnico-expres-
sivos da percepção sonora” como elemento da linguagem – justamente aquele que é pobremente explorado pelas es-
tações. Tal questão é fundamental para a proposta da metodologia do Design Audiovisual para elaboração de progra-
mas de rádio, conforme proponho na seção 8.2. 
21 No original: it’s important to recognize that radio’s new role was forced upon it not simply by the ascendancy of 
television but its own technological sophistication. 
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mostra tabela trazida por Gisela Ortriwano (2001, p.66), pois os anunciantes começam a investir 

pesadamente em TV. Vários autores, como Kischinhevsky (2007), se apoiam em informação similar 

para descrever a “derrocada” do rádio. Por outro lado, alguns aspectos são pouco explorados. Por 

exemplo, como a própria Ortriwano destaca, boa parte dos investimentos no rádio são diretos, e 

não por agência, o que torna os números defasados. Aliás, ela começa um capítulo de seu livro afir-

mando que “se depender dos investimentos publicitários, o futuro do rádio [nos anos 1980] parece 

promissor” (p.64). A Tabela 1 mostra um cruzamento dos dados sobre participação publicitária in-

cluídos no livro de Gisela Ortriwano, com dados sobre o montante de investimentos publicitários, 

incluídos por Ortiz (2006, p.130), dados da inflação acumulada no período, medida pelo IGP-DI, 

compilados em artigo de Dercio Munhoz (1997, p.61). 

Tabela 1 Evolução do investimento publicitário no Brasil entre 1964 e 1976 

  Geral Publicidade TV Rádio 

Ano 
Inflação 
período 

Cr$ 
(Milhão) 

Aumento 
período 

Share 
Cr$ 

(Milhão) 
Aumento 
período 

Share 
Cr$ 

(Milhão) 

Aumento  
período 

Nº  
esta-
ções 

1964 ** 152 ** 36,0% 54,7  

 

23,4% 35,57  

 

944 

1966 73,4% 440 189,5% 39,5% 173,8  217,6% 17,5% 77,00  116,5% 944 

1968 50,4% 960 118,2% 44,5% 427,2  145,8% 14,6% 140,16 82,0% 990 

1970 38,6% 1.840 91,7% 39,6% 728,6 70,6% 13,2% 242,88 73,3% 1008 

1972 35,2% 3.460  88,0% 46,1% 1.595,1  118,9% 9,4% 325,24 33,9% 1004 

1974 42,5% 6.300  82,1% 51,1% 3.219,3  101,8% 9,4% 592,20 82,1% 977 

1976 56,2% 12.600  100,0% 51,9% 6.539,4  103,1% 9,8% 1.234,80 108,5% 971 

Como podemos observar na tabela, o investimento publicitário se manteve bem acima da 

inflação acumulada em cada período, puxado pelo investimento em TV (que proporcionalmente 

cresceu mais que o total investido em publicidade). O investimento em rádio, por outro lado, cres-

ceu em ritmo mais lento. Apesar disso, os ganhos acumulados se mantiveram acima da inflação, 

com exceção do período 1971/1972. Seria possível relacionar a suposta perda de investimentos pu-

blicitários com o aumento no número de estações, mas no período estudado o crescimento não é 

significativo, como mostram os dados do IBGE (1908-2017) utilizados na tabela. Para esse fator ser 

plausível, é preciso considerar a expansão que ocorreu antes dos saltos observados nos investimen-

tos publicitários: de 527 estações (470 empresas) em 1955, para as 944 estações (740 empresas) em 

1964. O próprio crescimento do setor de rádio causou tal estrangulamento. Assim, supor que a re-

ceita do rádio caiu porque a participação no bolo se reduziu, ano a ano, representa um erro, se não 

considerarmos que houve crescimento na captação de recursos – consequência do estabelecimento 
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de um mercado de bens simbólicos, fortalecido durante o regime militar (Ortiz, 2006). A partir dos 

dados da participação no total investido em publicidade, podemos afirmar, unicamente, que o mer-

cado gasta mais com a TV. O discurso da falta de verbas é, possivelmente, o discurso dos empresá-

rios. O valor investido em rádio apenas não cresceu na mesma proporção que a soma de todos os 

investimentos publicitários.  

Como segundo ponto, é inegável que o poder de fixação da mensagem audiovisual é maior, 

e que os custos de produção de televisão são efetivamente mais altos. Nesse sentido, a despeito de 

a TV ser privilegiada em campanhas publicitárias complexas, o rádio sempre manteve uma vanta-

gem competitiva, que é sua produção relativamente barata, servindo como espaço complementar 

para a repetição da informação em busca da eficácia da publicidade. Novamente, para que essa crí-

tica seja possível, é preciso analisar como a verba investida no rádio era distribuída entre as diferen-

tes empresas, considerando as pequenas estações locais, as estações médias e grandes, independen-

tes, e aquelas que fazem parte de conglomerados ou redes. Infelizmente, esses dados não estão dis-

poníveis nem são fáceis de se obter, e tal trabalho fugiria da proposta desta tese. 

Por fim, é preciso levar em conta o modo como as empresas de televisão se estruturaram no 

Brasil. No início, foram especialmente os grandes grupos empresariais, que já detinham concessões 

de rádio, que investiram na televisão: por exemplo, os Diários Associados (Tupi), o Grupo Victor 

Costa (Rádio Nacional de São Paulo/TV Paulista) e as Emissoras Reunidas (Record) (Hingst, 2004)22. 

Somente esse fator já deve gerar a desconfiança do pesquisador de rádio, uma vez que o país não 

estava preparado economicamente, naquele momento, para suportar o estabelecimento dos canais 

de TV. 

Apesar do ímpeto de Chateaubriand no sentido de expandir os seus domínios, o país continuava 
pouco propício para a televisão, pois ainda vivia dominado pelas elites e também com uma popula-
ção em sua maioria analfabeta e rural. Essa estrutura socioeconômica resultava em baixa industria-
lização, poucos produtos vendidos em larga escala e os meios de comunicação existentes, como rá-
dio e a imprensa escrita (jornais e revistas), tinham um alcance limitado, num país de extensões 
continentais. (Hingst, 2004, p.27) 

Assim, com a precariedade das operações naturais ao processo de implementação (Ortiz, 

2006), a transferência dos profissionais do rádio para a TV é relativamente orgânica, com alguns 

possivelmente atuando nos dois meios nos primeiros anos. A exceção é o casting da Nacional, que 

viu seus roteiristas, diretores e atores migrarem, nos anos 1960, para empresas como a TV Rio (Sa-

                                                           
22 A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por entraves políticos, é a grande perdedora nesse sentido, por nunca ter tido, 
realmente, a possibilidade de abrir seu canal de TV, além de ter visto sua relevância como emissora oficial se reduzir aos 
poucos (Federico, 1982; Saroldi & Moreira, 2005). 
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roldi & Moreira, 2005, p.151). Colabora para a dificuldade do rádio na manutenção do casting a prá-

tica estabelecida pelas estações de TV em garantir o salário dos profissionais contratados, em troca 

de exclusividade (Filho, 2003, p.17).  

Essas considerações levam a outra pergunta, para a qual tenho apenas conjecturas. Não teria 

sido possível a formação de novo pessoal especializado, fazendo as principais estações de rádio o 

papel de prospecção de talentos – como era, inicialmente, realizado pelas estações menores, se-

gundo Federico (1982)? Se sim, devemos deslocar a análise e a crítica para a organização administra-

tiva dessas empresas, de modo que a televisão, tomada como meio, não é realmente “culpada” das 

mudanças. Retomo a observação anterior: um novo momento tecnológico, e novas práticas sociais, 

deslocaram a função do rádio. Insistir em uma narrativa heroica do meio, que sofre perdas com a 

televisão, significa não prestar atenção às possibilidades remanescentes. 

Para validar esse questionamento, basta considerar que a produção de ficção no rádio não 

cessou totalmente de existir. Ao pesquisar a existência de uma produção radiofônica autoral, Edu-

ardo Vicente descreve que, durante um período após o surgimento da TV, escritores como Dias 

Gomes e José Castellar produzem para os dois meios, gradualmente se voltando apenas para a TV 

(Vicente, 2015). O autor traz ainda outro exemplo, o da agência SSC&B-Lintas, que manteve um 

corpo de produção de radionovelas ativo para conduzir um importante projeto de produção e dis-

tribuição de conteúdo para emissoras do interior do Brasil na década de 1980. Internacionalmente, 

como discuto na seção 7.1, até hoje as estações da BBC investem em produção ficcional. O alerta de 

José Menezes (2007, p.81) cabe aqui: “precisamos ter o cuidado de não nos limitarmos aos discursos 

que falam de uma saudosa Era de Ouro do rádio brasileiro e esquecem a atual importância da radi-

odifusão… da cultura do ouvir”. Balsebre afirma que o rádio possui três funções: a difusão, a comu-

nicação e a expressão. É na última, a capacidade expressiva, que encontraremos o elemento que 

conecta o ouvinte ao produto sonoro. Entretanto, o modelo de rádio predominante, resultado dessa 

fase de transformações, privilegia a comunicação instantânea em detrimento da expressão. Tanto 

na Espanha, de onde escrevia Balsebre, como no Brasil,  

O problema talvez tenha começado quando as empresas de mídia, proprietárias de periódicos, ca-
nais de televisão e emissoras de rádio, deixaram de acreditar no poder do veículo. Na grande teia de 
interesses econômicos que vincula a publicidade com a audiência, o rádio se converteu, para essas 
empresas, em uma simples mídia complementar. (Balsebre, 2013, p.20) 

Em outras palavras, os formatos radiofônicos contemporâneos, marcados pela limitada cri-

atividade no jornalismo e pela escassez de produção ficcional, remete apenas ao rádio de transmis-
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são imediata, de recepção instantânea, e de linguagem simplificada – características oriundas da 

percepção do jornalismo após os anos 1960 (Ortriwano, 2001). 

. O “MARASMO” DOS PRÓXIMOS ANOS 

Ao observar as transformações dos meios de comunicação hoje, quase setenta anos após a inaugu-

ração oficial da televisão no Brasil (cerca de 60 anos desde que ela efetivamente começou a se ex-

pandir como meio massivo), temos o benefício da distância temporal. Isso não é pouca coisa: pode-

mos relativizar mais os acontecimentos, e elementos que inicialmente pareciam tão relevantes, 

agora arrefecem. A televisão, guardadas as devidas proporções, provoca alterações no ecossistema 

midiático por completo e em todo o mundo. Não se trata, unicamente, do aumento da competição 

pela atenção da audiência e pelas verbas publicitárias. Trata-se, sobretudo, do modo como mudam 

as interações das pessoas com as mídias, entre as pessoas, e das mídias entre si. Para Kerckhove 

(2009), a televisão atrai a atenção não apenas porque tem imagem, mas porque sua linguagem é a 

do fluxo acelerado. Aprofundando um processo iniciado no rádio, a TV rompe com a forma linear 

de compreender uma informação, um conhecimento, e isso se reflete no ritmo de vida. É, por certo, 

uma técnica de captação de consumidores, mas o autor também lembra que essa é uma caracterís-

tica inata da própria televisão. 

A proposta de Kerckhove é interessante, ao propor que “uma tecnologia não se impõe a um 

público não preparado” (p.21), ao mesmo tempo em que “estamos sempre sendo feitos e refeitos 

pelas nossas próprias invenções” (p.22). Acredito que, tomado o conjunto de mídias, a TV atende a 

um outro ritmo de consumo de informação e entretenimento, ao mesmo tempo em que ajuda a 

criá-lo. Para exemplificar esse argumento, alguns números. É patente, no Brasil, que a TV foi intro-

duzida anos antes de sua viabilidade econômica: de acordo com o Recenseamento de 1960 (IBGE, 

s.d.), apenas 4,6% dos domicílios do Brasil tinham aparelho de TV (621.919 unidades, atingindo uma 

população de quase três milhões de pessoas). A maior parte desses aparelhos estava concentrada 

em áreas urbanas (96,7%). Como demonstrei anteriormente, o alcance do rádio também não repre-

sentava uma totalidade, embora a maior parte das pessoas nas áreas urbanas contarem com apare-

lho receptor de rádio. Dado este cenário, o desenvolvimento tecnológico da indústria televisiva du-

rante a década de 1960 ocorre concomitantemente à inversão do cenário urbano/rural no Brasil. Os 

dados do Censo Demográfico de 1970 (IBGE, 1973) mostram que, no período de 10 anos, a população 

que vivia em áreas urbanas e suburbanas saltou de 45% para 55%. Em 1970, 59% dos domicílios con-

tavam com aparelho de rádio (72,5% daqueles em áreas urbanas, e 40% dos domicílios rurais). Já a 
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TV estava presente em 24%23 dos domicílios brasileiros (presença em 40% de domicílios nas áreas 

urbanas, mas apenas 1,5% nos rurais).  

Do ponto de vista da tecnologia, nesse mesmo período de 10 anos foram introduzidos vide-

oteipe, redes de micro-ondas e comunicação via satélite (Hingst, 2004): equipamentos que alteram 

a forma de produção e definem a linguagem televisiva. Especialmente o videoteipe, ao possibilitar a 

montagem dos programas, acelera a lógica da fragmentação (ver seção 4.3). Já o micro-ondas ter-

restre e os satélites sincronizam espaços distintos, ampliando a cobertura da televisão. Kerckhove 

(2009) identifica na TV, independente do país em que está inserida, uma rápida, contínua e pode-

rosa manipulação de nossas reações. Diz o autor que “o período entre meados dos anos [19]60 a 

meados dos anos [19]70 foi definido pela cultura de massas. Começou com o feixe elétrico ilumi-

nando os nossos sistemas nervosos, inundando as nossas sensibilidades com expansionismo inflaci-

onário e marketing agressivo” (p.142). A velocidade impressa pela TV é compatível com o ritmo de 

vida das cidades que crescem, como é compatível com a definição de um mercado de consumo 

integrado, segundo identifica Ortiz (2006) em relação ao período.  

Inevitavelmente, todo o ecossistema midiático – o rádio, incluso – acompanha esse novo 

ritmo. Ao analisar a canção Amanhecendo, tema musical da Rádio Jovem Pan de São Paulo, com-

posta por Billy Blanco em 1974, Menezes (2007, p.63) nos confirma essa impressão: “o rádio não se 

limita a uma sincronização de atividades a serem desenvolvidas pelo conjunto de pessoas vinculadas 

em uma sociedade; remete a um universo simbólico que trabalha com memórias e narrativas que 

dão sentido ao tempo de cada dia”. O autor entende que, à medida que as cidades se tornaram 

populosas, diferenciadas e complexas, a percepção do tempo passou a ser “progressivamente acele-

rada”. A divisão de trabalho e simultaneidade de ações de milhões de pessoas que convivem em um 

espaço comum se efetiva com a articulação desses indivíduos a partir das mídias. Assim, 

… não há um ‘determinismo tecnológico’ condenando o rádio a ser um veículo de comunicação 
subjugado pela TV… Houve, sim, o uso desta tecnologia por parte da sociedade do modo que esta 
lhe achou conveniente. Além disso, a sofisticação do conteúdo dos dois meios não pode ser medida 
da mesma maneira que sua base tecnológica ou pela ordem em que apareceram (Pinto, 2014, p.38) 

                                                           
23 Há uma discrepância entre os números do IBGE, apresentados aqui, e aqueles apresentador por Renato Ortiz (2016). 
Não obstante os números absolutos que encontrei nos documentos serem similares aos do autor, a porcentagem cal-
culada pela fonte que ele utilizou aparece “inflada”: mais de 50% dos domicílios brasileiros teriam TV em 1970, segundo 
a Secretaria de Informação do governo militar. Me pergunto se houve um erro de cálculo ou a apresentação de números 
incorretos propositadamente. Por certo, isso não muda a argumentação realizada por Ortiz sobre o estabelecimento do 
mercado brasileiro de bens simbólicos no período sob ditadura, mas exige certo cuidado em tentar compreender o 
papel da TV na sociedade brasileira. 
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Se encararmos por esse viés, o período que se estende entre meados dos anos 1950 e meados 

dos anos 1970, identificado por Luiz Ferraretto (2012) como o início da “fase da segmentação”, é de 

revolução no ecossistema midiático brasileiro24. As mídias definem e são definidas pelas mudanças 

econômicas, sociopolíticas e culturais em curso – pelo menos, nas regiões metropolitanas em de-

senvolvimento. O rádio acompanha essa pulsação em direção à pluralidade.  

A partir de meados dos anos [19]70, começa a transformação para que o rádio conseguisse sair defi-
nitivamente do marasmo em que caiu a partir dos anos [19]50. A tendência à especialização mos-
trou-se cada vez maior. As emissoras passaram a identificar-se com determinadas faixas sócio-eco-
nômico-culturais, procurando dirigir-se a elas e buscando sua linguagem nos próprios padrões das 
classes que desejavam atingir. (Ortriwano, 2001, p.24) 

Em minha opinião, esse período de transformações no rádio pode ser considerado várias 

coisas, menos “marasmo”. Mesmo a narrativa heroica do rádio dá a entender algo bastante diferente: 

desprestigiado ao perder o trono para a TV, se transmuta em sua essência. Sem a majestade com a 

qual imperou por 15 anos, é hora de se resumir a uma existência comum, mais próxima do povo. 

Durante todos esses anos, ele foi educado e sabe articular as palavras, e vira então um grande com-

panheiro e um mensageiro. A caricatura oferecida por Magaly Prado (2012, cap. 1, Ampliação do 

radiojornalismo no Brasil) é retumbante: “Com o advento da televisão, [a] segmentação [da progra-

mação] se intensificou e, em alguns casos, o radiojornalismo foi se tornando o único referencial da 

programação de rádio”, objetivando “restabelecer o diálogo com o ouvinte”. No entanto, há mais 

sobre o período do que traz essa simplificação. 

O principal facilitador dessas mudanças é o transistor, que permite o encolhimento do apa-

relho e aumenta sua portabilidade. O olhar romântico que alguns autores usam para descrever suas 

juventudes com o rádio, objeto que os acompanham, intimamente presente, é sintomático desse 

período não pelo que o rádio se torna, mas pelo que ele passa a significar: um artefato cultural que 

assume o papel de “companheiro”. Em termos do já mencionado “circuito da cultura” (pág. 45), 

trata-se de uma representação expressa na linguagem, fortemente enraizada nos usos socais (du Gay 

et al., 2013). Diferentes grupos, então, se identificam de modos distintos com o rádio e, sendo ele um 

artefato cultural por onde transitam outros produtos simbólicos, torna-se um mediador no pro-

cesso cultural. Três aspectos da programação, que se definem no longo período entre os últimos 

anos da década de 1950 e os primeiros anos da década de 1980, são devedores do transistor, e pre-

tendo explorá-los nos próximos tópicos. 

                                                           
24 Ortiz (1994, pp.79-89) anota o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa em geral, com destaque para a 
televisão, o cinema e os periódicos impressos, tanto por força de atuação do regime ditatorial, como pelo investimento 
privado que controla esses setores. 
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.. O ocaso das produções sofisticadas25 

Como argumentei na seção 2.5, a emergência da televisão não pode ser o único parâmetro a explicar 

o quase desaparecimento da produção ficcional no rádio. É um influenciador, com certeza, mas as 

mudanças são social e culturalmente mais profundas. Da parte técnica, o transistor desempenha 

um papel fundamental, ao sustentar mudanças nos hábitos da escuta, tornando o aparelho mais 

barato e a audição móvel (Ferraretto, 2007a). Acompanhada de outras atividades, e sem o ouvinte 

ter possibilidade de dispensar a atenção necessária durante toda a escuta, a fruição de peças sonoras 

no rádio (como dramaturgia e documentários, nos formatos estabelecidos nos anos 1950) não seria 

tão bem aproveitada. Por razões semelhantes, Warren (2013) e Crisell (1994) destacam que o rádio 

passa a ser uma “mídia secundária”.   

É sabido que, com o desenvolvimento da eletrônica e, com ela, do transistor, o aparelho de 

rádio ganha mobilidade. Curiosa, portanto, é a afirmação de que a indústria radiofônica teria “res-

pondido” à TV com o aparelho transistorizado (Cunha, 2010). Inverter a questão não seria mais ver-

dadeiro? Que o rádio se torna portátil – mudando, assim, a forma de fruição – porque a indústria de 

eletrônicos desenvolveu um novo produto, adequado à “sociedade do consumo”, em estágio de 

formação? Bauman (2008, pp.44-45) identifica que o estabelecimento do “consumismo” se caracte-

riza por “um volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes”, de modo que “novas neces-

sidades exigem novas mercadorias, que por sua vez exigem novas necessidades e desejos”. Simulta-

neamente, o ambiente, que está começando a se “liquidificar”26, se caracteriza por elevados graus de 

mobilidade, ao qual o transistor responde como o primeiro tradutor necessário para uma nova or-

ganização do tempo. No Brasil, apesar da simultaneidade com que o rádio transistorizado e a tele-

visão estiveram disponíveis, há uma distância entre a popularização dos dois equipamentos: se-

gundo Ferraretto (2007a, p.124), o transistor estava difundido já em 1960, enquanto a TV, como 

vimos, só se populariza na década de 1970. Assim, proponho outra problemática: mesmo sem a TV, 

a programação radiofônica teria sofrido alterações profundas na mesma época, porque o transistor 

refletiu mudanças mais importantes do que a simples adequação (espacial) do consumo de rádio. 

                                                           
25 Apesar de exemplificar “produções sofisticadas”, neste capítulo, com o caso da dramaturgia, estou me referindo às 
obras radiofônicas que utilizam os recursos expressivos do meio em sua totalidade, sejam ficcionais ou não-ficcionais. 
26 É importante anotar que Bauman refere-se ao período compreendido entre o final do século 20 e a atualidade como 
“modernidade líquida”, fruto de um processo que se acelera com as mudanças econômicas e seus reflexos políticos, 
culturais e sociais da segunda metade daquele século. O mesmo período é identificado por Harvey (2001) como pós-
modernidade, especialmente em função de sua relação com o conceito de pós-modernismo artístico. Já Hall (2000; 
2003) usa o termo “modernidade tardia”. Preferi manter os termos como usado pelos autores. 
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Fundamentalmente, o transistor possibilitou a passagem da escuta coletiva para a escuta 

individual. Não que isso represente uma total novidade, haja vista que, dentre os primeiros apare-

lhos com cristais, alguns possuíam fones de ouvido para escuta. Por outro lado, a intensificação dessa 

forma de consumo corresponde ao momento, na sociedade contemporânea, em que o valor mo-

derno do indivíduo como fundamento da existência ganha força. David Harvey (2011) retoma o pe-

ríodo pré-industrialização e aponta o ideal iluminista de emancipação do sujeito como a base desse 

processo, acelerado a partir da virada das décadas 1960 e 1970. A modernidade e o período que esse 

autor chama de “pós-modernismo” (dos anos 1970 em diante) têm como característica a fragmen-

tação dos aspectos cotidianos e uma crescente efemeridade dos bens materiais e imateriais. Para 

Stuart Hall (2000), a entrada nesse período torna as identidades “cada vez mais fragmentadas e 

fraturadas; elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, 

práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos” (p.108). David Harvey, ao revisar a bi-

bliografia sobre o assunto, delineia duas correntes que consideram de modos opostos – mas não 

excludentes – os fenômenos que provocam essa cisão dos sujeitos.  

Enquanto alguns alegam que os movimentos contraculturais dos anos 1960 criaram um ambiente 
de necessidades não atendidas e de desejos reprimidos que a produção cultural popular pós-moder-
nista apenas procurou satisfazer da melhor maneira possível em forma de mercadoria, outros suge-
rem que o capitalismo, para manter seus mercados, se viu forçado a produzir desejos e, portanto, 
estimular sensibilidades individuais para criar uma nova estética que superasse e se opusesse às for-
mas tradicionais da alta cultura. Seja como for, considero importante aceitar a proposição de que a 
evolução cultural que vem ocorrendo a partir do início dos anos [19]60 e que se afirmou como he-
gemônica no começo dos anos [19]70 não ocorreu num vazio social, econômico ou político. (Harvey, 
2001, p.65) 

O campo da música, que discuto no tópico 2.6.2, torna essa discussão mais clara. Vou, por 

enquanto, me deter nos valores correspondentes a essas transformações culturais. Primeiro, há a 

questão da individualidade como valor. Como demonstram du Gay et al. (2013), usando como 

exemplo um símbolo do individualismo nos anos 1980 – o Walkman –, o produto se conecta a uma 

rede semântica que traz uma gama de significados que sustentam o que o aparelho representa: a 

pessoa urbana que foge do tédio cotidiano; a mobilidade; o indivíduo autossuficiente em meio à 

multidão; um “nômade urbano” (p.9). O rádio portátil se nutre da mesma rede semântica, e com 

uma intensidade semelhante. Renato Ortiz (2015) observa que essas mudanças, em andamento 

desde últimos anos da década de 1960, se aprofundam com a expansão dos mercados globais de 

cultura – o processo ao qual ele nomeia “mundialização cultural” para diferenciar de “globalização 
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econômica”27. A diversidade começa, então, a ser tratada como valor universal e universalizante, 

mesmo que os efeitos práticos fossem pouco identificados pelos autores da época. Grosso modo, as 

representações dos indivíduos e dos grupos sociais, com as quais realizam os processos de identifi-

cação (i.e., de diferenciação ao outro), são cindidas por natureza, incompletas e transitórias – logo, 

diversificadas. A questão é que, ao consumo individualizado, correspondem diferentes identidades, 

logo o próprio produto fruído/consumido é, ele mesmo, diversificado. Assim, seja pelo viés das for-

mações culturais emergentes, que se habilitam a questionar os padrões sociais institucionalizados, 

ou pelo viés da dominação, em que a oferta de bens culturais é planejada mercadologicamente para 

corresponder a diferentes grupos, a construção das subjetividades dos indivíduos é realizada por 

meio de uma “colagem” de identificações.  

Utilizo o termo identidade para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um 
lado, os discursos e as práticas que tentam nos 'interpelar', nos falar ou nos convocar para que assu-
mamos nossos lugares como os sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os proces-
sos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode 'falar'. (Hall, 
2000, p.111) 

Com essa breve e superficial introdução ao tema, procuro demonstrar a importância do 

debate sobre cultura e consumo no período. Ao Brasil já não corresponde mais, unicamente, a ima-

gem de uma nação unificada e coesa como fonte de legitimidade. Se levarmos em consideração  

a emergência das identidades no interior do Estado-nação, movimentos étnicos, de gênero, geracio-
nais (juventude, terceira idade), regionais (baianidade, mineiridade etc.), percebe-se que a proble-
mática que estamos discutindo adquire outra inflexão. O Estado-nação não mais possui o monopó-
lio da definição de identidade, o nacional deve conviver e concorrer com diferentes afirmações iden-
titárias produzidas em seu interior ou no espaço da modernidade-mundo. A integridade do todo é 
cindida. (Ortiz, 2015, pp.153-154) 

 A televisão, nesse sentido, fica responsável por captar, expressar e atualizar uma “comuni-

dade nacional imaginada” (Lopes, 2009, p.23). Esse momento está impresso na telenovela “durante 

o período de 1960 a 1980”, quando “ela se estruturou em torno de representações que compunham 

uma matriz imaginária capaz de sintetizar a sociedade brasileira em seu movimento ‘modernizador’” 

(pp.23-24). Modernizador, neste caso, significa tanto um “projeto de Brasil” que acompanhou o pe-

ríodo militar, mas que havia ganhado força antes, sob o governo Juscelino Kubitschek, como a com-

plexificação do sujeito, fruto da sociedade do consumo que se desenvolve em escala global e se faz 

sentir no Brasil especialmente a partir dos anos 1970.  

                                                           
27 Apesar da coincidência, no período, da expansão das ações de multinacionais com a distribuição em larga escala dos 
produtos culturais, Ortiz anota que a internacionalização das commodities e a mundialização dos bens culturais passam 
por processos distintos. De um lado, a otimização dos custos de produção é a palavra de ordem, com a racionalização 
do processo de produção. Do outro, os produtos (físicos ou não) que tenham algum traço cultural precisam ser ade-
quados às lógicas locais, subsidiando um tipo de forma cultural que mescla tanto as demandas nacionais e regionais, 
como a racionalização típica da internacionalização das produções. 
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E o rádio, nesse período? Segundo Jesus Martín-Barbero (2003a, pp.263-264), o processo é 

similar em toda a América Latina: enquanto a TV passa a exercer esse papel contraditoriamente 

homogeneizador, trabalhado pelos governos (em sua maioria, autoritários), ao unificar sob um só 

público a diversidade cultural, o rádio se pluraliza e se segmenta para corresponder às identidades 

sociais diversas que transitam nas cidades. A oferta da programação radiofônica, por uma lógica bem 

mais comercial que até os anos 1960, se diversifica. O autor vê o rádio como o melhor objeto técnico 

para, então, mediar o popular: o operário que encontra no rádio uma orientação para existência nas 

cidades, o migrante que se mantém ligado à terra natal, e a dona de casa que acessa emoções que 

lhe são veladas (p.327). Coube aos meios massivos – em especial ao rádio – a função de impulsionar 

as identidades sociais que, em consequência, passaram a corresponder mais ao modelo econômico 

do que ao político. 

A homogeneização do consumidor requer que se domine e caracterize como receptor, empreen-
dendo um tipo de classificação que transforma as identidades sociais prévias e as torna funcionais 
para um determinado esquema de sociedade, em que se apresentam outras categorias às de cidadão: 
espectador, torcedor, jovem, mulher etc. (Martín-Barbero, 2003a, p.264) 

Temos, então, uma série de configurações que se conectam na rede de associações do tran-

sistor e agem umas sobre as outras: a velocidade inerente à vida urbana e aos traços da modernidade 

tardia; a supervalorização do sujeito individualizado; o modelo econômico “sobrepondo-se” ao mo-

delo político; a diversidade como valor universal; a emergência de formações culturais (mercadoló-

gicas ou contraculturais) cevando tal diversidade; a apropriação dos aparelhos miniaturizados de 

escuta como artefato cultural. Se sobrepormos todos esses elementos à rede de relações do rádio, 

as figuras do comunicador popular e do DJ se materializam como correspondência importante ao 

período. 

Com o aumento significativo do número de estações em atividade entre 1955 e 1964, e com 

a lógica capitalista que se volta à diversificação da identidade, ocorre um importante processo de 

segmentação que, mesmo não sendo suficientemente amplo para dar conta de representar todos 

os grupos sociais, reflete a lógica mercantil que estipula padrões de consumo. Esse processo tem a 

chance de se intensificar a partir dos anos 1970, com a introdução das estações em FM. A segmen-

tação do rádio, presente na multiplicidade de programações, divide também o público, inviabili-

zando o investimento muito alto em programas sem retorno seguro. Com a eficácia do alcance de 

audiência garantida por outros elementos que, simbolicamente, estão mais próximo das realidades 

sociais que se manifestam desde os anos 1960, e com o benefício adicional de poder cortar custos, o 

que chamo de “produção sofisticada” perde espaço. O locutor-companheiro e a divulgação musical 

são produções mais baratas que dramaturgia e documentários, por exemplo, por exigirem, em rela-
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ção ao primeiro caso, menos recursos humanos e técnicos, e em relação ao segundo, menos tempo 

de produção. Ocorre uma racionalização da produção radiofônica, que transfere a base de sua legi-

timidade da capacidade de produção para a popularidade do comunicador. 

Seria um erro, contudo, declarar que o ouvinte, disperso na velocidade cotidiana, não acom-

panharia uma obra complexa. A verdade é que a atenção é variável no decorrer da fruição, isto é, 

transita desde uma escuta ambiental à atenção concentrada, sem inviabilizar o acompanhamento 

de outras atividades (Ferraretto, 2007a). Para isso, o realizador de rádio lança mão de artifícios, como 

controlar o nível psicoacústico da duração, a frequência de estímulos auditivos (música, efeitos e 

silêncio), a intensidade da locução, o conjunto melodia e harmonia, o ritmo com que se articula a 

programação como um todo (Balsebre, 1994, pp.214-218). São técnicas, por exemplo, usadas na lei-

tura dramatizada de cartas dos ouvintes, presentes até os dias atuais em emissoras populares (como 

relato na seção 6.4). Logo, a insistência no adjetivo “secundário” para definir o rádio – no ensino 

universitário e na pesquisa, no planejamento de programação, e na estratégia de marketing dos pró-

prios veículos – acaba reiterando a superficialidade, dada a constante indicação de que o ouvinte 

nunca estará prestando suficiente atenção. Isso cabe bem ao discurso da velocidade da notícia, mas 

é uma justificativa que inibe até mesmo a discussão sobre produções mais sofisticadas, como a fic-

ção. 

a condição de ser secundário não é um pré-requisito para considerarmos rádio um meio, fenômeno 
ou prática. É, talvez, uma ideia útil e descritiva, em algumas instâncias selecionadas para exame e 
análise, mas está longe de ser uma característica essencial; nem é, de modo algum, uma verdade 
constante a todas as experiências ou instâncias do rádio.28 (Dubber, 2013, p.12) 

.. O comunicador, o DJ e a música 

Os estudos de rádio no Brasil costumam apontar o período em torno da década de 1970 como 

aquele em que se consolidam dois diferentes modelos de apresentação de rádio, dominantes até 

hoje: o comunicador e o DJ. Ocorre, basicamente, uma adequação à realidade do rádio naquele mo-

mento, em que as questões de proximidade e velocidade se impõem em substituição à programação 

de ampla abrangência de públicos, por vezes mais complexa. Como tentei demonstrar nos itens 

anteriores, o transistor e a televisão, ao refletirem o conjunto de mudanças do período, desempe-

nham funções importantes nesse desenvolvimento. Outra tecnologia, no entanto, é substancial para 

acelerar o processo de mudanças: as transmissões em Frequência Modulada (FM). 

                                                           
28 No original: the condition to secondariness is not a prerequisite for a medium, phenomenon or practice to be consid-
ered radio. It’s perhaps a useful and descriptive idea in some instances that have been selected for examination and 
analysis, but is far from being an essential characteristic; nor it is by any means always true for every experience or 
instance of radio. 
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Noções como mobilidade, intimidade e regionalidade (capacidade de relatar ao local em 

que se insere), introduzidas com o rádio portátil transistorizado, se difundem com a FM e se tornam 

características universais do meio, como demonstram diferentes publicações realizadas nos anos 

seguintes à introdução desse sistema de transmissão. É nesse sentido que Gisela Svetlana Ortriwano 

(2001, pp.78-81), se apoiando no trabalho de Angel Faus Belau, resumiu as características do rádio 

nos anos 1980 como: linguagem oral, pois o rádio “fala”, e portanto basta ouvir, atingindo inclusive 

o ouvinte com baixo nível cultural; penetração tanto nacional como regional, valorizando localida-

des; mobilidade do receptor, que pode ouvir enquanto realiza diferentes atividades, e do emissor, 

devido à simplicidade dos equipamentos; baixo custo dos aparelhos receptores e da produção, por 

não demandar muitos equipamentos nem mão de obra; imediatismo, isto é, a capacidade de cober-

tura e descrição de um fato enquanto ocorre; instantaneidade, pois sem capacidade de gravar a 

transmissão para escuta posterior, a informação radiofônica é efêmera; sensorialidade, que é a capa-

cidade de envolver o ouvinte em um  “diálogo mental”; e a autonomia do ouvinte, que remete ao 

uso individualizado do rádio. O manual de produção radiofônica do argentino Mário Kaplun (1978, 

pp.48-70) passa por questões semelhantes: unissensorialidade; descorporificação da voz; efemeri-

dade da mensagem; ruídos na percepção da mensagem; poder de sugestão; comunicação afetiva, 

que se projeta sobre o estado emocional e a memória do ouvinte; projeção do outro, a partir da sua 

personalidade; identificação com o locutor. Já o britânico Andrew Crisell (1994, pp.3-16), ao reforçar 

que o rádio é um “meio cego”, acaba descrevendo suas características como: a primariedade da voz 

na mensagem radiofônica; o apelo à imaginação e à criação de imagens mentais; a ativação dos ou-

tros sentidos por meio da audição; a sensação de presente constante, de um “ao vivo” contínuo; a 

capacidade de sugestão; a flexibilidade em deixar o ouvinte livre para realizar outras atividades en-

quanto escuta – que pode acarretar em perda de atenção e agir contra o poder de sugestão; o al-

cance individual e a intimidade, pois a mensagem se processa “dentro da cabeça” do ouvinte e o 

alcança em situações de solidão e privacidade; o baixo custo de recepção; a mobilidade do aparelho. 

Nas palavras de Balsebre (1994), a mensagem radiofônica alcança significados a partir do processo 

de percepção sonora, que ativa sensações e produz imagens nas mentes dos ouvintes. 

… o rádio é um veículo de informação, expressão de afetividades, sentimentos e desejos, e define 
uma interação comunicativa emissor/receptor… o discurso radiofônico fundamenta sua primeira 
razão de ser em sua temporalidade, tem uma estrutura sequencial, ininterrupta, e está constituído 
por unidades que sucedem umas às outras em uma linha temporal.29 (Balsebre, 1994, p.141) 

                                                           
29 No original: … la radio es vehículo de información, expresión de afectividad, sentimientos y voluntades, y define una 
interacción comunicativa emisor/receptor… el discurso radiofónico fundamenta su primera razón de ser en su tempo-
ralidad, tiene una estructura secuencial, ininterrupta, y está constituido por unidades que se suceden unas a las otras en 
una línea temporal. 
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A FM não se torna disponível apenas nos anos 1970. Há, inclusive, alguma contradição a 

respeito do pioneirismo no uso dessa faixa de frequências (ver Ferraretto, 2001, pp.156-158; del Bi-

anco, 1999). A tecnologia para transmissão de som de alta definição, utilizando a banda VHF (Very 

High Frequency) e com modulação em Frequência Modulada estava pronta desde 1934, nos labora-

tórios da RCA. Segundo Wu (2012, pp.157-163), Edwin Armstrong, engenheiro elétrico que desenvol-

veu a tecnologia, reconhecia desde os primeiros anos as inúmeras possibilidades da FM. David Sar-

noff, nesse momento já presidente da RCA, também as reconheceu, e por isso articulou uma “cam-

panha silenciosa” contra a instalação da tecnologia. Por meio da NBC, influenciou o Federal 

Communications Commission (FCC) a criar mecanismos que dificultaram a adoção das transmis-

sões em frequência modulada pelas estações. O risco, bastante claro para Sarnoff, era que isso pro-

vocaria uma “revolução” no mercado de rádio justamente no momento de expansão das emissoras 

em amplitude modulada. Além disso, haveria uma sobreposição de tecnologias, uma vez que, em 

várias partes do mundo, a tecnologia da televisão estava em desenvolvimento (capitaneada pela 

RCA nos Estados Unidos). Como a transmissão em FM exigiria menor potência de transmissão, os 

custos mais baixos poderiam representar, primeiro, um aumento na concorrência e, segundo, a di-

visão do público em segmentos. O lobby da NBC resultou que, entre os anos 1940 e 1950, a faixa FM 

foi usada essencialmente como simulcasting das transmissões em AM, isto é, não haveria novas em-

presas, e sim o fortalecimento dos grandes agentes. 

Na verdade, só nos anos 1970 a FM alcançaria a AM, e apenas nos anos 1980 teria a mesma popula-
ridade. Não se pode negar que o surgimento da televisão, na mesma época, roubou parte do vigor 
da FM. Também é verdade que a substituição integral de uma tecnologia por outra leva algum 
tempo. Mas os estudados esforços da indústria da AM e a cumplicidade das restrições impostas pela 
FCC, embora às vezes bem-intencionadas, com certeza retardaram a FM, impedindo que ela se de-
senvolvesse como algo mais que uma AM em estéreo. (Wu, 2012, p.163) 

Essa descrição demonstra, portanto, que a popularização do uso da banda FM no Brasil não 

esteve em tão grande descompasso com o restante do mundo. Ocorre, em terras brasileiras, exata-

mente o que previra a indústria estadunidense de rádio frente às novas tecnologias: a divisão do 

público e segmentação do consumo. A diferença essencial é que, no Brasil, o impulso para a implan-

tação da FM foi basicamente político: segundo conta Nélia del Bianco (1999, p.191), o governo militar 

elaborou uma estratégia de interiorização da radiodifusão, que previa a instalação de novas rádios 

para coibir “a livre penetração de emissoras estrangeiras no país”. Sentencia a autora que 

A frequência somente ganhou impulso porque houve ação deliberada do governo militar no sentido 
de definir estratégias para distribuição de concessões e permissões de canais e de estímulo à reativa-
ção da indústria nacional de equipamentos. A FM teria fracassado no Brasil se a indústria não tivesse 
contribuído com a produção de aparelhos transmissores e receptores mais baratos. (del Bianco, 1999, 
pp.190-191) 
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É preciso considerar, também, que as rádios FM ampliaram um processo de diversificação 

de programação e segmentação de público que já estava em andamento desde as décadas anterio-

res, sustentado por novas concessões de estações AM. A especialização das emissoras em torno de 

formatos de programação levou à emergência dos dois estilos de apresentação dominantes – o co-

municador e o DJ – cujo trabalho está ligado ao formato que a estação assume. O referencial esta-

dunidense, que costuma servir como diretriz em nossas classificações, introduz nomenclaturas 

como “all news”, “news-talk”, “all talk”, “music-talk” e “format radio” (Warren, 2013). Na ordem que 

estão listadas, partimos de estações voltadas à informação contínua, normalmente combinando re-

cursos de rede e local, passamos por aquelas montadas sobre programação generalista, que mescla 

uma série de formatos (participação por telefone, conversas definidas em tópicos, entrevistas etc.) 

e chegamos nas estações exclusivamente musicais, normalmente orientadas a um determinado seg-

mento musical ou de público30. Até recentemente, enquanto as de formato predominantemente 

musicais se localizaram na faixa FM, emissoras baseadas em fala estiveram bastante associadas à faixa 

AM, onde se desenvolveu a carreira dos comunicadores – especialmente em generalistas all talk e 

music-talk. 

Conforme anota Esch (1997), há uma evolução histórica nessa carreira, desde o speaker pre-

sente nas primeiras programações de rádio, passando pelo “animador de auditório” e pelo “anima-

dor de estúdio”, até chegar-se ao termo como o conhecemos. O autor destaca duas características: 

uma certa simplificação da sua atuação com o passar do tempo, especialmente na transição entre a 

“era de ouro” e o momento imediatamente posterior, após as emissoras de TV terem contratado os 

principais talentos das maiores rádios; e o maior volume e qualidade do contato com o ouvinte, que 

substitui a distância do auditório pelo uso da carta e do telefone, mais individuais e pessoais. Com 

relação à audiência, a análise de Quadros et al. (2017) demonstra que se fortalecem dois tipos de 

radiouvintes, em consonância com as mudanças na programação: o “ouvinte consumidor”, que já 

vinha sendo “ensinado” a consumir os produtos anunciados, passou a ser categorizado conforme a 

crescente segmentação de programação; e o “ouvinte em cena”, que surgira como audiência pre-

sente em programas de auditório, passou a ter protagonismo com a maior participação por telefone 

– seja como fontes de informação, seja como peças dos programas de entretenimento. A participa-

ção ativa do ouvinte passou a ser induzida pelo improviso e a coloquialidade na fala, de modo que 

o comunicador deve conhecer o suficiente sobre aquilo que interessa ao seu ouvinte, seu estilo de 

                                                           
30 Para uma proposta de classificação abrangente, mais adequada à situação brasileira, sugiro ver Ferraretto (2014b). 
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vida, crenças, valores, preferências etc. (Warren, 2013). Valendo-se do trabalho de Maria Cristina 

Castilho Costa, Gisele Sayeg assim define a humanização tecnológica do rádio: 

Na medida em que o ouvinte vai se distanciando da realidade objetiva, conduzido principalmente 
pela alta sensorialidade da linguagem radiofônica, ele é envolvido por uma poderosa ficcionalidade. 
Nessa nova realidade, cria-se uma forte relação de afetividade, de intimidade, de fortalecimento das 
imagens. O ouvinte se entrega à agradável sensação de ter alguém tão próximo (apesar da distância), 
que o cumprimenta com cumplicidade, que comenta o seu cotidiano, que traz música e emoção ao 
seu dia-a-dia e que nada lhe pede ou exige. Um verdadeiro oásis num deserto de relações cada vez 
mais frias e impessoais, produzidas pelo mundo moderno. (Ferreira, 2006, p.24) 

Assim, o rádio é incorporado na narrativa diária do ouvinte porque o comunicador e a re-

corrência da grade lhe oferecem material básico: a voz que assegura a companhia diária, o estrato 

de informação que produz continuidades frente às rupturas e descontinuidades da vida cotidiana 

(Breton, 2013, pp.82-83). Enquanto a matriz cultural do melodrama se manifesta, de modo mais 

completo, na telenovela, o rádio se volta para outra matriz cultural importante na tradição latino-

americana: a oralidade (Martín-Barbero, 2003a, pp.328-330). A vida das ruas se reproduz no rádio 

popular-urbano por meio de leituras dramatizadas de histórias e cartas das pessoas, do assistencia-

lismo, da relação íntima estabelecida com os ouvintes, tanto por meio da participação ao telefone 

como pela forma como o locutor se dirige a eles.  

Julia Albano Silva (1999, pp.42) diz que a empatia e proximidade (imaginada) entre ouvinte 

e locutor são estabelecidas pela linguagem intrínseca ao veículo, que reelabora signos de uma “situ-

ação comunicativa que dava-se pela palavra oral, pela proximidade de corpos e intermédio da voz 

performática”. Assim, no rádio se realiza uma “oralidade mediatizada”, que resgata formas arcaicas 

da comunicação. Há, ainda o elemento da “repetição” (ou cotidianidade). Para Balsebre (1994, p.222), 

a origem da relação próxima entre ouvinte e apresentador está na repetição e familiarização de có-

digos e estrutura dos programas. Segundo o autor, o reconhecimento das propostas narrativas de 

um programa reforça a comunicação participativa, isto é, a diminuição da distância entre ouvinte e 

o produto radiofônico. A familiaridade leva à previsibilidade, que permite ao ouvinte completar a 

informação perdida, em caso de desvios da atenção. Essa característica está, também, na raiz dos 

efeitos de “empatia” e “identificação” que aproximam o indivíduo da audiência do comunicador, 

personalidade com quem passa a ter contato recorrente. 

O hábito e a familiaridade na escuta induzem a um tipo de atitude comunicativa, de modo que o 
ouvinte de rádio incorpora, em sua realidade cotidiana, a realidade comunicativa que representa o 
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emissor… um sujeito de permanente referência comunicativa, com determinadas características de 
personalidade e uma imagem concreta31. (Balsebre, 1994, p.223) 

A associação direta entre “comunicador” e “personalidade” talvez seja o traço que melhor 

caracteriza o seu desenvolvimento como figura pública. Warren (2013, Cap.3: e announcer: Mes-

senger or messiah) sublinha que a chave da programação radiofônica é o elemento humano, e uma 

verdadeira “radio personality” é alguém que consegue trazer algo novo e excitante, que cria um re-

lacionamento amigável único e individual com o ouvinte. Por levar ao ouvinte algo que o faça pen-

sar, que aprofunde seu conhecimento, esse locutor, em princípio um “mensageiro”, passa a ser um 

“messias”. Sendo uma personalidade que se apresenta diariamente na vida das pessoas, seu papel de 

influenciador é potencializado. Para Balsebre (1994, pp.223-224), o apresentador assume o papel de 

“modelo referencial” para o ouvinte, o que estreita a relação comunicativa com a audiência. Como 

“modelo” e como “referencial”, podemos intuir que este profissional se habilita como influenciador 

de consumo e comportamento – o que serve, absolutamente, a interesses externos, como a política 

e a indústria fonográfica. Sua credibilidade percebida emana de diferentes fatores, como estilo, aber-

tura com o ouvinte, quantidade e qualidade da informação que divulga, entre outros (Savage & 

Spence, 2014). 

Como o comunicador deriva de uma tradição radiofônica que remete aos anos 1940, ele 

teria menos penetração entre o público mais jovem, que começava a se configurar, nos anos 1960, 

como consumidor. O diálogo com esse público implicou um trabalho diferente, inspirado na figura 

do disc jockey presente em estações dos Estados Unidos (“A revolução das FMs”, 1984). Segundo 

Brewster e Broughton (2000), essa categoria de apresentador ocupou especialmente as rádios locais 

estadunidenses, a partir da “invenção” do público adolescente, nos anos 1950. Nas economias avan-

çadas, ocorria entre os anos 1950 e 1960 uma revolução cultural em que os jovens desenvolvem uma 

identidade cultural diferente das anteriores (Starkey, 2017, p.663). O novo público, a necessidade de 

se diferenciar da TV e as possibilidades do transistor sustentaram a emergência de um disc jockey 

carismático, de fala rápida (Brewster & Broughton, 2000, p.28). Em uma definição simples, “a atua-

ção do DJ é apresentar uma série de músicas para o deleite de uma audiência… o que os DJs de rádio 

fazem – eles anunciam músicas e as intercalam com conversa, comédia ou outro tipo de perfor-

mance”32 (p.8). Brewster e Broughton, ao contar a história do DJ, tentam conectá-la ao rádio desde 

                                                           
31 No original: El hábito y la familiaridad en la escucha induce a una actitud comunicativa tal, que el radioyente incorpora 
a su realidad cotidiana la realidad comunicativa que representa el emisor… un sujeto de permanente referencia comu-
nicativa, con unas determinadas características de personalidad y una imagen concreta. 
32 No original: DJing is the act of presenting a series of records for an audience’s enjoyment… what radio DJs do – they 
introduce music and intersperse it with chat, comedy or some other kind of performance. 
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os primeiros anos do meio. Trata-se, para eles, de alguém capaz de filtrar a informação importante 

e extrair sentido da massa de informação musical. Para a indústria da música, isso é fundamental ao 

direcionar o consumo. 

Os DJs em rádios brasileiras são devedores, portanto, da especialização de estações em seg-

mentos musicais. Alguns autores destacam o trabalho de Newton Alvarenga Duarte, mais conhe-

cido como Big Boy33, em estações do Rio de Janeiro, como um marco simbólico desse momento de 

transição. Iniciando sua carreira na estação AM Rádio Mundial, o locutor apresentava aos ouvintes 

pop internacional. Na faixa FM, trabalhou na Eldorado FM, colocando a estação em 3ª posição no 

IBOPE em 1974 (Kischinhevsky, 2007, pp.46-47). No Rio Grande do Sul, Ferraretto (2007b, 

pp.531.532) destaca Glênio Reis, na Rádio Difusora Porto-Alegrense, como o primeiro disc jockey do 

estado. No começo dos anos 1950, a emissora mudou seu perfil e passou a valorizar a música em sua 

programação. Reis apresentava um programa chamado Falando de discos, que atraia a atenção da 

audiência e do meio artístico, se configurando como o apresentador que mais recebia correspon-

dência. Em 1959, o locutor se transferiu para a Farroupilha, do mesmo grupo, e assumiu a direção 

musical da estação. Em São Paulo, Felipe Braga (2017) destaca a transformação da rádio Excelsior 

AM, em 1968, na Máquina do Som, que por uma estratégia do grupo Globo (proprietária da estação) 

passou a ter uma programação musical sob o comando do radialista Antonio Celso. No final dos 

anos 1970, com a mudança da Excelsior AM para uma programação esportiva, a Excelsior FM passou 

a cumprir a função de reproduzir música e, ao lado da Difusora FM, foram chamadas pelo jornalista 

Sérgio Gomes (1978) na Folha de S.Paulo de “campeãs dos enlatados”, em referência à predominân-

cia da música estrangeira, em estilo “discothèque”, em suas programações – reflexo do poder da 

indústria fonográfica e da divulgação musical. 

Assim, a indústria fonográfica, em franca expansão no Brasil nos anos 1970 (Vicente, 2014), 

se valeu do trabalho tanto dos DJs como dos comunicadores para configurar o mercado musical. A 

partir de um amplo trabalho de pesquisa e documentação que estamos realizando no âmbito do 

MidiaSon – o Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora, radialistas e divulgadores34 entrevis-

tados destacaram o papel que comunicadores como Barros de Alencar e Hélio de Aguiar, do rádio 

paulista, exerceram para impulsionar ou travar a carreira de um artista ou grupo musical. Nos bas-

                                                           
33 Salvo algumas biografias isoladas, ou pequenos trabalhos, quero apontar a carência em uma historiografia que resgate 
nomes importantes como o de Big Boy para o rádio musical, em especial FM. Nomes como Maurício Kubrusly, Julinho 
Mazzei, Fernando Mansur, Kid Vinil, destaques do rádio paulista, merecem algumas páginas dedicadas às suas carreiras. 
34 Divulgadores são os profissionais que trabalham no departamento de marketing das gravadoras, realizando o contato 
com os diferentes espaços de veiculação da música para promover um determinado artista. Também são conhecidos 
como pluggers. 
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tidores, o senso crítico dos apresentadores em reconhecer um sucesso se mesclava ao trabalho de 

promoção das gravadoras, com práticas às vezes pouco éticas (como a distribuição de benefícios aos 

ouvintes, e mesmo dinheiro aos apresentadores). De toda forma, conforme reforçamos no primeiro 

trabalho publicado no âmbito dessa investigação, é no apresentador que se centralizava, ao menos 

até o início dos anos 1980, a estratégia de “massificação” de uma música, isto é, a promoção capaz 

de alavancar a venda de milhares de cópias de disco (Gambaro, Vicente & Ramos, 2018). Era ele 

quem o divulgador deveria convencer, pois era quem emprestava sua legitimidade ao artista ou 

música lançada. 

No cenário brasileiro, enquanto a MPB e o rock nacional representavam o foco dos investi-

mentos das gravadoras (pelo menos até metade dos anos 1980), dada a possibilidade de vender 

álbuns a preços mais elevados, o segmento popular-romântico se estabeleceu como o principal ven-

dedor de discos (Vicente, 2014). A partir de seus depoimentos, os profissionais entrevistados pelo 

MidiaSon reforçaram que 

A forte estratificação musical que se estabeleceu entre esses grandes segmentos do consumo musical 
brasileiro expressou-se nos meios de divulgação, num primeiro momento, através da relação entre a 
televisão e o rádio AM: programas populares da TV e a rádio AM divulgaram a música mais “popu-
lar”, enquanto as trilhas de novelas e programas especializados difundiam a música mais sofisticada 
da MPB e do rock brasileiro. A partir da consolidação do FM, na segunda metade dos anos 1970, essa 
estratificação se repetiu entre as duas faixas do dial, com o FM dedicando-se especialmente à música 
internacional e à MPB/Rock nacional (Gambaro, Vicente & Ramos, 2018, p.6). 

Entre 1977 – quando se dá inauguração da Rádio Cidade FM, no Rio de Janeiro – e meados 

dos anos 1980, nota-se a crescente importância da faixa FM, como mostra uma reportagem especial 

da revista Veja (“A Revolução das FMs”, 1984). Houve uma multiplicação de emissoras e aumento 

de público, impulsionados pela fabricação maciça de equipamentos, de modo que as rádios FM em-

patam em audiência com as AM. Além disso, o foco em música e o trabalho dos DJs reforçam a 

ligação com os jovens: em 1984, a penetração do rádio FM alcançava 71% das pessoas entre 15 e 29 

anos, em São Paulo. Em termos de promoção musical, os divulgadores entrevistados lembram que 

se tornou fundamental ocupar, também, esse espaço, estando as rádios FM mais inclinadas a realizar 

parcerias com as gravadoras (Gambaro, Vicente & Ramos, 2018). Aos poucos, todavia, a negociação 

comercial em torno da divulgação deixou de estar a cargo dos locutores e se distribuiu nas instâncias 

de administração das emissoras. 

Com o desenvolvimento do mercado em FM, a música popular passou a ocupar, também, 

boa parte da programação. As emissoras em AM continuaram reproduzindo música, claro, mas a 

voz do comunicador ganhou uma renovada importância, correspondente ao período de reabertura 
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política no Brasil. O processo de redemocratização, associado a mudanças econômicas e sociais no 

final dos anos 1970, impulsionou uma outra participação dos ouvintes durante os programas dos 

comunicadores. Segundo Esch (1997, p.71) “… gradativamente, o espaço para a manifestação foi 

sendo ocupado por falas/discursos que não buscavam apenas entretenimento”, ou seja, “usavam a 

força do rádio para exporem insatisfações, reclamações e reivindicações de caráter econômico e so-

cial”. Assim, com o fim das restrições impostas ao papel informativo do meio, programas de varie-

dade e com participação popular se desenvolveram e o comunicador se configurou como um inter-

mediário entre a sociedade e os poderes estabelecidos. O trabalho de Carlos Esch caminha nessa 

direção, e aponta como alguns comunicadores se projetaram além do escopo do rádio e, com a 

credibilidade afiançada pelo seu trabalho junto à audiência, iniciaram carreiras na política (ou, ao 

menos, uma relação muito próxima). 

Simultaneamente, os discursos sustentados pelo processo de redemocratização constituem 

a estrutura de sentimento (Williams, 2000) disseminada da virada das décadas de 1970 para 1980. 

Uma estrutura de sentimento pode ser resumida à consciência discursiva que passa a dominar os 

espaços culturais: neste caso, são predominantes as ideias de independência/liberdade e de renova-

ção. Estrutura de sentimento é, também, uma experiência social vivida ativamente, e que se repro-

duz em algumas manifestações de ordem cultural, especialmente em formações culturais emergen-

tes. A posição do rádio nesse contexto é interessante. A precariedade da instalação física das emis-

soras FM, muitas vezes a parte menor de grupos de comunicação com estações em AM, oferecia um 

espaço de criatividade que acabava ocupado por artistas com algum engajamento político (e.g. Ge-

raldo Leite e Kid Vinil35, músicos e radialistas). Nos poucos, porém significativos, programas que sur-

giram, um grupo de pessoas soube aproveitar suas posições em estações de rádio para promover as 

novas manifestações artísticas. Segundo Geraldo Leite (comunicação pessoal, 25/jun/2018), poucos 

encaravam o desafio de produzir uma programação de rádio como poucos recursos, uma vez que 

as empresas não estavam muito confiantes em investir grandes somas no desenvolvimento do FM; 

muitas vezes, eram locutores, diretores artísticos e mesmo diretores das estações, alguns novatos, 

outros contratados por conta da proximidade com o campo musical, e alguns oriundos de trabalhos 

anteriores em estações AM. A precariedade possibilitava ousadias, como os radialistas que se apro-

veitavam do formato “ao vivo” para receber artistas e reproduzir canções que tratavam, entre ou-

tros, de assuntos como o estado político, econômico e cultural brasileiro, pobreza, comportamento 

e moral, dessa forma evitando (ou, ao menos, minimizando) a ação da censura. 

                                                           
35 Ambos concederam entrevistas para o projeto conduzido pelo MidiaSon. 
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As emissoras em AM continuaram sendo, ainda por um tempo, o principal veículo de divul-

gação da produção musical dominante (i.e., o braço de massificação das gravadoras.). Já a faixa FM 

teve sua legitimidade para divulgação musical estruturada a partir de uma oferta que se comple-

mentava entre o popular, o pop internacional, estilos musicais emergentes (como o rock brasileiro) 

e uma música alternativa, que ocupava poucos mas significativos espaços da programação. Assim, 

não é descartável o fato que o rádio FM também contribuiu para a assimilação, pelas estruturas 

dominantes do mercado, de boa parte das formações emergentes de música, inseridas em circuitos 

como o do punk/rock (ligado aos movimentos operários) e da Vanguarda Paulistana (cujos inte-

grantes se associavam a uma crítica e renovação da MPB). Isso se deu em duas formas: com a pro-

moção, a um público mais amplo, de boa parte dos artistas conectados com esses movimentos; e 

com a mescla dessa produção com a nova música comercial dominante que se estabelecia no Brasil 

pela ação das gravadoras. 

Com essas informações, acredito ser possível fazer algumas inferências a respeito do pro-

cesso de desenvolvimento da faixa FM em simultaneidade com a reconfiguração da AM. Quero, de 

início, destacar que há sobretudo uma ampla racionalização dos aspectos produtivos, direcionados 

especialmente para a minimização de custos e a maximização dos lucros. Esse fenômeno está implí-

cito na própria ideia de recorrência da programação e hábito do ouvinte em sintonizar os mesmos 

comunicadores: a repetição impede a criação. Além disso, a relação entre indústria radiofônica e 

indústria da música, já presente desde as primeiras décadas do rádio, se intensifica a níveis de quase 

complementaridade. A passagem dos acordos de divulgação das mãos dos apresentadores para os 

diretores das estações é sintomática: estamos falando não só da institucionalização da propina, mas 

de um duto de financiamento das estações.  

Apesar disso tudo, há algo de muito proveitoso a que podemos recorrer, hoje, em termos 

de propostas para as novas produções radiofônicas: no princípio de seu uso comercial, a faixa FM 

trouxe à existência polos criativos, principalmente porque ocupou, inicialmente, um papel secun-

dário. Ao responder – ainda que por vias mercadológicas – às ansiedades do consumo individual, os 

apresentadores puderam elaborar uma programação um tanto livre, significando laços com estilos 

de vida e representações emergentes. Assim, mesmo em um espaço dominado pelas relações co-

merciais, com restrições de recursos, se estabeleceu um diálogo importante com grupos sociais, e 

isso não é pouca coisa. Para Bainbridge e Yates (2013, p.9), o rádio possui o potencial de fornecer 

espaços de resistência em termos de política, música e noções de identidade compartilhada, funções 

sociais importantes que se sustentam na força psicológica que emana de sua existência enquanto 
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forma mental interior. Essa noção é complementada com Breton (2013, p.80), para quem podem ser 

atribuídos sentidos aos programas de rádio, às vozes dos DJs, à forma física dos receptores e aos 

locais e espaços de escuta. 

Se os ouvintes imaginam que a voz no rádio ou um gênero musical é capaz de lhes aliviar os proble-
mas, estejam ou não explicitamente conectados com tais preocupações, então essa é uma qualidade 
que os ouvintes projetam no som radiofônico com base em suas experiências prévias. Eu argumen-
taria que isso é exclusivo do rádio, porque o mesmo formato de programa na televisão envolveria a 
exibição física e um grau elevado de performance, o que tornaria os programas menos inclinados a 
esse uso.36 (p.84) 

Contudo, por questões econômicas como o estabelecimento de redes de emissoras, o pro-

cesso de racionalização avançou substancialmente nos anos seguintes. É possível apontar, já nos 

anos 1960, as primeiras tentativas de formação de redes entre empresas de um mesmo grupo, li-

gando cidades distintas com o uso de micro-ondas ou satélite. No entanto, é nos anos 1980 – espe-

cialmente a partir do lançamento dos satélites brasileiros – que essa ideia se cristaliza e resulta nas 

primeiras grandes redes viáveis, com estações locais se ligando ou sendo absorvidas por maiores, 

geradas normalmente a partir do Rio e de São Paulo (Ferraretto, 2007b). Por um lado, especialização 

e formação de redes, como as que o rádio atravessa, são condição fundamental para o desenvolvi-

mento de uma indústria cultural (Ortiz, 2006, p.132), de modo que essas estruturas servem a inte-

resses diretos, como os das emissoras, como indiretos, por exemplo da indústria do disco e das agên-

cias de publicidade. Com menos investimento, é possível alcançar mais espaços e mais públicos (Or-

triwano, 2001, p.31). Por outro lado, uma rede pode implicar a unificação de programação sem res-

peitar as programações locais, crítica bem apontada e relativizada por Kischinhevsky (2007, pp.41-

43), pois cidades muito pequenas não despertam interesse das grandes empresas, e em regiões mai-

ores, a audiência demanda que ao menos parte da produção seja local. Um rádio com pouca voz é 

mais fácil de distribuir em locais distintos, e esse é o modelo introduzido pela Transamérica FM nos 

anos 1980 e seguido majoritariamente por todas as estações, como lembra o locutor Roberto Hais 

(in Gambaro & Vicente, 2013). Sintetiza Brittos (2002, p.14) que, “com a preocupação de viabilizar 

grandes redes, espalhadas por vários estados, voltam-se hoje as emissoras ao fortalecimento da ima-

gem corporativa e do perfil de programação, em detrimento dos grandes comunicadores, cuja pe-

netração, em regra, é mais regional”.  

                                                           
36 No original: If listeners imagine that the radio voice or music genre is alleviating their troubles, whether or not it is 
explicitly engaging with such concerns, then this is a quality listeners are projecting onto radio sound based on their 
previous experiences. is I would argue is unique to radio, because the same format of programme on television would 
involve physical display and a greater degree of performativity, which would make the programmes less amenable to 
this use. 
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O processo de simplificação da produção radiofônica em direção à menor presença possível 

de voz, pelo menos no Brasil, foi levado à cabo até recentemente. A continuidade da multiplicação 

dos canais FM, a verdadeira estagnação da verba publicitária, as redes de rádio musicais, possibilita-

das pela introdução ao satélite, e o baixo índice de renovação dos comunicadores são alguns fatores 

que, nos últimos anos, ditaram a forma do rádio. Há, todavia, uma recuperação do papel do locutor 

na programação. Entretanto, como Eduardo Vicente e eu identificamos em pesquisa realizada em 

2013, e continuamos observando nos anos seguintes, não obstante tenha havido uma revalorização 

da voz falada, os locutores, cada vez mais, usam o espaço no rádio como fonte de renda comple-

mentar (Gambaro & Vicente, 2013). 

.. Novos rumos = jornalismo 

O ecossistema midiático fez a sociedade global “olhar para dentro” de si mesma. Esse, pelo menos, é 

o argumento fundamental de Marshall McLuhan (1994), quando publica Understanding Media, em 

1964. A aceleração do tempo e encolhimento das distâncias, paradigma debatido pela Sociologia 

como fundamental para entender a era moderna, ganha contornos poéticos naquele texto – às ve-

zes utópicos, às vezes apenas confusos. Como extensões de nossos corpos e de nossos sentidos, os 

meios de comunicação ajudariam a humanidade a “abraçar” o mundo em uma aldeia global. Ao 

mesmo tempo, essas extensões estariam afetando nosso complexo psíquico e social – elas mesmas, 

e não a informação que carregam, já que “o meio é a mensagem”. 

No centro da “implosão” da sociedade, está o rádio. Pelo menos, é esse o tema a que o autor 

se volta quando acrescenta o capítulo-ensaio O tambor tribal. Dentro da ecologia de mídias naquela 

primeira metade dos anos 1960, o meio já está transformado pela televisão. 

Um dos muitos efeitos da televisão sobre o rádio foi o de transformá-lo de um meio de entreteni-
mento numa espécie de sistema nervoso da informação. Notícias, hora certa. informações sobre o 
tráfego e, acima de tudo, informações sobre o tempo agora servem para enfatizar o poder nativo do 
rádio de envolver as pessoas umas com as outras. (McLuhan, 1994, p.335) 

O caminho percorrido pelo autor é, de certo modo, tortuoso, ao tentar dar conta de dois 

projetos modernos sob a lógica das mídias: o nacionalismo e o individualismo. No primeiro caso, os 

projetos nacionais, organizados sobre o resgate de sentimentos arcaicos e tribalísticos, por um bom 

tempo levaram a coletivismos. A televisão, segundo o autor, teria libertado o rádio da centralidade 

que as culturas letradas esperavam das mídias. Nesse sentido, o chamamento ao sentimento tribal 

que McLuhan identifica é de outra ordem: a nova coletividade se materializa no “mercado comum”, 

o particular e individual é a nova característica da escuta, e a tribo se realiza simbolicamente, na 
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força da oralidade. Em função do descompasso entre o desenvolvimento das indústrias culturais no 

hemisfério norte e na América Latina, não é possível transpor diretamente as observações de McLu-

han para a realidade brasileira, mas os paralelos são perceptíveis. Afinal, a produção radiofônica 

apontou para a concretização de uma nação brasileira durante boa parte de sua história, e, como 

vimos, somente nos anos 1970 regionalismos e segmentos culturais se tornam força mercadológica. 

Se, por um lado, é possível realizar inúmeras críticas ao diagnóstico que McLuhan faz sobre 

as outras mídias, em especial a televisão ainda em sua fase inicial, com relação ao rádio é possível 

apontar alguns acertos – ou, ao menos, alguns prognósticos mais alinhados à nova realidade do 

meio, respondendo à realidade social urbana e política. Em primeiro lugar, a descrição do rádio 

como “sistema nervoso da informação”, se torna plausível sob a lógica do ecossistema midiático 

(tema que discuto no próximo capítulo). Naquele momento, dada a agilidade em fazer chegar o 

conteúdo às pessoas, é no rádio que a informação é primeiro processada, para ser depois comple-

mentada com a imagem e, quando possível, repercutir por outros meios.  

Sob a lógica do rádio como extensão dos sentidos humanos, o rádio “pulsa” no mesmo ritmo 

que o restante da vida cotidiana. Dessa forma, o som do rádio se torna próximo, presente, reconhe-

cível, o que reforça a legitimidade do meio. Ao mesmo tempo, por ser apenas som, McLuhan nos 

leva a entender que a informação radiofônica vem em uma forma mais próxima da “pura”. A ima-

gem tem poder de convencimento maior, e por isso ela seria mais propícia a enganar. Claro, isso não 

inibiria o produtor de rádio de manipular a informação e alterar os fatos: sendo apenas som, seu 

poder influenciador é exponenciado, já que a imagem criada mentalmente seria mais forte que a 

imagem real, pois se conecta à realidade individual de cada um. Esse fator é, inclusive, um ponto a 

ser somado em outra característica definida por McLuhan: como tambor tribal, o rádio “chama” as 

pessoas para um sentido de comunidade. A imagem formada mentalmente é forte porque se co-

necta, também, ao imaginário coletivo, compartilhado com pessoas dentro do mesmo grupo social. 

O consumo cultural – música à frente – se realiza em conformidade com a comunidade imaginada. 

Do ponto de vista da informação noticiosa, o rádio se coloca como som que capta a atenção em 

direção à localidade (dispositivo do espaço de lugares, como afirmei no começo deste capítulo). 

O rádio que McLuhan observa como concreto na primeira década de 1960 é, no Brasil, o 

rádio que está se (trans)formando nos anos 1970. O processo de especialização, determinado pela 

expansão na quantidade de estações, possibilita que o jornalismo ganhe espaço e se desenvolva, a 

ponto de Ortriwano (2001, pp.84, 86) afirmar que a “principal função” do meio é informar. A autora 

lista o que considera entraves para o desenvolvimento dessa nova vocação, entre eles a subordina-
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ção do jornalismo à direção artística das estações. O julgamento realizado por Gisela Ortriwano se 

explica em outro fator: a falta de recursos, em especial o financeiro, para a produção jornalística, 

resultado do direcionamento dos recursos financeiros a setores cuja produção é mais barata e ga-

rante maior retorno publicitário. Esse conjunto de observações guardam uma crítica, um tanto ve-

lada, ao tipo de programação que fugiria à produção noticiosa, como se representassem uma pro-

dução de menor valor. Entendo a defesa do ponto de vista, por sinalizar a preocupação com alguma 

variedade mínima de programação, mas posta dessa forma descarta boa parte da possibilidade ex-

pressiva do meio. Trata-se, entretanto, de um texto escrito em 1984, e com certeza carente de atu-

alização e perspectiva histórica. Hoje podemos perceber que, pelo menos no que tange à crítica da 

presença do jornalismo nas estações, a autora estava certa ao prever uma guinada ao jornalismo. O 

caso se faz problemático porque o texto de Gisela Ortriwano é, até hoje, um importante referencial, 

como é possível observar na historicização proposta por Valci Zuculoto (2012), e sobre ele cristaliza-

se uma ideia de que o rádio essencial é o da cobertura factual e imediata. 

Há alguns motivos que me levam a fazer essa afirmação, e o mais fundamental tem a ver 

com a minha formação acadêmica e profissional: não sou jornalista, sou radialista. Observo as pro-

duções radiofônicas e televisivas do ponto de vista da forma e do conteúdo. No campo do jorna-

lismo, sou muito mais um consumidor crítico do que um produtor, e tenho clareza de que meu 

olhar é, portanto, condicionado. Dessa forma, quando Ortriwano (2001) afirma que o rádio “… 

aprendeu a trocar os astros e estrelas por discos e fitas gravadas, as novelas pelas notícias e as brin-

cadeiras de auditório pelos serviços de utilidade pública” (p.21); que, entre os novos rumos que o 

rádio adota estão o “vitrolão” e o radiojornalismo, que “ganha grande impulso”, que “das produções 

caras, com multidões de contratados, o rádio parte agora para uma comunicação ágil, noticiosa e 

de serviços” (p.22); o que vejo é a supervalorização de atrações simples, e a falta de uma crítica mais 

substanciada com relação à programação. Na narrativa mitológica, o rádio amadureceu, deixando 

para trás as “festas” dos auditórios, e aprendeu a ser um mensageiro, se espiritualiza e se torna, agora 

de verdade, a testemunha ocular. Ou pior: foi “roubado” pela TV e lhe restou apenas “a agilidade 

para informar, prestar serviços de utilidade pública, estabelecer uma relação de maior intimidade 

com a audiência, ouvi-la, enfim” (Kischinhevsky, 2016, p.98). Nas palavras de Zuculoto (2012, pp.99-

100), para usar um outro exemplo, o desenvolvimento da eletrônica – leia-se, o transistor – “tam-

bém auxiliou o rádio a não se transformar somente numa vitrola e perceber que o jornalismo, da 

mesma forma que rodar música, poderia ser uma alternativa de sobrevivência”.  
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Há uma valorização do aspecto local e da mobilidade, fundamentais para explicar, do ponto 

de vista desses três autores, as possibilidades do meio. Ao definir as características do rádio (que 

apresentei na página 98), o imediatismo e a instantaneidade, mais do que constatados, são exaltados 

ao lado de mobilidade e penetração. Claro, a presença do repórter na rua, a autenticidade da cober-

tura realizada in loco, a menor possibilidade de manipulação oferecida pela transmissão ao vivo são, 

com certeza, elementos a serem valorizados. Essa, inclusive, é uma das ausências mais notórias no 

rádio que observei fora do Brasil, e que comento no capítulo 7. Já aqui, deve acender um sinal de 

alerta qualquer movimento de encolhimento de equipes que leve ao predomínio da redação, sem a 

presença do repórter na rua. O problema e a crítica residem, sobretudo, na valorização de um único 

modelo de reportagem e prestação de serviços que é, muito mais, o prolongamento do Repórter 

Esso (Zuculoto, 2012; Ferraz, 2016).  

A análise não é apenas local, tampouco feita somente a posteriori. Stuart Hall (2009a), es-

crevendo em 1970, critica o rumo que o jornalismo radiofônico da BBC toma em direção à cobertura 

da atualidade sem o devido aprofundamento, i.e., sem a construção de um pano de fundo que con-

textualize e explique o fato relatado. Tomando por base um programa específico, do formato revista 

radiofônica (magazine), ele afirma que 

… as tendências manifestas no rádio não são inspiradoras. Um imediatismo estonteante e afoito 
infecta, hoje, todos os programas de revistas noticiosas. Em termos do perfil de seus componentes, 
esses programas progressivamente se assemelham ao modelo do jornal diário. Conforme eventos do 
tipo confrontos políticos e distúrbios civis aumentam, a cobertura é dobrada, quadruplicada. Con-
forme a cobertura se expande, nos tornamos cada vez mais despertos para os verdadeiros eventos 
“violentos” e sobrepujados pelos sons e imagens vívidas37 (Hall, 2009a, p.225) 

Hall está sinalizando que o rádio segue, já naquele momento, a tendência do jornal impresso 

por informações enviesadas e sensacionalistas. O autor sentencia que, se o rádio não encontrar um 

modo de tornar importante tanto o que é aparente como o que está por trás, o ouvinte estará con-

denado a uma perpétua superficialidade. O problema, no caso do rádio brasileiro, é que, naquele 

momento, estávamos ainda mais distantes dessa possibilidade. Ortriwano (2001), ao listar as dife-

rentes formas de difusão da informação (pp.92-93), e ao indicar cinco níveis de informação (pp.94-

95), coloca entre os especiais os programas com esse tipo de aprofundamento. 

Os cinco níveis são importantes para que o ouvinte possa acompanhar os acontecimentos. O ime-
diatismo na transmissão é fundamental para atender aos objetivos do rádio, mas também são im-

                                                           
37 No original: the manifest tendencies in radio are not encouraging. A heady, breathless immediacy now infects all of 
the news-magazine programmes. In terms of their profile of items, these programmes progressively affiliate to the model 
of the daily newspaper. As events like political confrontation and civil disturbance escalate, so the coverage is doubled, 
quadrupled. As coverage expands, so we become even more alive to the actual "violent" events and overwhelmed by 
their vivid sound and image. 
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portantes os noticiários com periodicidade fixa, que permitirão a quem não possa ouvir rádio o dia 
todo saber quando poderá encontrar reunidos os fatos que, ao menos teoricamente, foram os mais 
importantes. Assim como são importantes os programas especiais, que podem apresentar uma visão 
mais analítica, tanto a nível retrospectivo quanto projetivo (Ortriwano, 2001, p.95). 

Ou seja: prevalece, já no momento em que a autora produz seu influente livro, o discurso 

institucionalizado a partir do Repórter Esso (a síntese noticiosa como modelo), bem como o discurso 

mais recente, que sob a censura ditatorial fazia a produção sonora afastar-se do tom político. Ferra-

retto (2007b, pp.148-153) oferece um bom resumo da escalada dos mecanismos utilizados pela dita-

dura militar para controlar a informação veiculada pelos meios de comunicação. Se, de início, o ali-

nhamento de alguns proprietários de estações ao governo deu origem à uma autocensura, em nome 

de um suposto bom senso na seleção do conteúdo veiculado, a decretação do Ato Institucional 5, 

de 1967, impôs a censura e a vigilância policial sobre as emissoras de rádio e televisão. Além da pro-

ibição de noticiar ocorrências que poderiam resvalar a ideia de subversão, programas pré-produzi-

dos passavam pelo crivo dos censores e poderiam, então, ser vetados. “O jornalismo constitui-se, 

assim, em uma das vertentes da programação mais prejudicadas, tendo suas possibilidades explora-

das com maior intensidade somente a partir da abertura política no final da década de 70” (p.153). 

O que vem em seguida é o aprofundamento da tendência da cobertura factual e local. Como 

resume Zuculoto (2012, p.130), “… o radiojornalismo conquistou mais espaço nas décadas de [19]70 

e [19]80, transformou-se e, assim, também sua notícia”. A autora, entretanto, associa essas transfor-

mações a ocorrências na Rádio Jornal do Brasil (RJ) e na Rádio Jovem Pan (SP). Da primeira, ela se 

refere ao aumento do tempo de jornalismo, com a ampliação das sínteses informativas em quanti-

dade e duração, ainda nos anos 1960, mudando seu formato para incorporar, além da voz do âncora, 

elementos como boletins de repórteres e sonoras (pp.111-112). Refere-se, também, à proposta do iní-

cio dos anos 1980 de criar “um novo hábito entre os radio-ouvintes” (p.128) ao implantar a primeira 

estação all news. Já a Jovem Pan se caracteriza pelo estabelecimento de uma rede entre emissoras 

do grupo para a transmissão do “Jornal de Integração Nacional”, também adentrando a tendência 

de ampliar a reportagem com a introdução de “correspondentes” e sonoras (p.115). Há que se con-

siderar um inegável ganho nesse período: a presença de mais vozes na reportagem, e a introdução 

da possibilidade de maior representação popular em virtude de um jornalismo mais participativo. 

Retornando aos anos 1980, 

Sob a influência do incremento que principalmente a rádio Jornal do Brasil e a Jovem Pan dispensa-
ram à informação jornalística rápida, imediata, com produção mais apurada e que desse conta de 
manter o ouvinte bem informado sobre fatos nacionais, internacionais e, principalmente locais, 
ocorrem, nessa época, diversas mudanças que atingem especificamente a notícia… o que se verifica 
são pequenas mudanças em formatos, tempos dos noticiosos, novas regras de redação que, mesmo 
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mantendo os alicerces nos tempos do Esso, permitem afirmar que a notícia se transforma (Zuculoto, 
2001, p.130) 

Primeiro, quero destacar a ênfase no exemplo Repórter Esso – que a autora assume como 

modelo durante todo o livro. Em segundo lugar, dentre as mudanças a que Valci Zuculoto se refere, 

assinalo a maior presença da reportagem, que faz o texto do radiojornalismo caminhar para a colo-

quialidade. Isso porque, para explorar o imediatismo e a instantaneidade, o repórter passa a entrar 

cada vez mais ao vivo, com o improviso sendo incorporado à linguagem. Há, portanto, uma ênfase 

no acontecimento imediato, no local, naquilo que supostamente é o interesse instantâneo do ou-

vinte “para estar bem informado”. Essa característica, entretanto, é o cerne da crítica de Baumworcel 

(2001) com que abri este capítulo: o choque do sensacionalismo, o excesso de atividades simultâ-

neas, a sobrevalorização do aqui e agora define uma produção radiojornalística sem sentido, isto é, 

que apenas superficialmente se insere na narrativa cotidiana dos ouvintes. 

Nos anos 1990, a inauguração da Central Brasileira de Notícias (CBN) acrescenta uma nova 

lógica, com o jornalismo all news. Que pese a presença da opinião, por meio de colunistas e comen-

taristas, a ênfase no factual e no imediato se torna ainda mais patente. O aumento do número de 

estações em rede apenas intensificou a cobertura imediata, então com a vantagem de otimização 

de custos com o compartilhamento de informações entre diferentes praças. Além disso, a evolução 

tecnológica impulsionou a racionalização dos processos de produção, com encolhimento do nú-

mero de profissionais e a necessidade do acúmulo de funções (Ferraretto & Kischinhevsky, 2010) – 

o que, especialmente, reduz o tempo disponível para a apuração da informação. 

O enxugamento das equipes exigia que elas resolvessem muitos assuntos com o recurso a comenta-
ristas e especialistas contratados, algo que a reportagem poderia fazer com o trabalho de captação 
e com a abertura de espaço para as fontes. Pode-se dizer, então, que, por conta dos regimes de eco-
nomia das emissoras, a partir dos constantes enxugamentos das equipes, o espaço que poderia ser 
da reportagem foi ocupado mais por especialistas. Estes, com seus comentários e sua opinião sobre 
as coisas, sobrepuseram em importância – na consideração das empresas de jornalismo –, ao lugar 
das reportagens que poderiam ser feitas com as vozes de envolvidos nas histórias relatadas. Pela 
questão econômica perdeu-se a diversidade das falas. (Ferraz, 2016, p.84) 

Nesse tipo de produção, cujos alicerces são ainda os mesmos do Repórter Esso, ou esta outra, 

baseada no excesso de comentaristas e especialistas, que se repetem na programação, a palavra fa-

lada é basicamente o elemento essencial. Como deixam claro tanto Ortriwano como Zuculoto, a 

coloquialidade e a espontaneidade, dadas pelo improviso do repórter, é incorporada à forma radio-

jornalística, e a palavra é destacada. Balsebre (1994, p.35) é bastante crítico com relação a abordagens 

ao rádio que o definem unicamente como “linguagem verbal”. Conquanto a voz seja o mais singular 

dos elementos do rádio, ela não é o único a carregar o sentido comunicacional ou expressivo do 
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meio. Dessa forma, “a palavra radiofônica não é somente a palavra através do rádio… ainda que 

transmita a linguagem natural da comunicação interpessoal, é palavra imaginada, fonte evocadora 

de uma experiência sensorial mais complexa”38. Para a exploração da capacidade criativa permitida 

pela linguagem sonora, é necessário pensar o jornalismo radiofônico além do paradigma estabele-

cido pelos discursos institucionalizados. Até hoje, não superamos as limitações técnicas e políticas 

que constrangem o meio. A reportagem radiofônica, por exemplo, pode ser pensada além da apu-

ração e divulgação dos fatos, e adentrar as estruturas narrativas da dramatização, o que garantiria 

“uma versão subjetiva e representativa do fato que se quer narrar” (Ferraz, 2016, p.189). 

Inevitavelmente, ao imaginarmos o que o radiojornalismo pode ser, em sua potencialidade, 

estamos enfrentando os discursos institucionalizados, tentando encontrar brechas para as possibi-

lidades que não foram cimentadas pela história. A narrativa histórica do radiojornalismo, coerente 

e com algumas glórias (o ponto de virada final do rádio) é, ao mesmo tempo, uma ode à simplicidade 

da linguagem. Não só perde a capacidade produtiva, como também diminui, com o tempo, a capa-

cidade de chamar as pessoas à “tribo”. A aspereza da velocidade rompe as vinculações que se travam 

em nível local. Assim, na era em que tudo está disponível a todo tempo, a falta de novidades relega 

o rádio ao passado. Chegamos aqui, porque acreditamos que a natureza do rádio é essa. O passado 

nos ensina que existem possibilidades, mas que foram descontinuadas. 

CONSIDERAÇÕES 

Até este ponto, percorri as características mais destacadas nas sínteses da história do rádio, exem-

plificada na citação a Magda Cunha (2010) no início do tópico 2.1.1. Resumo parecido pode ser en-

contrado em Rádio sem onda (Kischinhevsky, 2007), livro que derivou da dissertação de mestrado 

do autor, defendida no final dos anos 1990. Esses dois exemplos – um artigo científico e uma pes-

quisa de mestrado – ilustram, para mim, a carência de debates mais aprofundados sobre as dinâmi-

cas sociais. Os pontos marcados na história até os anos 2000 são os enunciados que, ao transforma-

rem-se a partir da introdução da televisão na cadeia associativa do rádio, originam os conceitos com 

que trabalhamos hoje.  

A consequência é clara. A forma como observamos o rádio atualmente – a instituição social 

radiofônica – são as estratégias e práticas discursivas oriundas dos conceitos cristalizados sobre o 

                                                           
38 No original: la palabra radiofónica no es solamente la palabra a través de la radio… aunque transmite el lenguaje 
natural de la comunicación interpersonal, es palabra imaginada, fuente evocadora de una experiencia sensorial más 
compleja. 
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papel do rádio nas décadas de 1960 e 1970. De modo algum isso significa que os conceitos são falhos, 

ou que exista qualquer tipo de má elaboração proposital nos escritos que investigam a história do 

meio. Pelo contrário, praticamente todos os autores citados neste capítulo explicaram, em suas 

obras, as dificuldades em encontrar material sobre o passado do rádio. São, em minha opinião, os 

verdadeiros heróis, ao conseguirem desenhar um percurso que talvez fosse o único possível, dadas 

as condições iniciais de suas pesquisas. Haussen (2018), ao atualizar um resumo sobre a investigação 

de rádio no Brasil, lembra que esses estudos têm cerca de 40 anos apenas: 

…nos anos [19]70, Zita de Andrade Lima inovava ao estudar o radialismo, nos anos [19]80 o número 
de publicações aumentava, nos [19]90 criava-se o GP de Rádio da Intercom e, nas universidades, 
ampliava-se o número de Programas de Pós-Graduação em Comunicação e cresciam as defesas de 
dissertações e teses. Os novos pesquisadores, por sua vez, passam a orientar alunos que já compõem 
seus núcleos de estudo em rádio. E esta é a história da pesquisa sobre o veículo no Brasil. (Haussen, 
2018, p.8) 

Incorre, então, a falta de uma bibliografia que torne possível a comparação entre pontos de 

vista assumidos por diferentes autores. Exemplo disso é o recorrente recurso aos textos de Goldfeder 

(1980), Federico (1982) e Ortriwano (2001, mas originalmente de 1984), aos quais se somam Saroldi 

e Moreira (2005, também de 1984) e Tota (1990). Haussen (2018, p.7) indica que entre 2002 e 2010, 

a despeito da preponderância de trabalhos de cunho histórico, houve um crescimento de artigos 

discutindo a tecnologia, “indicando que o registro da memória ainda é importante, mas a curiosi-

dade sobre a nova ‘aura tecnológica’ está crescendo e as questões políticas, enquanto tal, perdem o 

interesse no período”. Recorro, mais uma vez, à afirmação feita por Tim Wall (2011, p.42): “Para en-

tender como algo vai funcionar no futuro, é preciso estudar como funcionou no passado”39. Nunca 

foi tão importante olhar o passado do rádio (e dos outros meios de comunicação), em busca das 

aplicações e práticas cotidianas. Lamento que, no momento em que idealizei este texto, e mais ainda 

no momento em que o materializo em toques no teclado, tenha transcorrido tanto do tempo que 

a mim foi delegado para realização da pesquisa. Outrossim, teria enredado mais por materiais em-

píricos como matérias jornalísticas, hoje muito mais facilmente disponíveis. Espero, entretanto, que 

esta breve discussão sobre a história do rádio sirva como motivação para novas pesquisas, que bus-

quem os espaços a serem preenchidos, em função de uma compreensão maior do porquê produzi-

mos, hoje, de uma determinada forma e não de outra.

                                                           
39 No original: To understand how it may work in the future we should study how it has worked out in the past. 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

Neste e no próximo capítulos desvio-me do rádio para apresentar uma breve discussão sobre o con-

texto tecnológico e cultural que molda o ecossistema midiático contemporâneo. O objetivo é trazer 

para o debate os entornos em que a produção radiofônica contemporânea se localiza. Na seção 3.1-

A ecologia das mídias: Uma definição inicial, apresento algumas bases teóricas que sinalizam a so-

breposição de um ambiente midiático ao ambiente natural. O conceito de um ambiente de mídias 

parte de estudos que tratam a tecnologia como determinante, como a teoria dos meios de Marshall 

McLuhan (1996; 2005), e de estudos recentes, que têm incorporado as questões culturais no debate 

(Postman, 2000; Miège, 2009). Na seção seguinte (3.2-Midiatização: mudanças no ambiente) per-

corro a evolução desse conceito inicial para o de midiatização, teoria que tem ganhado terreno em 

duas correntes: uma que enfatiza a incorporação e dependências de mídias nas ações cotidianas, e 

outra que observa a elevação dos meios de comunicação ao status de instituições que norteiam o 

funcionamento de praticamente todas as esferas sociais. Por fim, na seção 3.3-Mediações culturais, 

traço algumas considerações sobre como as estruturas de sentimento e as formações culturais vêm 

mediando as novas tecnologias. Da mesma forma, as novas TICs têm mediado os modelos domi-

nantes da produção cultural, traduzida em formas multimídias e híbridas. 

. A ECOLOGIA DAS MÍDIAS: UMA DEFINIÇÃO INICIAL 

O modo como uma pessoa dedica seu tempo ao consumo midiático, isto é, como ela divide sua 

atenção frente ao elevado conjunto de informações disponíveis atualmente, é, no meu entendi-

mento, um tema essencial aos debates sobre as formas e usos de mídias. Especialmente no ambiente 

em redes digitais cujo cerne é a internet, o limitado tempo do usuário é dividido entre as tarefas 

cotidianas de trabalho ou da vida pessoal, comunicação interpessoal e uso de sites de redes sociais1 

(SRS), e consumo midiático em diferentes plataformas, tanto de conteúdo produzido por empresas 

como por agentes independentes e amadores2. Na nossa era moderna, cada surgimento e consoli-

dação de uma mídia reorganiza o conjunto social, ao provocar o aparecimento ou transformação 

de técnicas e tecnologias, de modos de consumo, de linguagens e formato dos conteúdos, e de sen-

tidos (como podemos induzir a partir da historicização realizada por Asa Briggs e Peter Burke, 2006). 

                                                           
1 Como, por exemplo, LinkedIn, Facebook, Twitter entre outros. 
2 Destaco, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, Spotify e portais de notícias em uma ponta, e YouTube, SoundCloud 
em outra. 
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Com a popularização da internet e da web comerciais, em meados nos anos 1990, estamos vendo 

surgir metodologias de comunicação diferentes sobre as infraestruturas de rede (Castells, 1999; 

2003). A introdução de novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) – e, consequente-

mente, novos meios digitais – é um marco nesse processo. Há que se ressaltar, entretanto, que as 

mudanças ocorrem sem que se perca continuidades nos modelos de operação de mídia que progre-

diram de décadas anteriores – inclusive no que diz respeito à digitalização, que se acentua nos anos 

1990 (Miège, 2009). 

A digitalização das mídias é um processo contínuo, e isso é um fato. Tecnologias novas, assim 

como anteriores demudadas, ocupam e transformam nossas atividades diárias (Hepp, 2014; Couldry 

& Hepp, 2017), resultando em um ecossistema midiático mutante, impermanente. Uma reorganiza-

ção multidimensional está ocorrendo, com consequências como: constante emergência de novos 

conteúdos hibridizados; multiplicidade de formas de acesso, apropriação e consumo do conteúdo; 

e consequentes mudanças nos modelos de negócio como um todo. O rádio é impactado por esses 

fatos, como já ilustrado no capítulo anterior com a televisão e o transistor (ver seções 2.5 e 2.6), e 

ficará mais evidente no capítulo 5.  

Nos discursos cotidianos, o rádio é tratado como uma mídia secundária que precisa se adap-

tar para manter sua relevância social. É preciso levar em conta, entretanto, que discussões e estudos 

sobre o rádio que elaboram seu posicionamento em um “ecossistema” ou “ecologia” parecem ter 

ganhado espaço nos últimos anos. Por exemplo, Andrew Dubber (2013, p.11) afirma na introdução 

de Radio in the Digital Age que “o rádio é uma entidade que pode permanecer suficientemente 

consistente para ser discutida como um objeto de análise individual, que circula entre ambientes 

midiáticos”3. Como mencionei no início da seção 2.1, Dubber afirma  que o rádio é uma prática dis-

cursiva complexa, situada dentro de um quadro político, geográfico e cultural (p.25), quadro este 

conformado pelo contexto atual, ou seja, o ambiente midiático tomado de tecnologias digitais. A 

professora da PUC-RS, Magda Cunha (2016, p.355), iniciou estudos nessa mesma direção e trabalha 

com um conceito ampliado de rádio, “que dá origem à construção da mídia eletrônica e vai cu-

nhando características que hoje alimentam o ecossistema midiático”. 

Para além dos estudos de rádio, o conceito de ecologia ou ecossistema de mídias é constan-

temente abordado por autores diversos, mesmo quando a terminologia não favorece uma associa-

                                                           
3 No original: radio is an entity that can remain consistent enough to be discussed as a discrete object of analysis that 
shifts between media environments”. 
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ção imediata. A definição dada por Neil Postman, fundador com outros pesquisadores da Media 

Ecology Association, é um bom ponto de partida: 

Nós colocamos a palavra “media” na frente da palavra “ecology” para sugerir que não estamos sim-
plesmente interessados nos meios, mas em como as interações entre as mídias e os seres humanos 
caracteriza a cultura e, pode-se dizer, ajuda a cultura a manter seu equilíbrio simbólico… nós quere-
mos fazer as pessoas mais conscientes do fato que os seres humanos vivem em dois tipos de ambi-
entes diferentes… o ambiente natural (e) o ambiente midiático, que consiste em linguagem, núme-
ros, imagens, hologramas, e todos os outros símbolos, técnicas e maquinaria que nos tornam aquilo 
que somos.4 (Postman, 2000, p.11) 

Fundamentalmente, esta abordagem destaca o fator humano e a cultura como presentes 

no contexto das mídias, possuidores de poder transformador e, ao mesmo tempo, passíveis de serem 

influenciadas pelas interações geradas nos processos inerentes a esse ambiente. Em sua revisão sobre 

o campo da ecologia das mídias, Lance Strate (2004) destacou que Postman teve um papel funda-

mental ao descrever, na década de 1970, a ecologia das mídias como o estudo de ambientes midiá-

ticos, cujo foco é a maneira que meios de comunicação afetam a percepção, a compreensão, os 

sentimentos e valores humanos. De acordo com Strate, os ambientes são tanto as técnicas como as 

tecnologias, os símbolos tanto quanto as ferramentas, os sistemas informacionais e as máquinas, 

todos capazes de impactar a vida dos indivíduos. 

Não se trata, portanto, apenas do estudo dos meios de comunicação e dos canais de modo 

exclusivo, mas da forma como esses diferentes elementos em uma sociedade se combinam no pro-

cesso comunicacional. Novamente, o tema das associações, como extraído de Latour (2012) na seção 

1.3, se torna relevante. O papel do indivíduo deve, então, ser destacado além da uma relação objetiva 

com as mídias, uma vez que no trânsito entre o ambiente natural e o midiático ele se associa através 

de, e com, os dispositivos, dando contornos a formações culturais. Os aspectos humanísticos evitam 

que os estudos das mídias caiam em um determinismo tecnológico, identificado e refutado pelas 

ciências sociais. Para Strate (2004), assim como para Clark (2009), a ênfase no papel do ser humano 

é um necessário complemento teórico às inegáveis contribuições de Marshall McLuhan à discussão 

sobre um ecossistema em que as mídias se fazem centro do ambiente.   

Ainda que McLuhan gravite em torno do determinismo tecnológico, uma leitura despida 

de preconceitos pode permitir uma crítica mais fundamentada a seus textos, em que se reconhece 

                                                           
4 No original: We put the word “media” in front of the word “ecology” to suggest that we were not simply interested in 
media, but in the ways in which the interaction between media and human beings give a culture its character and, one 
might say, help a culture to maintain symbolic balance[…] we wanted to make people more conscious of the fact that 
human beings live in two different kinds of environments[…] the natural environment (and) the media environment, 
which consists of language, numbers, images, holograms, and all of the other symbols, techniques, and machinery that 
make us what we are. 
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a antecipação de fenômenos midiáticos que se intensificaram apenas nas últimas décadas. Gabriel 

Cohn resume como McLuhan observou os meios de comunicação: 

Os meios de comunicação – isto é, tudo aquilo que serve para vincular o homem ao homem – desde 
a fala comum até a TV, passando pelos meios de transporte e a moeda e parando longamente na 
palavra impressa – são, para McLuhan, “extensões do homem”: formam o meio ambiente no qual 
ele se move, se projeta e se forma… O ambiente criado pelo homem – o seu environment – é uma 
segunda natureza, e forma o próprio homem, ao moldar os seus padrões de percepção do mundo e 
de si próprio. (Cohn, 1987, p.364) 

Quero destacar um aspecto da teoria McLuhaniana da interação humana com os meios e 

dos meios entre si: os efeitos sociais de um meio de comunicação residem em suas características, 

que modificam a mensagem e implicam leituras diferentes pelo receptor, conforme o contexto em 

que o conteúdo é acessado (McLuhan, 2005). McLuhan nunca deixa de afirmar que as “extensões 

do homem” são criações humanas para exteriorizarem a si mesmos; o problema é a ênfase de seu 

discurso permanecer na esfera tecnológica. Por outro lado, é importante notar que McLuhan não 

está se referindo, na maior parte das vezes, a um único e determinado meio de comunicação, e sim 

a todo o ambiente (environment) que envolve o ser humano. Permite-se a tradução para “contexto 

midiático”, fundamentalmente ligado à produção cultural e estruturalmente capaz de mediar a (e 

ser mediado pela) ação humana individual ou coletiva. Constrói-se, então, uma noção de ecossis-

tema, com autogestão e capacidade de transformação. 

No livro Understanding Media (Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem) McLu-

han (1996, p.11) aprofunda essa noção ao afirmar que “o meio é a mensagem”. O desenvolvimento 

que McLuhan propõe ao seu próprio conceito abre outras reflexões ao núcleo da discussão aqui 

apresentada: um meio é incorporado, modificado e ressignificado por outro; e as relações concretas 

que construímos com os dispositivos são parte do nosso processo de compreensão do mundo. 

“O meio é a mensagem” significa, em termos da era eletrônica, que já se criou um ambiente total-
mente novo. O conteúdo deste novo ambiente é o velho ambiente mecanizado da era industrial. O 
novo ambiente reprocessa o velho tão radicalmente quanto a TV está reprocessando o cinema. Pois 
o “conteúdo” da TV é o cinema. (McLuhan, 1996, pp.11-12) 

Na virada do milênio, essa mesma fórmula foi apropriada por Bolter e Grusin (2000) para 

explicar o que é “re-mediação”5 (remediation), outro conceito importante para esta pesquisa e que 

                                                           
5 Optei por esta grafia de re-mediação, com hífen, para a tradução de “remediation”, para não confundir com a palavra 
remediação, cujo sentido está associado a “remediar”: dar remédio, socorrer, consertar. Além disso, o termo original em 
inglês se refere a uma nova mediação. Não pode ser confundida com uma “dupla mediação”, o que representaria dois 
processos intermediários concomitantes.  
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será retomado na página 132. Cientes da crítica apresentada por Raymond Williams (1975)6 ao teó-

rico canadense, Bolter e Grusin acrescentam que o formalismo apresentado por McLuhan comple-

menta-se com a noção de que as formas técnicas são apenas um aspecto das tecnologias, elas mes-

mas sociais e econômicas. Sua contribuição, então, é fazer notar que os meios criam significados a 

partir das interações com o corpo e com a mente. 

McLuhan (1972) possibilita pistas para compreender a interação entre as tecnologias – como 

concorrentes ou complementares – ao afirmar que elas são remodeladas pelos processos do con-

texto tecnológico, ao mesmo tempo em que remodelam a percepção que as pessoas fazem de seu 

entorno. Há coerência na afirmação de que as modificações na cultura material (nos meios técnicos) 

ocasionam variações nos padrões da cultura inteira (mudanças políticas, diplomáticas e econômi-

cas) (McLuhan, 1996). Segundo a lógica que dita que os meios de comunicação são “extensões” das 

faculdades e sentidos do ser humano – ou seja, criações que carregam um fator humano em seu 

desenvolvimento –, convivemos em um campo de experiências, o ambiente das mídias, constituído 

pelas tecnologias somadas aos sentidos particulares dos indivíduos (McLuhan, 1972). Desta feita, o 

ser humano não apenas transita entre o ambiente natural e o midiático, como propôs Postman, ou 

tem o ambiente midiático como segunda natureza, como lê Cohn: os indivíduos integram esse am-

biente – ou essa rede de associações, se observarmos a partir da ótica da teoria ator-rede (TAR). 

Em síntese, a cultura e a sociedade, como processos em contínuo desenvolvimento, com-

portam a criação de mídias e com as mídias, ao mesmo tempo em que tais criações se inserem como 

artifícios de reprodução da cultura e da sociedade. Essa dupla relação com as mídias possibilita o 

surgimento e a alteração de formações culturais, isto é, formas ainda não instituídas ou institucio-

nalizadas de criações culturais, que se redistribuem pelo ambiente midiático. Como exemplo prá-

tico, é possível mencionar a possibilidade da distribuição de programas de rádio colaborativos pela 

internet, como forma de suprir a necessidade de um grupo não atendido pelo rádio hertziano: se 

estabeleceria, assim, uma rede de indivíduos que se apropriam da tecnologia de modo até bastante 

comum, em se tratando de um ambiente web, mas imprevisto no que se refere ao formato radiofô-

nico. Como consequência direta, os padrões de percepção são continuamente alterados nas intera-

ções com ferramentas tecnológicas. As relações das pessoas com o objeto da comunicação – a re-

                                                           
6 McLuhan causa certo furor e rejeição com o axioma “o meio é a mensagem” porque, inequivocamente, está definindo 
as tecnologias como capazes de determinar, ao menos em parte, a experiência humana. Entre seus críticos destaca-se 
Raymond Williams no livro Television (1975), para quem a teoria McLuhaniana, ao não ver os meios como práticas, deixa 
de considerar o fator “intensão”, necessário para julgar o conteúdo veiculado em qualquer meio. Williams desconsidera 
a própria afirmação de McLuhan (1996) de que quem controla o meio, controla também seus efeitos, e afirma que sua 
teoria não nota que todo conteúdo é selecionado e controlado pelas autoridades sociais. 
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presentação da realidade – são mediadas pelas possibilidades abertas tecnologicamente tanto 

quanto pelos discursos e práticas (novos ou não) que legitimam uma tecnologia.  

Seja pela apropriação do meio anterior como conteúdo do novo (somando-se ou se opondo 

a um uso anterior), seja pela complementaridade na experiência de um indivíduo/usuário, o legado 

da tecnologia mais antiga contribui para uma necessária sensação de continuidade histórica, nos-

tálgica ou transformadora, que reproduz e torna durável um dado aspecto da sociedade. Mais do 

que apenas uma solução econômica e/ou política, os discursos e práticas relativos aos meios anteri-

ores são encampados ou rejeitados, e quem decide pela apropriação ou embate normalmente são 

os novos agentes dominantes presentes em um campo específico. É nesse sentido, por exemplo, 

como discuto na seção 8.1, que o rádio pode ser descrito tanto como um sobrevivente, porém an-

tigo, quanto como uma mídia dinâmica e adaptável com correspondência no digital. 

A contemporaneidade, entretanto, exige que avancemos na compreensão do papel das mí-

dias. A coexistência de diferentes meios de comunicação a mediar os campos de experiências sim-

bólicas significa, em termos culturais, políticos e econômicos, que devemos observar o conjunto das 

mídias como um ecossistema complexo. O atual grau de enraizamento social e técnico das TICs 

(Miège, 2009, Hjarvard, 2012) resulta que a experiência da vida cotidiana é, em si, uma experiência 

midiática, fruto da sobreposição dos ambientes natural e midiático. Consequentemente, a observa-

ção desse ecossistema deve buscar conexões, entrecruzamentos e complementaridades, tanto entre 

mídias como entre estas e os processos e instituições das interações humanas. Essa observação le-

vanta algumas questões de fundo, resultado da presença continuamente maior das mídias na vida 

cotidiana, a midiatização. É preciso contabilizar, por exemplo, a aceleração do fluxo de informação 

e a instantaneidade de sua aquisição, viabilizadas na era eletrônica e cuja continuidade está no digi-

tal. O efeito secundário não é simplesmente a ampla variedade de conteúdos, mas a sua replicação 

em uma oferta múltipla, por diferentes meios, complementares ou concorrentes entre si sob uma 

ótica econômica, que oferecem uma interpretação da realidade que se choca, muitas vezes, com a 

própria realidade (Hjarvard, 2013; Schulz, 2004). 

. MIDIATIZAÇÃO: MUDANÇAS NO AMBIENTE 

Segundo o autor brasileiro Muniz Sodré (2008, p.21), na contemporaneidade a sociedade é regida 

pela “midiatização”, isto é, a “tendência à ‘virtualização’ ou telerrealização das relações humanas, 

presente na articulação do múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas indivi-

duais de conduta com as tecnologias de comunicação”. A técnica não é uma mera presença nos 
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processos sociais, e sim elemento originário de uma “tecnocultura”, uma “cultura da simulação ou 

do fluxo, que faz da ‘representação apresentativa’ uma nova forma de vida” (p.17). O autor define a 

tecnocultura como elemento central dentro de um âmbito específico e novo de existência, o qual 

ele nomeia “bios midiático”. Nele, predomina a esfera dos negócios, representada pelas corporações 

midiáticas, pela dinâmica da imagem pública/publicitária, pela transformação dos conteúdos infor-

macionais em mercadorias. Dessa forma, Sodré entende a midiatização como um processo limitado, 

pois apesar de referir-se à articulação das instituições sociais estáveis com as várias organizações de 

mídia, resulta em atividades restringidas por finalidades tecnológicas e mercadológicas, que no 

campo da cultura respondem ao conjunto semiótico do mercado e se esvaziam de sentido social. 

Trata-se de uma crítica valiosa à cultura mercantil e capitalista inerente à midiatização. En-

tretanto, tal como explicada por Sodré, essa compreensão de midiatização oblitera o papel ativo do 

indivíduo no consumo cultural midiático, ao mesmo tempo em que reduz o conjunto das mídias a 

um corpo único (próximo do conceito de ecologia); as associações internas entre os organismos que 

compõem esse corpo ficam em segundo plano. Além disso, ao apontar a articulação das organiza-

ções midiáticas com as instituições sociais clássicas, Sodré também determina uma separação que 

não contempla integralmente o processo de instituição das próprias mídias. Assim, mesmo consi-

derando o uso midiático por diferentes grupos sociais, parece haver sempre uma relação de depen-

dência e disputa, em lugar de uma simbiose. 

Outras definições para midiatização enfatizam melhor o jogo entre mídias e instituições – 

o que é valioso para o argumento desta tese – tanto quanto o papel ativo dos indivíduos. Winifried 

Schulz (2004) descreve quatro aspectos-base da midiatização que são retomados por autores como 

Clark (2009) e Hjarvard (2013; 2014). O primeiro, extensão dos limites naturais da capacidade hu-

mana de comunicação, foi, como vimos, adiantado por McLuhan, e resulta na superação dos limites 

do tempo, da distância e formas de expressão. O segundo seria a substituição total ou parcial de 

atividades e instituições sociais, inclusive de meios de comunicação tradicionais, por novas TICs. 

Ainda que o autor afirme que isso representa a alteração dos processos sociais à luz das tecnologias, 

considero o conceito de substituição perigoso, porque implica na anulação de práticas arraigadas e 

leva ao determinismo tecnológico. O terceiro aspecto é a fusão das mídias com atividades sociais, 

sua costura no cotidiano, de modo que a realidade e a representação da realidade pelas mídias se 

entrelaçam. O quarto ponto é a acomodação de agentes e organizações na lógica midiática, que dita 

as regras que orientam as ações. Os quatro pontos propostos mostram a centralidade das mídias de 

comunicação na vida das pessoas, mas também atribui pouca agência aos indivíduos. Além disso, o 
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autor considera midiatização um conceito para focar particularmente a comunicação de massa 

(Schulz, 2004, p.92), e mostra uma visão bastante limitada das intersecções sociais com as tecnolo-

gias digitais.  

Clark (2009), ao revisar as complementaridades entre as teorias de ecologia das mídias e de 

midiatização, destaca que ambas discutem o papel das tecnologias na definição cultural, ao mesmo 

tempo em que as práticas culturais definem as tecnologias de comunicação. Essa abordagem é 

muito próxima à de Miège (2009) ao propor que o enraizamento das tecnologias na sociedade 

ocorre por meio de uma “dupla mediação”, isto é, a criação tecnológica influencia os usos sociais, e 

a apropriação social da tecnologia molda a própria tecnologia. Destarte, estando a tecnologia intrin-

cada na sociedade, o que se processa é um intercâmbio contínuo entre o campo técnico (práticas 

estruturadas) e o social (usos e sentidos atribuídos à prática). Os comportamentos são prefigurados 

e estimulados pelas máquinas e a partir delas, mas só porque refletem demandas reconhecíveis cul-

turalmente (Miège, 2009). 

Antes de investir nos conceitos da midiatização, considero importante compreender dois 

processos revelados por Miège para descrever o enraizamento social de uma tecnologia. No primeiro 

deles, a “mediatização”7, ocorre o crescimento do uso de tecnologias eletrônicas em mediações so-

ciais, um processo que se intensifica desde o surgimento dos meios de comunicação de massa e é 

marcado por continuidades, nas mídias digitais, dessas práticas sociais. Indiretamente, Miège ecoa 

McLuhan8 e afirma que esse processo se funde com um inato desejo de comunidade. O autor, en-

tretanto, nota que o uso de uma tecnologia por um grupo social – logo, a mediatização – pode ser 

interrompido ou atrasado por fatores contextuais, como a ausência de competências técnicas, limi-

tações econômicas ou determinações políticas9. O segundo processo, a “informacionalização”, re-

sulta da “circulação crescente e acelerada dos fluxos de informação” nas esferas privada, do trabalho 

                                                           
7 É necessário ressalvar que, em seu livro, Miège não se dirige em nenhum momento ao processo que estou discutindo 
aqui como “midiatização”, essa é uma comparação realizada dentro desta pesquisa. As descrições que ele faz de “medi-
atização” e de “ampliação da esfera midiática” são compatíveis com o que outros autores compreendem como um único 
processo. Há, contudo, um problema de terminologia na obra traduzida desse autor francês: mídias ou meios são cha-
mados de “médias”, forma pouco comum na bibliografia brasileira sobre o tema.  
8 As analogias com “tribo” e “aldeia global”, usadas para definir uma sociedade unificada em torno da comunicação, 
estão entre as contribuições de McLuhan para as discussões sobre a cultura mundializada. Para McLuhan (1996; 2005), 
os meios eletrônicos interferem no ambiente midiático de modo a possibilitar uma nova integração global, tanto no 
nível das tecnologias como das pessoas. Segundo Cohn (1987, p.368), “o ecumenismo de McLuhan, anunciado na sua 
antecipação de um mundo tornado comunitário pela ação instantânea e onipresente dos meios de comunicação ele-
trônicos, tem o seu fascínio último no fato de ser controlável”. 
9 Na lógica da TAR (Latour, 2012), apresentada na seção 1.3, as conexões sociais da tecnologia exigem diferentes tradu-
tores e intermediários que, quando ausentes, impedem a aplicação da tecnologia como havia sido concebida. 
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e pública (Miège, 2009, p.68). Três fenômenos combinados explicam esse crescimento: as novas TICs 

satisfizeram demandas antigas; os novos sistemas geraram, eles mesmos, novas demandas; e as ati-

vidades sociais em rede impulsionaram ofertas de informação que nem sempre provêm de fontes 

especializadas e legitimadas. A combinação desses processos alimenta um terceiro, também rele-

vante para a midiatização, nomeado como “ampliação da esfera midiática”. Em resumo, trata-se da 

autonomização econômica e política das mídias, que passam a se configurar como instâncias de 

legitimação a partir de lógicas próprias ao conteúdo midiático, em substituição às estruturas de 

poder tradicionais. Os impactos são severos, especialmente no campo do jornalismo10.  

Dentre os teóricos da midiatização, Andreas Hepp (2014, p.51) a identifica como “o conceito 

usado para analisar a inter-relação (de longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, 

por um lado, e a mudança da cultura e da sociedade, por outro, de uma maneira crítica”. Em 2017, 

Nick Couldry se uniu a Hepp para sugerir que a midiatização não deve ser compreendida como um 

fenômeno apenas recente. Segundo os autores, a midiatização envolve a progressiva complexifica-

ção da sociedade em função da também progressiva prevalência de fatores relacionados às estrutu-

ras tecnológicas de comunicação, algo que pode ser destacado dos últimos 600 anos, pelo menos. 

Em outras palavras, a história da humanidade passou por quatro diferentes “ondas de midiatização” 

nos últimos séculos, cada uma delas correspondendo uma mudança significativa nas agregações de 

mídias comunicacionais que, em diferentes momentos na história, mudaram o ambiente midiático 

como um todo. A primeira delas foi a mecanização, oriunda das formas comunicacionais derivadas 

de meios mecânicos como a imprensa. Ela perdurou longo tempo, e conviveu brevemente com a 

eletrificação, que se relaciona aos meios dependentes de eletricidade, como o rádio, o cinema, a TV 

e o telefone. Mais recentemente vivemos a quarta onda, a digitalização, iniciada com a introdução 

da computação em meados do século 20. Agora, os autores sugerem que vivemos uma época em 

que a dataficação11 representa uma nova onda, com a progressiva importância política e econômica 

do armazenamento e uso de dados. 

Couldry e Hepp (2017) estão ampliando a proposta de teóricos como Hjarvard (2013), para 

quem midiatização trata-se de um processo inerente apenas à alta modernidade, quando as mídias 

se tornam parte do tecido de esferas culturais e sociais (a família, a política, a escola, o mercado etc.), 

e, ao mesmo tempo, uma instituição semi-independente que promove o nexo entre as demais ins-

                                                           
10 Em dois momentos trago exemplos dessas questões. No item 4.1.2 trato sobre o impacto do uso de dados como fonte 
de credibilidade pessoal, e no item 8.1.2 adentro o campo da Economia Política para discutir como novos agentes econô-
micos alteram a natureza do negócio de rádio. 
11 Explorarei esse último ponto na seção 4.1. 
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tituições sociais. A questão da institucionalização, como tratada for Hjarvard, é fundamental. Trata-

se, para este autor, de um processo anterior, que se desenvolveu a partir da gradual profissionaliza-

ção das práticas midiáticas, da formalização de normas estéticas e sociais que estruturam os usos 

dados aos meios de comunicação, e da criação de regras12 que orientam o funcionamento individual 

e independente de cada mídia (Hjarvard, 2013) – ou seja, na definição dos objetos, enunciados e 

estratégias discursivas, como observado no capítulo 1. Encontramos em Hepp (2014, p.52) um com-

plemento a essa ideia, na afirmação de que “cada mídia depende de uma institucionalização com-

plexa da ação humana – atingindo desde o indivíduo até organizações complexas”. 

Segundo Hjarvard (2012; 2013), as mídias (observadas em conjunto) ocupam três funções 

não-excludentes: amparam um domínio de experiência humana compartilhada; se tornam uma in-

terface de mediação dentro de, e entre, instituições; e constituem uma esfera pública política. A 

midiatização, portanto, representaria “a transformação ampla e duradoura das relações entre mí-

dias, cultura e sociedade”13 (Hjarvard, 2013, Introduction). Essas transformações indicam que a cul-

tura e a sociedade se tornam cada vez mais dependentes das mídias, e uma “lógica da mídia” (isto é, 

seu modus operandi) passa a formatar a comunicação e a interação14. Resta salientar que, em parte 

por conta da natureza institucional da sociedade, os meios de comunicação são agentes de moder-

nização tanto quanto estão sujeitos às transformações da sociedade contemporânea (Hjarvard, 

2014). Podemos assumir o ambiente midiático como uma instituição total, ou assumir que suas par-

tes (alguns meios de comunicação) estão autonomizados e instituídos de forma independente. 

Dessa maneira, as ações realizadas no âmbito desse ecossistema transportam símbolos e práticas de 

uma instância institucional para outra. Por exemplo, práticas estruturadas pela instituição radiofô-

nica – como a forma de consumo de música popular – podem ser alteradas em função das propri-

edades de outra esfera – o mercado musical ou o campo artístico – atuando em cadeia associativa. 

Em acordo a este ponto de vista, a análise do rádio como instituição não deve buscar a diferenciação 

comparativa entre os embates dessa mídia com outras instituições midiáticas, e sim o que pode ser 

qualificado como uma “quase” complementaridade. Pensando em ecologia das mídias, é algo equi-

                                                           
12 As regras, entretanto, ainda que pareçam aplicar-se aos objetos, são feitas para controlar os usos (das leis e regula-
mentações dos meios de massa, às regras internas que visam pelas boas práticas dos usuários, por exemplo). Logo, há 
uma conformação da prática social à lógica inerente de um determinado campo midiático. 
13 No original: the long-term, large-scale structural transformation of relationships between media, culture, and society. 
14 Apesar da associação com a modernidade tardia, esses eventos são percebidos desde o princípio do avanço dos meios 
de comunicação de massa. Por exemplo, na identificação a programação radiofônica com o relógio que organiza o dia 
(Menezes, 2007). Outro exemplo prático, usado pelo próprio autor, é a campanha eleitoral que passa a ser encenada de 
acordo com conjunto midiático em que estará exposta. 
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valente a defender a "variedade genética" na reprodução das práticas existentes, dada a multiplici-

dade de caminhos a partir da mesma origem. 

Além dessa visão institucionalista da midiatização, existe uma corrente “socioconstruti-

vista”, cuja ênfase recai sobre “a inter-relação entre a mudança da comunicação midiática e a trans-

formação sociocultural como parte das práticas de comunicação cotidianas, e como a alteração 

dessas práticas está relacionada à construção da realidade comunicativa em mudança” (Hepp, 2014, 

p.49). Ou seja, essa corrente direciona o foco não às tecnologias, mas às interconexões que cons-

troem a realidade cotidiana e fomentam um looping contínuo que informam as próprias intercone-

xões. Tomar essa perspectiva sem a devida relativização implica que uma “lógica da mídia” se torna 

impossível, porque a midiatização é diferente a cada contexto cultural ou conjunto midiático to-

mado como ponto de partida da análise (Rüdiger, 2015, p.755). 

É, nesse sentido, que Couldry e Hepp (2017, Introduction), mais recentemente, afirmaram 

que estamos vivendo uma midiatização profunda, em que só podemos compreender o mundo ao 

nosso redor se o considerarmos envolvido entre limitações, affordances e relações de poder que 

emanam das mídias que compõem um determinado ambiente15. Os autores sugerem que, nas últi-

mas duas décadas, novas infraestruturas de socialização e interação foram criadas (no limite, algo-

ritmos, softwares e bases de dados), afetando a construção da realidade cotidiana (Couldry & Hepp, 

2017, Capítulo 2, Reality and Construction of Social World). Dessa forma, apesar de caminharem pela 

linha socioconstrutivista, os autores recuperam a noção de institucionalização para afirmar que as 

mídias “materializam” nossas práticas comunicativas de acordo com configurações16 (figurations) 

que produzem um certo tipo de significado social (Hepp, 2014; Couldry & Hepp, 2017). As práticas, 

por sua vez, estão cada vez mais entrelaçadas a uma crescente inter-relação entre, e com, os meios, 

potencializada pela digitalização e pela mobilidade dos aparatos comunicacionais (como o smar-

tphone). Esses fatores, sugerem Couldry e Hepp (2017, Capítulo 3), alteram o modo como as pessoas 

escolhem onde consumir um determinado conteúdo midiático, e vão além: fomentam intercâm-

bios entre conteúdos em diferentes mídias e a apropriação das criações pelos usuários. Novas práti-

                                                           
15 Os autores sugerem que a teoria ator-rede (Latour, 1991; 2012) dialoga com essa compreensão do ambiente midiático 
e a ênfase nas conexões entre os diferentes atores. Criticam, entretanto, que lhe falta uma abordagem sobre como os 
atores interpretam os espaços de interação. 
16 Couldry e Hepp (2017) e Hepp (2014) apresentam as configurações comunicativas como redes complexas de indiví-
duos, comumente baseadas em vários meios, que envolvem uma “constelação de atores” relacionados entre si; um “en-
quadramento temático”, que delimita o campo; uma “forma de comunicação”, ou seja, as práticas institucionalizadas 
daquela configuração; e um “conjunto de mídias”. Há que se notar uma proximidade com os conceitos de “campo” e 
“habitus” de Bourdieu (1989; 2011b), porém, aqui, mais abrangentes. 
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cas de usuários se tornam, então, possíveis (no caso do rádio, nas seções 8.1 e 8.2 explorarei algumas 

dessas potencialidades).  

Ainda que a teoria da midiatização traga contribuições para pensarmos no arraigamento 

das mídias no tecido social, ela encontra nisso mesmo sua limitação, como ressalta Rüdiger em uma 

crítica bastante severa: 

Os teoremas amarrados com o termo midiatização, à primeira vista, impressionam, sugerindo que, 
enfim, as pesquisas sobre cultura e meios de comunicação encontraram um conceito capaz de lhes 
fornecer unidade teórica e fundamento metodológico. A reflexão a respeito da sua aplicação na pes-
quisa revela, no entanto, que se sucumbe ao ridículo de fornecer da vida social o retrato em geral 
simplório e anedótico que boa parte da mídia lhe elabora. (Rüdiger, 2015, p.764) 

 Apesar de, em partes, discordar do autor, entendo sua crítica como um alerta para, mais 

uma vez, fugir do determinismo tecnológico, desta vez com viés fenomenológico que, apenas se-

cundariamente, incorpora os vestígios materiais do social e da cultura. A midiatização tem, para o 

presente trabalho, o mérito de apontar claramente os processos de transformação movidos pelo 

desenvolvimento das mídias, e o modo como elas se tornam instituições, impondo uma “lógica das 

mídias” às práticas cotidianas. Para dar um exemplo bastante direto, quer dizer que uma discussão 

sobre o rádio, hoje, deve levar em conta o uso que as pessoas dão seus diversos equipamentos, e os 

produtores não podem ignorar que a escuta de rádio está condicionada por uma variedade maior 

de dispositivos. Para as demais reflexões, o viés sociotécnico discutido por Miège (2009), ou as teo-

rias que tratam da mediação cultural, que exploro na próxima seção, parecem abordagens mais 

apropriadas.  

De um modo geral, o objetivo central de um ecossistema é a busca pelo equilíbrio. No caso 

do ecossistema midiático, estamos falando do balanço entre as mídias mediado pelas práticas soci-

ais. O início do uso comercial da internet causou um grande distúrbio ao acelerar o que seria a 

quarta onda da midiatização (dataficação). As transformações institucionais refletiram-se, em úl-

tima instância, em mudanças nos hábitos dos indivíduos e, por conseguinte, na forma como estes 

definem suas relações com a cultura (Hjarvard, 2013) e constroem suas representações identitárias. 

Igualmente, novas práticas culturais emergiram, e sua compreensão exige uma observação meticu-

losa das instituições midiáticas – junções de praticamente toda ação interacional. 

. MEDIAÇÕES CULTURAIS 

A ideia de ambiente midiático é especialmente útil por levar em conta diferentes formas de intera-

ção sob o domínio das TICs: entre os indivíduos, mediadas ou influenciadas pelas mídias; dos indiví-
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duos com os elementos do ambiente (a realidade, as instituições sociais e as próprias mídias); e des-

ses elementos entre eles mesmos. As tecnologias facilitam que diferentes agentes assumam diferen-

tes posições de comunicação, conforme cada situação interacional. Ao mesmo tempo em que adici-

ona uma camada de significado, dada sua natureza simbólica, a tecnologia também promove a va-

lidação do processo comunicacional e a legitimação do meio utilizado como interface com o outro, 

com o grupo ou com o contexto social. Em certo sentido, as mídias podem passar a constituir um 

espaço de interação social e cultural que é naturalizado (consagrado) pela própria interface que 

realiza a mediação. 

Sendo a comunicação um fenômeno cultural, processo social primário mesmo quando me-

diado por máquinas (Rüdiger, 2011), diversos fatores atuam na produção de sentidos. Dessa forma, 

observar o crescimento da interferência das mídias nas práticas culturais não é suficiente para dar 

conta de todas as dimensões simbólicas que fazem a mediação da produção cultural. Midiatização, 

como sugere Hepp (2014, p.47), é um “termo específico para teorizar a mudança relacionada à mí-

dia”, enquanto mediação encarna um conceito para “teorizar o processo de comunicação como um 

todo”. Acredito ser importante, para abrir nosso escopo, trazer alguma reflexão sobre esses proces-

sos. 

Mediação é um termo destacado por Raymond Williams (2000) para descrever a relação 

entre a experiência da sociedade com a realidade e sua representação simbólica, por exemplo, por 

meio da arte ou dos meios de comunicação de massa. Trata-se de um elemento ativo de formação 

de uma “consciência coletiva”. É o oposto de uma representação direta, uma vez que a realidade 

representada pelas mídias é passível de deformação e adequação ideológica (Charaudeau, 2010), “e 

o processo de sua recuperação consiste em trabalhar novamente com suas formas originárias atra-

vés da mediação”17 (Williams, 2000, p.118). Na análise da mediação, destacar os meios sem isolá-los 

do contexto sociotécnico possibilita ver a realidade, os processos ideológicos e quais mecanismos 

mediadores estão em ação. Pensar os processos de comunicação a partir das mediações culturais 

significa “romper com a segurança proporcionada pela redução da problemática da comunicação à 

das tecnologias” (Martín-Barbero, 2003a, p.297). 

As formas culturais que se difundem através dos meios de comunicação derivam e se tradu-

zem a partir de práticas sociais, da mesma forma que uma ordem social é comunicada, reproduzida, 

experimentada e investigada a partir da cultura (Williams, 1982). As mediações se inserem neste 

                                                           
17 No original: y el proceso de su recuperación consiste en trabajar nuevamente con sus formas originarias a través de la 
mediación. 
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ponto do processo. A prática cultural e social não é um projeto acabado, ao contrário, é constante-

mente redefinida por meio de interações, de instituições sociais e de formações culturais transitó-

rias. Como vimos na seção 1.3, podem ser consideradas associações e conexões que dão corpo e 

reproduzem a substância do social (Latour, 2012). Subjacente às práticas, entram em concorrência 

elementos culturais dominantes (determinados por meio de um processo hegemônico, que pode 

ser histórico, mas que atua no presente), residuais (originados no passado histórico e reinterpreta-

dos pelos elementos dominantes), e emergentes (novos significados e valores, novas práticas e novas 

relações, normalmente contra-hegemônicos) (Williams, 2000).  

Tal como demonstra Martín-Barbero (2003b), o que presenciamos na América Latina desde 

a virada do milênio é um movimento da cultura em que o residual e o emergente se combinam no 

cenário contemporâneo, especialmente midiático, que habilita novas formas de construir a identi-

dade18. Passam a ser mediadas mudanças sociais que podem ser compreendidas como novas “estru-

turas de sentimento” (Williams, 2000), isto é, estruturas da experiência social em progresso, ainda 

em vias de conversão em instituição ou formação cultural. Williams define “sentimentos” como os 

elementos afetivos da consciência e das relações, que norteiam a forma como os significados e va-

lores são vividos e sentidos ativamente. A midiatização, então, é uma instância contemporânea que 

impacta continuamente sobre as estruturas de sentir, pois sua fusão no cotidiano abre novos cam-

pos de experiência que atuam sobre hábitos e rotinas previamente estabelecidos, sobre a própria 

forma como vivenciamos o cultural e o social.  

A determinação técnica não pode ser tratada como a forma dominante, mas também não 

pode ser ignorada. Igualmente, as determinações culturais – em suas variadas manifestações – não 

                                                           
18 Em Dos meios às mediações (Martín-Barbero, 2003a), originalmente publicado em 1987, o autor analisa a relação dos 
meios de comunicação de massa com o discurso hegemônico (dominante) para a criação de identidades nacionais uni-
ficadas na América Latina. Entretanto, apesar de relevantes nesse processo, as mídias acabaram atuando de modo sub-
jacente para o enraizamento e manutenção resistiva da cultura popular (residual), que encontrou seu caminho na in-
dustrialização e hibridização. “Progresso” e “modernização” foram sentimentos de fundo contemporizados pelo discurso 
midiático – especialmente pela TV, durante sua implantação e consolidação na região. Alinhavam-se naquele momento 
forças da globalização, que interferiram política e economicamente nos países latinos, mas que causaram uma conse-
quente revalorização da esfera cultural – o que implicou em resistência a partir da cultura popular, não mais como 
memória, e sim como elemento criativo inerente às produções. Em resultado, as formações culturais que caracterizam 
a cultura nos países da América Latina acabaram mediando produções midiáticas tanto quanto foram por elas media-
das.  
É interessante como a dimensão tecnológica ganhou relevância nos anos que se seguiram. No prefácio da 5ª edição de 
Dos meios às mediações, Martín-Barbero (2003a, p.19) dá a esse processo o nome de tecnicidade, o qual é, também, 
mediado culturalmente. Em outro texto, Martín-Barbero (2003b) acrescenta que, nas mídias na América Latina, con-
correm ideologia e cultura das maiorias. As narrativas entrelaçam “imaginário mercantil” e “memória coletiva”, pois 
heterogeneidades, mestiçagens e descontinuidades culturais mediam a significação dos discursos dos meios de comu-
nicação. A comunicação coletiva põe em jogo tanto o capital e as inovações tecnológicas como transformações no 
cotidiano, exemplificados na empatia dos jovens com uma “cultura tecnológica”, e na produção de “novas comunida-
des” pelas tecnologias eletrônicas – “que correspondem a novos modos de perceber e de narrar a identidade” (p.66). 
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compõem o único elemento a definir a sociedade. Repertórios individuais, trocas coletivas, questões 

políticas e campo público se amalgamam às tecnologias em práticas novas ou atualizadas geridas 

pelo ecossistema midiático. Os resultados são formas convergentes de apropriação dos meios e me-

diação da produção cultural, o que possibilitou a Bolter e Grusin (2000) falarem de “re-mediação”, 

Jonhson (2001) em “cultura da interface”, Manovich (2013) em cultura do software, Jenkins (2008) 

anunciar uma “cultura da convergência” e Martel (2015) definir uma “cultura smart”. 

Da mesma forma que é caracterizado por uma fundamental dimensão mercadológica (So-

dré, 2008; Miège, 2009), o ambiente midiático carrega uma sensação de imediatismo, um “agora” 

em que os produtos (simbólicos ou materiais) devem estar velozmente disponíveis e, dessa mesma 

forma, são rapidamente descartáveis. A experiência torna-se um valor fundamental dentro de uma 

economia de alta disponibilidade de oferta de conteúdo. A produção cultural realizada com os ins-

trumentos disponíveis viabiliza-se não apenas através das instituições formais, mas por meio de es-

truturas de experiência dinamizadas de acordo com os anseios da nossa época e pelas constantes 

transformações de ordem técnica – donde esse sentimento de velocidade se faz permanente. São, 

por exemplo, as estruturas em processo de institucionalização da “participação”, do “software”, da 

“interface” e da “convergência”, que tornam inclusive a produção individual relevante, e as incorpora 

no fluxo de informação em rede. 

Segundo Bolter e Grusin (2000), a mudança se fez sentir inicialmente na passagem da “ime-

diação” (immediacy) das mídias tradicionais para a hipermediação” (hipermediacy) das tecnologias 

digitais. A imediação refere-se à “transparência” de um meio que se anula, de modo a criar a impres-

são de contato direto do indivíduo com a realidade representada, e à autenticidade da experiência 

mediada, garantida pela legitimidade do meio como mediador19. A hipermediação, pelo contrário, 

refere-se à “opacidade” do meio, isto é, sua incapacidade de anulação, e à experiência do indivíduo 

com a interface midiática, que é assumida como a experiência em si com o real. Neste caso, as inter-

faces adicionam uma mediação dentro da mediação, e se tornam tão relevantes quanto o próprio 

conteúdo.  

Muitas vezes, o sucesso de uma interface midiática digital parte do reaproveitamento de 

características de uma ferramenta analógica, mas sem o mesmo grau de transparência desta, porque 

                                                           
19 Por exemplo, o rádio e a TV legitimam a experiência de solidariedade em decorrência da divulgação dos fatos notici-
osos porque o discurso dominante no imaginário sobre esses meios é a ideia de “janela para o mundo” e “representante 
da realidade”. Nesse sentido, na lógica da TAR, as novas tecnologias apenas somam (servem de intermediários) em pro-
cessos já iniciados. 
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o uso da interface compõe parte da experiência. Em outro processo, o meio digital tenta se “apagar” 

para que o usuário mantenha uma relação com o conteúdo como se estivesse utilizando a mídia 

tradicional. Ambos processos tomam proveito da presença da mídia anterior no cotidiano das pes-

soas, e se legitimam a partir daí. Bolter e Grusin (2000, p.45) chamam esses processos de “re-media-

ção”, “a representação de um meio dentro de outro meio… uma característica definidora da nova 

mídia digital”20. Na ponta desse processo, o conjunto de mídias passa a tomar a si próprio como 

referente, e a experiência se autentifica sem necessariamente mediar uma realidade externa às mí-

dias. Nesse sentido, as mídias passam a incorporar tanto a informação originada profissionalmente 

quanto as produções dos indivíduos, de modo que estas se legitimam pela natureza das mídias e 

assumem significados variados nos processos de mediação cultural. 

Para Jenkins (2008), essa é uma característica da “cultura da convergência”, isto é, a forma 

social inerente a um momento em que se multiplicam os campos de produção e de circulação de 

conteúdos, em que se popularizam novos mecanismos e modelos de interação, e cujos impactos 

sociais, culturais e econômicos são transversais a várias indústrias que, antigamente, operavam iso-

ladamente. Jenkins coloca como complementares os diferentes polos envolvidos na produção do 

conteúdo midiático. De forma semelhante, Miège (2009, p.37) afirma que a convergência não é o 

resultado automático de um poderoso desenvolvimento tecnológico, é antes uma “construção so-

cial cuja realização envolve, e na maior parte das vezes opõe, numerosas categorias de atores sociais”, 

além de comportar dimensões econômicas, jurídicas e políticas. 

À luz destas discussões, proponho que estamos presenciando um processo de instituição de 

um novo ambiente midiático como espaço de mediações da cultura e das produções midiáticas, 

centrado principalmente no design da interface digital. Nesse ecossistema, os vários meios de comu-

nicação dão forma, conjuntamente, à experiência do indivíduo no contato com a realidade e sua 

representação midiatizada. Estamos tratando, inicialmente, da produção baseada no modelo tradi-

cional das mídias – logo, nos moldes de comunicação social, direcionados de instituições econômi-

cas e/ou políticas para a audiência. No entanto, com a introdução de ferramentas baseadas na in-

ternet, como redes ponto-a-ponto, mídias sociais21, armazenamento em nuvem, agregadores de 

crowdfunding e crowdsourcing22, soma-se a produção realizada pela audiência (indivíduos e comu-

                                                           
20 No original: the representation of one medium in another… a defining characteristic of the new digital media. 
21 Por “mídias sociais”, me refiro ao conjunto de empresas, baseadas na internet, que possibilitam, simultaneamente, o 
contato de indivíduos em rede, entre si e com outros agentes econômicos, e a publicação de conteúdo amador e pro-
fissional. Assim, “mídias sociais” remete aos sites de redes sociais (SRS, como Facebook e Twitter) e algumas plataformas 
de distribuição de mídia como (YouTube e SoundCloud). 
22 “Crowdfunding” refere-se ao financiamento coletivo de uma obra, enquanto “crowdsourcing” à produção colaborativa. 
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nidades). Por sua vez, essa produção emana tanto de contribuições individuais como coletivas, de 

circuitos culturais independentes ou mainstream, bem como a apropriação (muitas vezes, sem as 

devidas autorizações) do conteúdo produzido pelas corporações midiáticas. 

Esse cenário implica, de partida, um maior volume de informação produzido tanto profissi-

onal como amadoristicamente (Miège, 2009). As interfaces digitais, portanto, muitas vezes devem 

carregar uma capacidade de filtragem e organização dos dados, de modo a atuar como uma solução 

para o grande volume de informação fragmentada que circula nas redes informáticas (Johnson, 2001; 

Pariser, 2012), porém sob o risco de limitar o acesso e conhecimento do indivíduo sobre um tema, 

como será discutido no tópico 4.1.323. De qualquer modo, como também aponta Johnson (2001), 

mesmo indiretamente os meios digitais sempre acabam marcando sua intervenção. Quando essa 

intervenção se torna extrema, surge o que Lev Manovich (2013, pp.165-171) chama de “mídia híbrida” 

(hybrid media), isto é, quando as linguagens de meios diferentes, dentro de um ecossistema comum, 

como o ambiente de software, se unem, trocando propriedades, criando novas estruturas e intera-

gindo em níveis profundos. A mídia híbrida é diferente do multimídia: enquanto no multimídia as 

características de cada meio convivem lado a lado (como na maior parte dos websites), a mídia 

híbrida implica uma reconfiguração para absorver as diferentes características em um mesmo pro-

duto. Os avanços na área de desenvolvimento de software têm, cada vez mais, mesclado diferentes 

conteúdos em um único produto, como websites desenvolvidos com a tecnologia HTML5, que 

torna possível a complementaridade entre as diferentes partes, como textos, áudios e vídeo e ferra-

mentas de interação, tornando a experiência do usuário mais dinâmica.  

Assim, se deslocarmos nosso foco dos meios para o conteúdo e suas mediações tecnológicas, 

poderemos perceber que a criação cultural é, cada vez mais, ou multimídia ou híbrida, correspon-

dendo à adaptação a novas formas de consumo. No caso específico do rádio, poucas experiências 

podem ser tratadas como mídias híbridas. Com alguma boa vontade, podemos considerar as inter-

venções em sites de relacionamento, dada a natureza dessas redes e a forma de interação dos ou-

vintes-usuários.  

                                                           
23 Em 2001, Johnson descreve a fragmentação a partir dos hiperlinks, janelas e páginas. A interface gráfica seria respon-
sável por reunir esse conteúdo disperso na tela do computador. O autor não poderia prever, entretanto, como os agen-
tes globais, entre eles mecanismos de busca como o Google e SRS como Facebook, se elevariam entre as principais 
interfaces do consumo de informação. 
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CONSIDERAÇÕES 

Como anunciei no resumo deste capítulo, intencionalmente deixei de lado, por um momento, o 

meu objeto de pesquisa, para a construção de um quadro teórico que ajude a explicar os entornos 

com que a instituição radiofônica se coloca em associação. Quero, a partir disto, dar a entender que 

ouvintes, ferramentas digitais de propagação de conteúdo, empresas midiáticas e a produção radi-

ofônica são elementos que se inserem no espaço que estou observando – e que chamarei de ecos-

sistema midiático. 

Nos capítulos 5, 6, 7 e 8, as observações que realizo sobre as empresas radiofônicas na con-

temporaneidade são calcadas em aspectos da midiatização, conforme trabalhei no presente capí-

tulo. Ao citar a presença de emissoras FM na internet, por meio de páginas em mídias sociais, web-

sites e apps móveis, faço referência aos processos de ampliação do campo midiático que implica 

tanto a reelaboração da audiência como a elaboração de diferentes estratégias de concorrência. Da 

mesma forma, ao comentar sobre conteúdos em vídeo produzidos pelas estações de rádio, ou 

mesmo os avanços na distribuição de áudio sob demanda, estarei dialogando com a lógica da hibri-

dização dos meios, levando em conta, inclusive, a necessidade do desenho de interfaces que aten-

dam aos novos comportamentos de um ouvinte que converge em si o consumo de mídias. 

Algumas questões trazidas pelas teorias da midiatização, também, compõem fundamentos 

importantes para entender a importância do rádio nesse ecossistema. Por exemplo, se levarmos em 

conta o próprio hábito enraizado de ouvir rádio para se informar (discurso repetido por vários pro-

fissionais com quem conversei durante esta pesquisa), estamos falando do entrelaçamento dessa 

atividade midiática no cotidiano. Na disputa com outros meios pelo domínio dessa atividade, esta-

ções tradicionais precisam assumir, em suas interfaces digitais, abordagens que reforcem suas mar-

cas – enquanto empresas e enquanto entidades do campo radiofônico – mesmo que o ato de se 

informar esteja reelaborado de um ouvir para o ler e comentar. No sentido de uma midiatização 

profunda – ou seja, a expansão de um ecossistema midiático que se confunde com o ambiente na-

tural – torna-se corriqueira a atuação dos indivíduos, naturalizada por uma cultura participativa24 

altamente dependente do acesso facilitado a diferentes dispositivos. Assim, não basta às empresas 

de rádio apenas ofertarem seus conteúdos sem promover sua circulação. É importante levar em 

                                                           
24 Jenkins, Ford e Green (2013) atualizam o conceito de “cultura participativa” que, em resumo, refere-se ao modo am-
pliado, em virtude das novas TICs, de participação ativa dos membros de uma comunidade, seja em torno de um tema 
político (como sua própria cidade) ou de um elemento de ordem comercial (como um programa de TV). Os autores 
destacam que a participação, originalmente pensada como tomar parte no processo de criação de um produto, estende-
se à avaliação, distribuição e alteração desse mesmo produto. 
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conta que a participação – esse tomar parte do processo – é atividade natural nesse ecossistema, e 

age como combustível de uma relação duradoura com a mídia. Uma pergunta latente, então, se 

desenha: em que medida a produção radiofônica pode fomentar uma cultura participativa? São as-

pectos que carecem de discussões, e algumas reflexões que farei mais adiante, direta ou indireta-

mente, partem desse questionamento. 

Claro, esse tipo de estratégia participativa depende da viabilidade (em termos comerciais) 

para essa produção radiofônica se realizar, o que nos leva a considerar, por sua vez, a relação do rádio 

com diferentes instituições e com o campo da produção cultural. Qual a função do rádio, hoje, na 

mediação das estruturas sociais? As relações com a política, a religião e o mercado, por exemplo, 

têm se mostrado instáveis. Qual o grau de complementaridade do rádio com outros meios de co-

municação? O estabelecimento de relações horizontalizadas com outras mídias pode ser uma tática 

importante para colonização de espaços no ambiente midiático. 

O ecossistema midiático digital permite que a forma radiofônica se expanda e seja re-medi-

ada em instâncias digitais, mais ou menos próximas das características e affordances do meio analó-

gico. Em que medida importa que um conteúdo, disponível e encontrado em rede, seja reconhecido 

como “radiofônico”? Esse é, talvez, o caráter mais fundamental ao pensarmos na instituição social 

do rádio dentro do ambiente midiático digital. Acredito que os atores que, hoje, compõem o campo 

radiofônico dependem desse conhecimento. A mediação cultural ou re-mediação do rádio (forma-

tos e conteúdo) no ecossistema midiático digital dá força a uma narrativa que permite o seu (re)co-

nhecimento enquanto instituição. É desse modo que, em função das associações com os outros 

componentes do ambiente, torna-se fácil definir o que é rádio: será aquilo que as pessoas disserem 

que ele é. 
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 OS ENTORNOS 

RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo serve como uma continuação necessária aos temas abordados no anterior. Aqui, três 

campos da comunicação são tomados como exemplo da lógica das mídias, inerente ao ambiente 

midiático hodierno. As três ilustrações ajudarão a aclarar as transformações do rádio, ou porque 

correspondem às formas emergentes que estão mudando o comportamento da sociedade, ou por-

que são meios que enfrentam as mesmas disposições, mas com respostas diversas. Na seção 4.1-In-

ternet e Mídias Sociais, enfoco as características de um “capitalismo informacional” (Castells, 1999). 

O arraigamento do uso de dispositivos conectados à internet é o evento que possibilita a midiatiza-

ção profunda, apresentada no capítulo anterior. Assim, reflito nesta primeira parte sobre os proces-

sos conexos de subjetificação, dada pela individualização de consumo, e de sujeição, a partir da re-

corrência da oferta e recomendação que baliza o consumo cultural. Na seção 4.2-A Indústria da Mú-

sica, mudando, busco demonstrar a evolução da indústria musical a partir da entrada de novos agen-

tes econômicos, que atuam especialmente na distribuição e na esfera de recomendação. O parale-

lismo com o rádio se faz necessário, de modo que retomo discussões apresentadas anteriormente 

para defender o papel desse meio como curador da oferta musical. Por fim, a seção 4.3-O Residual 

(?) na Televisão traz os elementos fundamentais da forma e da linguagem televisivas, além de co-

mentar como a aproximação da TV com as plataformas da internet tem promovido mudanças. 

Questões como programação em fluxo e fragmentação se mesclam com a audiência sob demanda 

e novos hábitos de consumo de narrativas. 

. INTERNET E MÍDIAS SOCIAIS 

Quando, nos anos 1990, Manuel Castells (1999) escreveu sobre a sociedade informacional, não eco-

nomizou páginas para descrever as mudanças que se desenhavam no capitalismo: a geração de in-

formação no centro das forças produtivas, conectando as sociedades em redes globais, com cres-

cente atividade do setor privado na geração e propagação do conhecimento (a partir daquele mo-

mento, um importante capital). O livro não é profético, é uma leitura (bastante empírica) da reor-

ganização do capital e do poder, que encontrou um processo em andamento que permanece ativo 

e dominante. 

Dentre as muitas questões abordadas por Castells, trago para esta reflexão a distinção entre 

um espaço de fluxos, onde se localiza e se efetiva esse novo capitalismo, e um espaço de lugares, 
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onde se processam as formas sociais, políticas e econômicas derivadas do industrialismo e do esta-

tismo – como o rádio hertziano (veja a seção 2.1). De partida, essa definição demonstrava, na virada 

do milênio, a convivência, a complementaridade e as contradições entre formas distintas de cons-

trução de poder. Nossas âncoras representacionais, enquanto sociedade e comunidade, vinham 

sendo tensionadas pela nova relação ecossistêmica com as tecnologias – mais fluida. O fluxo é, en-

tão, uma representação da rede, sem âncoras físicas para dar lastro às estruturas dessa sociedade. 

As potencialidades, muitas vezes positivas para a humanidade, não passaram despercebidas. 

Naquele momento, para uma parcela de pesquisadores, a sociedade tomaria proveito das conexões 

digitais para ampliar as redes comunitárias com se habituara a conviver. A participação se elevaria a 

níveis avançados de integração cultural, em que o compartilhamento democrático de produtos cul-

turais redefiniria a esfera pública. A fonte dessas mudanças estaria na natureza aberta e inacabada 

da internet e suas (até então, inquestionáveis) possibilidades de concorrência entre grandes corpo-

rações e os produtores independentes, ligados ou não à então nova “cultura hacker”1. A abundância 

de informação, o trabalho coletivo e a lógica do “sempre conectado” estavam sendo encarados 

como aspectos que fomentariam mudanças no conhecimento: estaríamos vivenciando a era da “sa-

bedoria das multidões” de James Surowiecki, ou a “inteligência coletiva” de Pierre Levy (Primo, 

2008), de qualquer forma superando as individualidades que vinham marcando o período pós-mo-

derno (Harvey, 2011; Ortiz, 2015). Como pretendo demonstrar nesta seção, pouco resta do otimismo 

inicial, e mesmo a leitura crítica de Castells parece, hoje, otimista. 

Segundo Manuel Castells (2003), no livro Galáxia da Internet, por um lado, as construções 

de significado em redes (na “virtualidade real”), para serem efetivamente coletivas, dependem de 

protocolos de tradução unificados e compartilhados entre os agentes. Por outro lado, a experiência 

deixou de depender da prática realizada dentro dos espaços fixos (os espaços de lugares): o fluxo 

permite remontar comunidades com fronteiras abertas, capazes de alimentar a diversidade. É pre-

ciso enfatizar duas outras inferências dentre as muitas realizadas por Castells (1999) em sua obra 

anterior. A primeira refere-se à relevância assumida pela informação, isto é, o conjunto de dados e 

de conhecimento que se torna disponível pela tecnologia. Na verdade, é o acúmulo de conhecimen-

tos que possibilitou, no decorrer do século 20, o desenvolvimento de tecnologias capazes de pro-

cessar amplos conjuntos de informação, gerando mais conhecimento sobre a totalidade do real. A 

segunda é o deslocamento do centro econômico para o espaço de fluxos, que joga na efemeridade 

                                                           
1 Sobre esses aspectos, ver Pretto e Silveira (2008), coletânea de textos oriundos de dois ciclos de debates, realizados em 
2007, sobre a cibercultura. 
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aquilo que sustentava mercados industriais e nações: o lastro econômico passa a ser a rápida e abun-

dante circulação de informação, que permite otimizar custos no mundo físico em função de reor-

denamentos em nível virtual. 

A fluidez dos fluxos é compatível com uma modernidade que se liquefaz (Bauman, 2001), 

em que a transitoriedade se torna valor fundamental. Desde os anos 1970 se discute a fragmentação 

das identidades (Hall, 2000; 2003), que passaram a ser montadas sobre práticas de consumo de bens 

simbólicos e no simbolismo do consumo – a representatividade, o status social e a moda recombi-

nados no supermercado cultural2. Na modernidade líquida, a identidade é sempre um projeto a 

realizar, isto é, uma tarefa que o próprio indivíduo deve, continuamente, cumprir (Bauman, 2001). 

Passa, agora, a cumprir essa tarefa em rede. Esse é um dos princípios da sensação de impermanência 

da sociedade: a durabilidade vira sinônimo de atraso. O perene se torna incompreensível na interli-

gação global, porque nossas práticas contemporâneas carecem de historicidade. O descartável, por 

outro lado, se torna apropriado, pois o ser humano passa a viver na era do desprendimento de tudo 

(Bauman, 2005), impulsionada principalmente pelo aumento da oferta de informação e pela auto-

nomização das novas mídias, com crescente importância àquelas baseadas na internet em contra-

posição aos meios de comunicação de massa (Miège, 2009) . 

O novo marco das transformações é o ano de 2007, quando a Apple introduziu no mercado 

o seu iPhone e, com ele, a revolução do modo como lidamos com as informações – potencializada, 

claro, pela consolidação das mais importantes mídias sociais: Facebook, Twitter e YouTube (Fried-

man, 2016). Podemos pensar nos smartphones como dispositivos no sentido explicado por Agamben 

(2009) a partir de Foucault, que tanto permitem a subjetificação do indivíduo – ápice, até o mo-

mento, do projeto moderno de individualização – como de sujeição. A permanente conexão, habi-

litada pelos smartphones, nos coloca em contato constante com as novidades, e somos impelidos a 

renovarmos o consumo sob o pretexto de não ficar para trás (Bruno, 2008; Bauman, 2005). Subjeti-

ficação e sujeição são processos interdependentes. Entre os efeitos do primeiro, podemos mencio-

nar a maior atividade dos indivíduos em selecionar o que desejam consumir, em expor ideias e com-

portamentos públicos e privados, e em se conectar com congêneres e objetos afins. Questões rela-

tivas a interação e participação se tornam, então, fundamentais. Já o processo de sujeição é derivado 

dessas atividades, e conecta-se à lógica de vigilância e observação constantes, por meio da geração 

de dados provenientes da análise das conexões que os indivíduos realizam em rede. Vou, breve-

mente, traçar alguns comentários sobre cada um desses processos. 

                                                           
2 Ao discutir o impacto do transistor, desenvolvo uma breve explanação sobre o tema a partir da página 75. 
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.. Subjetificação 

Como consideramos o ser humano parte integral do ecossistema midiático, o papel da audiência é 

cada vez mais destacado como elemento produtivo – embora essa produção seja adstrita por ques-

tões econômicas e políticas. Jenkins, Ford e Green (2013) sugerem a coexistência de três modelos de 

comunicação. O primeiro é o tradicional broadcast, de um para muitos. Em relação a ele surge o 

aderente (stickness), que corresponde a um tipo de distribuição que pressupõe a ação do usuário na 

busca pela informação, que fica disponível para ser acessada em diferentes plataformas, e é passível 

de controle de acesso pelas empresas da internet. No modelo aderência, a fidelidade do indivíduo a 

um canal se torna tão ou mais relevante que no modelo broadcast. Por fim, o propagável (spreada-

ble), conteúdo feito para circular facilmente a partir de decisões dos usuários em rede. Com as fer-

ramentas digitais de interação e participação, as pessoas têm hoje mais facilidade para criar e com-

partilhar conteúdos, apesar de ainda haver certa deficiência de habilidades, conhecimentos e acesso 

à tecnologia quando consideramos a população em geral. Segundo os autores, as tecnologias esco-

lhidas pelos produtores culturais podem definir os usos que a audiência dá aos trabalhos; entre-

tanto, é impossível controlar totalmente como o material é distribuído em um determinado con-

texto social3, e quais significados são agregados a partir dessas apropriações. 

A circulação de conteúdo midiático dentro de uma cultura participativa pode servir a uma variedade 
de interesses, alguns culturais (como a promoção de um gênero ou músico em particular), alguns 
pessoais (como o fortalecimento de laços sociais entre amigos), alguns políticos (como a crítica à 
construção de gênero e sexualidade nos meios de massa), alguns econômicos (como aqueles que 
servem às necessidades imediatas do cotidiano das pessoas, bem como os que servem aos interesses 
das empresas de mídia).4 (Jenkins et al., 2013, p.35) 

Confirmando-se a proposta de Jenkins et al. (2013), o planejamento de produto midiático 

não pode desconsiderar esse aspecto renovado da circulação: a propagabilidade do conteúdo é uma 

affordance dos sistemas digitais. O broadcast continua relevante na determinação do alcance de um 

produto, mas há uma manifesta necessidade de criar estratégias para que a atividade do consumidor 

de mídia seja cada vez mais (re)ativa. Os autores se apoiam nos conceitos de cultura residual e emer-

gente de Williams (2000, 1981) para qualificar o conteúdo difundido hoje. Propõem, então, que a 

mediação, por interfaces digitais, de produções originalmente feitas para mídias tradicionais, é um 

manifesto exemplo do residual como gerador de valor, a partir da sobrevida daquele produto e do 

                                                           
3 Por exemplo, um programa de TV que tem suas imagens gravadas e editadas por um usuário para criar um videoclipe 
com os melhores momentos do casal protagonista, fugindo assim à lógica comercial do broadcast. 
4 No original: e circulation of media content within participatory culture can serve a range of interests, some cultural 
(such as promoting a particular genre or performer), some personal (such as strengthening social bonds between 
friends), some political (such as critiquing the construction of gender and sexuality within mass media), some economic 
(such as those which serve the immediate needs of everyday individuals, as well as those which serve the needs of media 
companies). 
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“investimento emocional” do fã. O emergente representa, nesse sentido, o conteúdo novo que cir-

cula apenas entre as mídias baseadas em internet, o que permite sua rápida propagação, com alto 

poder de influenciar o cenário da produção cultural. 

A noção de mídia propagável oferece, sem sombra de dúvida, um avanço muito importante 

nas considerações sobre o conjunto midiático, mas o conceito como foi desenvolvido tem algumas 

limitações. Uma primeira ressalva parte do uso dos conceitos “residual” e “emergente”, tornando 

implícito o que é “dominante”, isto é, a formação hegemônica que concentra poder econômico e 

político. A leitura realizada por Jenkins et al. (2013) me parece otimista demais ao implicar que as 

práticas culturais dominantes são aquelas realizadas no broadcast sem, no entanto, considerar que 

os próprios espaços que habilitam a “cultura participativa” (isto é, as mídias sociais e os serviços de 

busca) também compõem formas dominantes. Além disso, “o residual”, como tratado por Williams 

(2000, p.144; 1981, p.190) refere-se a produções culturais do passado que são ainda acessíveis e po-

dem ser verificadas no presente, animando formas culturais emergentes. Ora, ainda que pese a efe-

meridade da vida pós-moderna e a rapidez com que efetivamente tudo caminha em direção ao lixo 

(Bauman, 2008), boa parte da apropriação daquilo que os autores chamam de “residual” pode ser 

considerada uma formação cultural dominante ainda no momento em que é apropriado e trans-

formado (a edição do jornal de ontem, o filme recém-lançado, a tecnologia que foi introduzida no 

início do ano…). Carregam, no fundo, uma estratégia que se vale do trabalho dos fãs (Meehan, 2000) 

para continuar em altos patamares de exibição e discussão, e assim germinar novos produtos. Isso 

ocorre por conta das próprias estruturas do capital moderno, de modo que a continuidade da do-

minação se constrói no capital informacional derivado da interação com os bens simbólicos. De 

todo modo, o conceito, tal como usado pelos autores, torna simples a compreensão da ideia de 

apropriação e uso de conteúdo midiático: o residual só o é por uma força inerente à própria produ-

ção, cuja importância está em servir como adubo a novas ideias; já o emergente, sim, acaba refle-

tindo novas práticas não previstas e a incorporação de novos significados ligados à produção de 

memória da obra.   

A visão apresentada por Jenkins et al. (2013) é, na realidade, a evolução de ponto de vista 

apresentado em trabalho anterior de Jenkins (2008), o citado Cultura da Convergência. Nico Car-

pentier (2011; 2012) é bastante crítico à forma como “participação” foi generalizada nesse texto – há 

um excesso de agência atribuída aos indivíduos, e questões propriamente políticas são minimizadas 

em favor de um ponto de vista que valoriza demais as pequenas aberturas que o público ganha na 

esfera comercial. Em 2013, Henry Jenkins e seus colegas corrigem alguns pontos, mas talvez seja in-
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teressante levar em conta o modelo proposto por Carpentier para diferenciar três modos de ativi-

dade de audiência: o AIP – Acesso-Interação-Participação. Em resumo, acesso conecta-se à ideia de 

disponibilidade e presença, tanto do conteúdo como das ferramentas necessárias para sua fruição. 

Já o conceito de interação refere-se ao uso da tecnologia para consumo e interpretação de conteúdo, 

de modo individual ou coletivo. É, nessa esfera, que se espera a contribuição da audiência como 

coprodutora, do conteúdo ou das informações que servem como feedback aos produtores. Leva-se 

em conta, aqui, que mais que simplesmente consumir a obra, as pessoas estão atribuindo significa-

dos – uma atividade que permanece semelhante por meio dos meios de massa ou das mídias base-

adas na internet. Carpentier (2011) alerta, entretanto, que as organizações de indivíduos, possibilita-

das pelas plataformas oferecidas por empresas de mídia, não implicam o aumento do poder das 

audiências para além dos espaços em que elas são posicionadas. Assim, a maior parte das atividades 

dos indivíduos em relação à mídia não é participação, e sim interação. Na opinião de Nico Carpentier 

(2011; 2012), a dimensão política da participação é histórica, e não deve ser reduzida a uma novidade 

das redes interativas digitais. O autor entende que o termo só é aplicável aos casos em que indiví-

duos efetivamente tomam parte no processo decisório em relação a um conteúdo – isto é, quando 

eles tomam controle da mídia, ou efetivamente colaboram com os produtores na realização da pro-

dução. Consequentemente, modelos de participação são muito mais comuns em mídias alternativas 

do que em atividades relacionadas às empresas midiáticas. 

 Feitas essas ressalvas quanto ao modelo de comunicação propagável, resta como funda-

mental compreender como o processo de subjetificação está ligado ao investimento emocional dos 

fãs. Jenkins et al. (2013), por exemplo, falam em uma “cultura moral”, em que os participantes (pro-

dutores, distribuidores de conteúdo e audiência) necessitam reconhecer que toda a cadeia está se 

comportando de maneira apropriada, isto é, que ninguém está tirando proveito de determinada 

situação. Desse modo, a valoração de um produto ou marca está submetida muito mais ao “apreço” 

do que ao “preço” propriamente dito. Isto é, o “apreço” está diretamente ligado à criação de signifi-

cados, ao que o indivíduo quer comunicar sobre si mesmo enquanto interage ou toma parte, cole-

tivamente, de uma atividade. Nesse sentido, a experiência com o conjunto midiático é um processo 

significante tanto quanto a interpretação (Langlois, 2012). 

Andrejevic (2011), ao comentar o papel de uma “economia afetiva” na individualização do 

consumo midiático, descreve como este é direcionado por sentimentos e afeto (a personalidades, a 

marcas, a identidades publicitariamente produzidas). Tal processo resulta, em parte, da organização 

de nichos de consumo que se tornaram, por sua vez, mais presente nos diversos mercados. A proli-
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feração de possibilidades de consumo midiático tornou obrigatório um renovado investimento na 

mobilização de “compromisso emocional” dos indivíduos. Na lógica da economia afetiva, as emo-

ções dos indivíduos são exploradas como recursos econômicos estruturais que definem os produtos 

em si, o marketing e a oferta. Meios tradicionais como o rádio e a TV, nesse caso, saem com uma 

pequena vantagem com seu misto de personalidades e alcance massivo, tendo sido, durante todo o 

século 20, os maiores fomentadores das relações afetivas midiatizadas. Contemporaneamente, por 

outro lado, a informação (noticiosa ou não) se tornou um bem personalizável, e tal personalização 

surge como alternativa competitiva à lógica massiva de circulação. As pessoas consomem somente 

aquilo que não se opõe diametralmente aos seus gostos e opiniões. Neste caso, ainda segundo An-

drejevic, as mídias em rede respondem a esse comportamento com funções automatizadas de “aná-

lise de sentimento”, em que o ambiente da oferta midiática é manipulado para impactar, de modo 

redundante, desejos, emoções e preferências dos consumidores. Estamos entrando, então, na esfera 

da sujeição, delimitada pelo uso de dados coletados a partir dos usuários para criar a oferta de pro-

dutos e recomendação da produção. Isso não ocorre, entretanto, sem o consentimento dos indiví-

duos. 

A estratégia dos sites de relacionamento em apresentar dados e produções de pessoas e 

instituições na forma de narrativa (van Djick, 2013) serve para ampliar a criação e circulação de da-

dos. Nós mesmos mantemos o outro informado, e assim tecemos uma narrativa diária, em que en-

cenamos para terceiros e para os softwares uma identidade projetada e compatível com cada mo-

mento – portanto, transitória (Pariser, 2012). Trata-se de um modo intuitivo para promover as rela-

ções das pessoas com conhecidos, com empresas e com outras pessoas (que ganham atenção nessas 

redes), ao possibilitar uma continuidade temporal dos registros de ações. Essa lógica parte de estra-

tégias mercadológicas e publicitárias tradicionais – as relações que as pessoas estabelecem com o 

anúncio publicitário e com a fidelidade a uma marca, por exemplo –, que são reforçadas pela “cul-

tura moral” e “economia afetiva” em rede. Esse conjunto, por sua vez, é expandido em redes mais 

próximas ao indivíduo, i.e., com parentes e amigos, que expõem suas vidas (e seus modos de con-

sumo) como parte de uma visibilidade desejada. A mesma lógica está presente, também, no com-

portamento daqueles que tornam visíveis sua privacidade, como celebridades do mundo on-line, 

em busca de capital social e, se possível, financeiro (ibes, 2017). O ambiente midiático hodierno 

colabora para que a visibilidade seja valorizada, de modo que nunca tivemos tantas chances de fa-

larmos (e, com sorte, sermos ouvidos). Os influenciadores digitais são, nesse sentido, a versão mais 

imediata, volátil e exagerada da abertura da vida privada ao público. Celebridades cultivadas no am-
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biente das redes sociais da internet, trabalham sob a premissa de tentar influenciar comportamen-

tos e consumo a partir da relação íntima e próxima. 

Enfim, as mídias sociais precisam do conteúdo produzido por novos e antigos agentes, cor-

porativos ou individuais, profissionais ou amadores, renovável constantemente, para sustentar as 

conexões e expressões (nem sempre conscientes) de sentimentos pelos indivíduos. Esses sentimen-

tos provêm das interações como atividade de atribuição de significados, representação e identifica-

ção. Gera-se, assim, um conjunto de dados a partir da interação, que é a verdadeira fonte de lucro 

dessas plataformas ao permitir que anunciantes, por exemplo, direcionem de modo mais eficaz suas 

ofertas. Cria-se um ciclo de consumo e geração de dados utilizado em larga medida pelas platafor-

mas mantidas por gigantes tecnológicos (Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft), e em me-

nor medida pelas empresas de mídia, agências de publicidade e anunciantes. 

.. Sujeição 

A compreensão dos processos de sujeição passa pelo que José van Djick e omas Poell (2013) cha-

mam de “lógica das mídias sociais”. A crescente importância dos sites de relacionamento e de pla-

taformas alimentadas por produções dos usuários está conformando toda a produção midiática, 

independentemente de ter sido originada em um modelo broadcast, aderente ou propagável. van 

Djick e Poell identificam quatro processos centrais. O primeiro, a “programabilidade”, é a passagem 

da programação em fluxo para uma prática em que a agência humana (manifestada nos valores 

editoriais e na colaboração) se soma aos algoritmos das plataformas para programar tanto a recor-

rência da oferta como o momento e forma da fruição. Ele habilita o segundo processo, a “populari-

dade” fomentada por componentes algorítmicos e socioeconômicos. Cada plataforma de relacio-

namento possui dispositivos que impulsionam certo conteúdo ou personalidade, de acordo com a 

popularidade prévia ou construída por meio de significações atribuídas em rede. Os autores afir-

mam que essa lógica complementa e expande a dos meios de massa tanto do ponto de vista da 

manutenção do star system (aumento da exposição da pessoa) como do agenda setting de notícias 

e de produtos culturais. Por outro lado, a hierarquização da influência, baseada em dados das plata-

formas de interação, também promove maior alcance de indivíduos, empresas e produtos divulga-

dos unicamente nas plataformas da internet.  

O terceiro processo sob a lógica das mídias sociais é a “conectividade”, isto é, a mediação 

que as plataformas realizam sobre as conexões dos indivíduos com outras pessoas, com o conteúdo, 

com anunciantes e com o setor público. Da maior quantidade de conexões surge a maior progra-
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mabilidade de uma pessoa, uma empresa ou um conteúdo. É importante notar que tal mediação 

adiciona uma camada de leitura de dados e comportamento, de modo que a atividade dos usuários 

pode ser ajustada com a atuação da plataforma, por meio de inteligência artificial e algoritmos. Por 

fim, o último processo é a ideia de “dataficação”, em que os dados incluídos pelos indivíduos se 

somam àqueles gerados pelas plataformas, a partir da leitura das atividades mediadas por elas. Co-

nectividade, popularidade e programabilidade dão subsídios à dataficação, cujos resultados reno-

vam as operações sob essas outras três lógicas. 

Aspectos dominantes da atual configuração do ecossistema midiático, portanto, são o uso 

de algoritmos e a escala de dados disponíveis e processados, basicamente em tempo real. Couldry e 

Hepp (2017), também usam o termo dataficação, associando-o ao mais recente estágio da midiati-

zação, caracterizada pela possibilidade de armazenar e analisar grandes quantidades de dados. Nos 

últimos 15 anos, a discussão tem se deslocado para o conjunto de dados pessoais e a vigilância ope-

rada sobre as pessoas em rede, ou vigilância digital (Bruno, 2008; van Dijck, 2014). As redes, de um 

modo geral, ao centralizarem as práticas sociais contemporâneas, têm possibilitado que diferentes 

corporações armazenem, acessem e usem dados deixados pelas pessoas, conscientemente ou não. 

A novidade é que, hoje, os dados gerados pelo comportamento dos usuários de mídias digitais (logo, 

a partir de escolhas e emoções manifestadas em ações simples, como “gostar”) se tornam mais facil-

mente quantificáveis. Manovich (2018) descreve que vivemos a era da analítica de mídia (media 

analytics), em que a enorme escala de dados disponíveis exige um conjunto de ferramentas capaz 

de analisar, recuperar e sintetizar essa informação. Para o autor, o planejamento midiático e o estudo 

das atividades das empresas de mídia, sejam de natureza analógica ou digital, devem partir de um 

ponto de vista analítico sobre as interações e as plataformas disponíveis (p.474). Apesar de poucos 

atores, em nível global, terem capacidade de processar esse conjunto de informação, Manovich des-

taca que o momento atual representa, também, a democratização do uso de conceitos, técnicas, 

software e hardware para análise de conjuntos de informações (p.478). Esses dados podem, por 

exemplo, servir como base para a criação de produtos culturais que correspondam e alimentem 

nossas transitórias identidades, o que acaba gerando mais informação – justamente ligada ao con-

sumo e aos hábitos relacionados a esses mesmos produtos.  

Assim, como efeito do processo de sujeição, estamos sujeitos aos dispositivos de recomen-

dação de conteúdo, especialmente porque o tempo elevado que gastamos na rede se transforma 

em confiança nessas empresas e organismos que captam os dados digitalmente. Vamos retomar a 

questão da cultura moral e economia afetiva. A criação do “afeto” (ou confiança), que parte do 
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carisma individual, da força da marca, da identidade da empresa ou corporação, da impressão de 

qualidade do conteúdo, produto ou serviço – o “apreço” – começa a ser prevista a partir de uma 

leitura analítica do sentimento dos consumidores (Andrejevic, 2011). Esse sentimento é apurado a 

partir das interações realizadas nas mídias sociais, desde atividades simples como “curtir” e compar-

tilhar um conteúdo, até o comentário ou a produção de algo novo. O usuário é incentivado, pelas 

próprias affordances dessas mídias, a interagir, e deixa rastros que permitem deduzir suas preferên-

cias. Portais de busca e mídias sociais, por meio de algoritmos, agem como dispositivos de coleta, 

organização e filtragem de informação, criando um sentido lógico para o indivíduo – uma narrativa 

–, mas isso também significa que criam uma “bolha” de informação em que as visibilidades indivi-

duais são encenadas, as ideias contraditórias tendem a ser excluídas, e há adequação da oferta de 

conteúdo em função da mercantilização desses espaços.  

Os algoritmos são, para van Dijck (2014), um elemento fundamental nessa conta porque 

definem as ações das plataformas e influenciam ações dos indivíduos. A cada novo dia está mais 

difícil discernir o que é fruto da realidade empírica e o que é a produção específica para satisfazer 

desejos cultivados em rede, o que é ação humana e o que é ação das máquinas. Segundo a autora, 

“no mundo da sociabilidade on-line, em que o comportamento humano é codificado em (meta)da-

dos e mediado pelas plataformas, as distinções entre fatos, opiniões, e predições – entre objetivida-

des, subjetividades e potencialidades – são gradualmente apagadas”5 (p.206). O influenciador digital 

se vale desse conjunto de crenças e mitos em rede, e se promove como celebridade instantânea, 

efetivamente trocando seguidores por dinheiro e bens consumíveis. O filtro invisível da internet, 

descrito por Pariser (2012), nos fecha em uma bolha que incentiva a exposição em troca de “likes”: 

visibilidade imediata, temporária, descartável. No topo disso, conforme Ghonim e Rashbass (2018), 

algoritmos definidos para ampliar o engajamento ajudam a aumentar o tempo em que os indivíduos 

permanecem usando sites de redes sociais e plataformas de mídias. 

A versão aparente da rede, já que não vemos os algoritmos, é algo em que confiamos – e 

isso é particularmente importante, neste momento em que, conforme alerta Castells (2018) a crença 

nas instituições oficiais (governos e mídia tradicional à frente) está abalada. Segundo o autor, vive-

mos a digitalização de toda informação e a interconexão de todas as mensagens em um universo 

midiático que nos envolve e limita a realidade que construímos: inclusive na política.  Nesse pro-

cesso, os meios de comunicação tradicionais, historicamente ocupados pelas suas tradições políti-

                                                           
5 No original: in the world of on-line sociality, where human behavior is coded into (meta)data and mediated by plat-
forms, the distinctions between facts, opinions, and predictions – between objectivities, subjectivities, and potentialities 
– are gradually erased. 
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cas, viraram objeto de descrença. Especialmente o jornalismo, que depende da confiança do recep-

tor para servir como elemento de coesão social, capaz de fiscalizar instituições políticas, sofre o im-

pacto e precisa se redefinir a partir de suas estruturas – tanto físicas quanto processuais (Usher, 

2018). As pessoas que acreditam em notícias falsas, por exemplo, estão em conexão com o grupo ao 

qual se alinham ideologicamente, e possuem poucas ferramentas ou competências para buscar as 

evidências do oposto (Ghonim & Rashbass, 2018). Ao acreditar nessa rede de significados forjados, 

autorizam a vigilância de dados. Em retorno, possibilitam a (re)alimentação e fortalecimento de mi-

tos oriundos dessas mesmas redes. Os desafios enfrentados pelo jornalismo, portanto, passam por 

questões como o enfrentamento a esse jogo de confiança e desconfiança. 

É relevante, nesse contexto, encarar que os avanços no desenvolvimento de algoritmos, da 

inteligência artificial e do aprendizado de máquinas, têm dado cada vez mais poder aos dispositivos. 

Para Langlois (2012), os softwares são imbuídos de considerações socioculturais que ajudam a go-

vernar a recomendação de conteúdo. Isso quer dizer que os algoritmos técnicos são criações huma-

nas, e quem os cria e os administra tem responsabilidade ética pelo que deles resulta (Ananny, 2015). 

Há usos positivos dos dados, como no planejamento da coisa pública e na gestão social, mas isso é 

apenas uma pequena parte das aplicações reais. Assim, é preciso se preocupar com a governança 

dos dados e criar limitações sobre suas aplicações. Com a capacidade atual, os sistemas e seus algo-

ritmos estão se tornando agentes que exercem escolhas e/ou influenciam decisões. A questão é que 

confiamos nos algoritmos, e acreditamos nos indivíduos e coisas que permanecem em evidência. 

.. Produção e recomendação baseadas em algoritmos 

Em resumo, o smartphone e o estado de permanente conexão estão na origem de dois fenômenos 

que colaboram para a conformação do ambiente midiático contemporâneo: a naturalização do uso 

de dispositivos tecnológicos para realizar ações que ou não necessitariam deles, ou só são possíveis 

porque a tecnologia as criou (a midiatização); e o uso de algoritmos condicionando tanto o desejo 

como a oferta do conteúdo simbólico. Ambos fenômenos são possíveis porque o uso dos dados 

pressupõe, em princípio, a confiança dos usuários nas instituições (governos, corporações e agên-

cias) que coletam, interpretam e compartilham os mesmos (van Dijck, 2014). Trata-se de algo que 

só deveria ser alcançado com ampla transparência nas políticas de uso de dados, mas essa é uma 

discussão que, apenas agora, começa a tomar forma ao redor do mundo (ver Couldry & Yu, 2018). 

As instâncias que armazenam e controlam os usos de dados são, hoje, aquelas que detém poder 

político e econômico potencial (frequentemente, real). Uma série de questões são relevantes, dentre 

as quais escolho duas para destacar. 
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Um: a produção cultural, cada vez mais, é balizada por análises algorítmicas, capazes de de-

terminar a eficácia e a durabilidade de um bem (lembrando que, na lógica atual, quanto mais im-

pacto e menor tempo, melhor). Até mesmo uma música pode ser composta com o uso de máqui-

nas, favorecendo um estilo e uma estrutura que serão mais bem aceitos por uma maioria6. E, como 

vimos, os algoritmos não atuam apenas durante a produção, mas também na distribuição. Como 

resultado, somos constantemente submetidos a um eterno “mais do mesmo”, o déjà vu da segu-

rança que agrada às grandes produtoras de conteúdo desde quando começaram a se fechar em 

conglomerados (Wu, 2012), mas confina as formações culturais emergentes antes mesmo de eclodi-

rem em seus espaços (até que, claro, sirvam a essa mesma lógica, adaptada e incorporada aos siste-

mas dominantes).  

Dois: a esfera da recomendação está cada vez mais determinada por algoritmos, isto é, fer-

ramentas tecnológicas capazes de analisar e organizar grandes quantidades de dados e sugerir o 

melhor produto para o consumidor. Dentro de uma visão pessimista isso pode indicar uma limita-

ção da oferta de conteúdo por meio da padronização exacerbada. Não se trata, contudo, de um 

achatamento da produção, e sim da recorrência de uma oferta constante, ao indivíduo, do mais do 

mesmo, sem as possibilidades de inovação ou renovação. “O algoritmo não inova, não se aventura, 

não imagina, não faz associações de ideias, o que leva inexoravelmente a recomendações cada vez 

mais acanhadas” (Martel, 2015, Capítulo 9, A crise na função crítica).  

Em uma visão menos pessimista, o controle da oferta de conteúdo a partir da construção 

desses perfis de consumo é contrabalanceado pela recomendação direta e pessoal – que ganha ou-

tra configuração na era digital. Dentro de sua esfera de influência expandida pelas mídias digitais, 

cada indivíduo realiza um papel fundamental na circulação e oferta de conteúdo midiático – o que 

o torna alvo de ações corporativas que efetivam esse engajamento (Jenkins, et al., 2013). A combina-

ção de diferentes esferas de recomendação – o algoritmo, o boca-a-boca reconfigurado e a crítica 

especializada – é o que Frédéric Martel (2015) chama de “curadoria smart”, um duplo filtro de reco-

mendação em que o automático é acompanhado por um fator humano autentificado, profissional 

ou não. A mediação do produto cultural, portanto, ocorre tanto em um nível tecnológico como 

humano. 

                                                           
6 Brian Eno disse, em uma entrevista, que a tentação da tecnologia é suavizar tudo, isto é, tudo fica homogêneo. Sua 
crítica está baseada na ideia de que a perfeição não deve ser objetivo da criação musical. (www.opencul-
ture.com/2016/07/brian-eno-explains-the-loss-of-humanity-in-modern-music.html)  

http://www.openculture.com/2016/07/brian-eno-explains-the-loss-of-humanity-in-modern-music.html
http://www.openculture.com/2016/07/brian-eno-explains-the-loss-of-humanity-in-modern-music.html
http://www.openculture.com/2016/07/brian-eno-explains-the-loss-of-humanity-in-modern-music.html
http://www.openculture.com/2016/07/brian-eno-explains-the-loss-of-humanity-in-modern-music.html
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A recomendação, parte importante da experiência social contemporânea, ganha relevância 

neste momento em que os produtos culturais são tratados como serviços (assináveis) e, assim, au-

mentam significativamente em quantidade. A legitimidade da recomendação, neste momento, não 

está mais apenas nos agentes historicamente definidos (a crítica especializada dos meios de comu-

nicação tradicionais), ela incorpora novos critérios como “a e-reputação, a popularidade, a ‘comu-

nidade’ à qual se pertence, ou a que alguém reúne ao seu redor” (Martel, 2015, Capítulo 9, A crise na 

função crítica). O problema é que, como mencionei anteriormente, até mesmo a popularidade e a 

reputação em rede dependem, facilmente, da lógica das mídias sociais. 

A proposta de Martel, entretanto, é um tanto limitadora ao considerar que a convergência 

implica em uma diferenciação cada vez menor entre as mídias, em que as novas tecnologias repre-

sentam “evoluções” dos meios antigos. Há mudanças políticas e econômicas em andamento que são 

minimizadas por um ponto de vista como esse, em que convergência significa muito mais “fusão” 

do que “inter-relação” entre as diferentes mídias.  Assim, cabe anotar que estou limitando o conceito 

de curadoria smart, dentro desta pesquisa, a um elemento de fator econômico e político, que per-

mite olhar como se travam, atualmente, as mediações culturais entre meios, entre meios e pessoas, 

e entre pessoas no ambiente midiático digital. Observar a circulação e consumo midiático sob a 

ótica da curadoria smart é manter em vista, além do papel fundamental das ferramentas digitais nas 

esferas de consumo cultural, a mediação humana que leva em conta particularidades locais, tempo-

rais e comunitárias, ou seja, as estruturas de sentimento que mediam valores e significados da pro-

dução cultural em sua função social. Acredito que o conceito de curadoria smart é a materialização 

dos processos de sujeição e subjetificação, a que nos submetemos com o uso dos dispositivos con-

temporâneos de relacionamento cultural e social. 

. A INDÚSTRIA DA MÚSICA, MUDANDO 

Dentre as diferentes indústrias culturais que se desenvolveram no século 20, a da música é, com 

certeza, uma das mais significativas quando pensamos em temas como identidade e em estilos de 

vida. Essas relações são bem demarcadas pelos Estudos Culturais. Williams (1982) aponta que a in-

dústria discográfica, como uma instituição cultural moderna ao lado de outros campos como o ci-

nema, o rádio e a TV, tornou-se no século passado parte integrante da organização social e econô-

mica global. As tecnologias que emergiram com o desenvolvimento do hardware (discos e fitas mag-

néticas), transformaram as relações anteriores que a sociedade travava com a música, ao adiciona-

rem uma camada intermediária, que efetivamente se consolida em um mercado empresarial de mú-
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sica. A profissionalização dos músicos, a lógica por trás do copyright e o licenciamento musical, as 

determinações de gosto capitaneadas pelo mercado, são transformações que retiraram da música 

uma função de rito folclórico para outra, a do ritual do consumo. Assim, no século 20 a produção 

de música popular entrou na sua “fase pós-artesanal” (Williams, 1982, p.43). 

Isso não quer dizer, entretanto, ser impossível encontrar no desenvolvimento da indústria 

musical produções que resistiram à forma hegemônica do mercado. Dick Hebdige (2009), ao anali-

sar a manifestação e desenvolvimento de subculturas em livro escrito originalmente nos anos 1970, 

demarca a música como um dos signos culturais utilizados na construção da identidade expressa 

por um grupo. Por meio das representações materializadas a partir do consumo musical, manifesta-

se o desafio aos padrões culturais estabelecidos, e quando as regras de uma subcultura se tornam 

rígidas, as expressões musicais a ela relacionadas transformam-se. Ou seja, na constituição dos mer-

cados cujos estilos musicais são fonte de referência e identificação, opera-se um processo de emer-

gência e consolidação ligadas a um estilo ou a uma subcultura (uma formação cultural), assimilação 

ampla pelas esferas dominantes do campo cultural, seguido de ruptura e novo desenvolvimento. 

Há uma importante relação entre rádio e música que deve ser destacada, como demonstro 

sob o ponto de vista da indústria radiofônica (ver tópicos 2.4.2 e 2.6.2, e seção 5.4). Quero, neste 

momento, enredar entre algumas considerações sobre o desenvolvimento da indústria musical, sem 

precisar, no entanto, realizar a historicização completa dessa indústria7. Vou me ater a alguns pontos 

desse desenvolvimento que ajudarão, mais adiante, a defender contemporaneamente o papel do 

rádio como mediador e curador do consumo de música. 

No caso do Brasil, cabe revelar inicialmente a dinâmica das gravadoras na consolidação do 

mercado de música. Como demarcam Vicente e Marchi (2014), as primeiras operações de uma in-

dústria do disco remetem aos primeiros anos do século 20 (mais precisamente, 1902, com a funda-

ção da Casa Edison). Como ponto fundamental da história das empresas de disco, “desde logo a 

indústria fonográfica percebia no repertório local um produto relevante para seu êxito comercial” 

(Vicente & Marchi, 2014, pp.11-12), ao incorporar, em seus catálogos de discos, gêneros musicais 

como xotes, maxixes e, posteriormente, o samba. No final da década de 1920, empresas internacio-

nais começaram a se estabelecer no Brasil, o que poderia levar à ampliação de um repertório estran-

geiro. Por outro lado, os anos Vargas que se seguiram, por meio de um projeto de construção de 

                                                           
7 Há um número grande de artigos e livros que realizam um trabalho muito mais competente que o meu, e aos quais 
lanço mão para demarcar esses pontos que considero relevantes: Dias (2008); Vicente (2014); Vicente e Marchi (2014) e 
Marchi (2016), para citar alguns. 
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uma identidade nacional, renovaram a importância da música brasileira nos meios de comunicação. 

Esse efeito é percebido principalmente através do rádio comercial, que se tornou, poucos anos após 

seu surgimento, a principal forma de divulgação musical, ao mesmo tempo em que era ferramenta 

de publicidade e controle para o governo de Getúlio Vargas (Saroldi & Moreira, 2005). A importân-

cia do meio radiofônico como mediador para a indústria fonográfica em formação, no entanto, ex-

trapolava o sentido político e, em certa medida, estruturou o negócio da música no Brasil. Como 

aponta eophilo Pinto sobre o período conhecido como “Era de Ouro” do rádio brasileiro, mais ou 

menos entre as décadas de 1940 e 1950, 

… o rádio como aparelho doméstico teve penetração muito maior do que o disco, pois este teve um 
impulso maior de vendas a partir do fim da década de 1960, somente… Do ponto de vista da proje-
ção artística, o rádio para o artista era tanto o ponto de partida quanto o de chegada, com o disco 
sendo uma atividade mais complementar do que um fim em si mesmo (Pinto, 2014, pp.54-55). 

Somente a partir da segunda metade do século o Brasil observou a consolidação de um mer-

cado de bens simbólicos, entre eles a indústria do disco (Ortiz, 2006). No período que se seguiu, o 

número de gravadoras – nacionais e estrangeiras – crescia no país, desenvolvendo-se com diferentes 

estilos de música popular. O cenário dominado por essas grandes empresas (majors) esteve dividido 

entre a ação das brasileiras, que praticamente controlavam o mercado da música popular-român-

tica ouvida pelas camadas de menor poder aquisitivo, e os grupos internacionais, que traziam seus 

catálogos de fora e lançavam os novos artistas no mercado interno (Vicente & Marchi, 2014). O 

poder dos grandes conglomerados, entretanto, foi ao longo dos anos sufocando as empresas que já 

estavam estabelecidas no mercado brasileiro, de modo que muitas acabaram fechando ou sendo 

incorporadas pelas empresas maiores nos anos 1980 (Vicente, 2014).  

Para fixar um mercado, as grandes gravadoras operaram transversalmente no ambiente mi-

diático para divulgar seus produtos, o que demarcou um necessário intercâmbio com tecnologias 

diversas e variados espaços de circulação, como os meios de massa (Dias, 2008, p.36). Essas relações 

estiveram presentes em revistas especializadas, que se alimentaram do culto aos artistas e estilos 

legitimados pela crítica, em publicações populares que alimentavam o star system radiofônico, e 

mesmo nas trilhas de filmes e inspirações a obras cinematográficas (Napolitano, 2010). Entretanto, 

foram o rádio (conforme já anotado) e a televisão (após os anos 1960) que representaram os prin-

cipais polos de divulgação musical, projeto que durou até pelo menos a virada do milênio. As com-

panhias gravadoras mantinham grandes departamentos que se responsabilizavam por apresentar 

nas rádios seus catálogos e lançamentos, e convencer o radialista a reproduzir determinada canção 

para alavancar a venda. Enquanto as músicas tocavam repetidamente no dial, os canais de TV fixa-

vam a imagem dos artistas por meio de programas de auditório.  
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Em pesquisa realizada junto a pessoas relacionadas a gravadoras e estações musicais (Gam-

baro, Vicente & Ramos, 2018), divulgadores contam que vários recursos eram empregados para con-

vencer um locutor, por exemplo, a colocar uma canção em seu programa: os divulgadores deveriam 

ser bons conhecedores da música que vendiam e do mercado que apresentavam; deveriam manter 

relações de amizade com os artistas e com os radialistas; ofereciam “mordomias” – de pequenos 

presentes a viagens; ou mesmo articulavam pagamentos em dinheiro8. Considerando o volume de 

lançamentos a cada mês, convencer um apresentador ou uma emissora e tocar a música era funda-

mental. Indiretamente, esses “métodos” acabaram desenhando uma esfera de recomendação musi-

cal que se tornou vital para o funcionamento de ambas indústrias, do rádio e da música, atuando 

diretamente na reprodução cultural que se manifesta no consumo musical. Dessa forma, a legitimi-

dade do apresentador de rádio atuava não apenas no reconhecimento da música pelo ouvinte, mas 

também na reafirmação de determinada canção como um sucesso. 

Em paralelo à ação das grandes empresas – que operavam sempre dentro de grandes estra-

tificações – surgiram diferentes movimentos de música independente, muitas vezes motivados por 

uma insatisfação com a produção cultural institucionalizada. Podemos tratar esses movimentos 

como novas formações culturais (Williams, 1982), baseadas em espaços especializados de produção 

e circulação cultural que não se resumiram, muitas vezes, apenas à música, como por exemplo o 

Teatro Lira Paulistana, nos anos 1970. Costa (1984) conta que o público universitário do Lira, além 

do descontentamento com o status quo da produção cultural, demonstrava consciência e forte po-

sicionamento em relação às transformações culturais e políticas pelas quais o país passava, logo, 

conectados com as estruturas de sentimento (Williams, 2000) da época. Outrossim, o desenvolvi-

mento tecnológico nos anos 1970 barateou a produção (processo que se intensificou anos mais 

tarde, com as ferramentas digitais de produção), o que possibilitou a emergência de pequenas gra-

vadoras que ocuparam nichos pouco ou nada explorados pelas grandes empresas (Vicente, 2014, 

pp.124-132). Aparte à discussão sobre a função dos independentes em oferecer uma alternativa à 

produção cultural hegemônica, a verdade é que esses nichos também serviram para prospectar ar-

tistas para as grandes gravadoras, que passaram a trabalhar com um casting muito seleto e reduzido 

nos anos 1980. Por oposição, esses circuitos acabaram garantindo a legitimidade da música indepen-

dente: seja por representar a emergência do novo, seja por oferecer um contraponto à indústria da 

recomendação massificada. 

                                                           
8 Essa prática, afirma Dias (2008, p.162-163), com o tempo é apropriada pela emissora de rádio, que passa a cobrar e tira 
esse poder de decisão das mãos do locutor. 
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Mesmo nesse cenário de produção independente, o rádio teve um papel relevante como 

fomentador e curador, em especial na frequência FM (que se consolidava naquele momento). Na 

seção 2.6.2, especialmente a partir da página 104, descrevo esse processo do ponto de vista do rádio. 

Em resumo, a precariedade do projeto de implantação dessa faixa alinhou-se aos discursos e produ-

ções emergentes, e a legitimidade do rádio FM como divulgador musical, naquele momento, deveu-

se ao alinhamento entre independência e renovação. 

Em contrapartida, quando Hebdige (2009) fala em “enrijecimento de regras” em determi-

nado subcampo da produção musical (mencionado no início desta seção), refere-se à consolidação 

do circuito cultural, com assimilação dos discursos pelo conjunto da indústria. Os eventos entre os 

anos 1980 e 2000 ilustram bem esse cenário. Conforme Vicente (2014) e Dias (2008), o cenário eco-

nômico dos anos 1980 não favorece nem às grandes gravadoras, nem aos pequenos selos. Por outro 

lado, a emergência das periferias urbanas como centros consumidores e a valorização da música 

regional se apresentam como novos nichos de mercados de grande abrangência a serem incorpora-

dos pelas grandes gravadoras. Os processos de fusão se intensificam, e poucos grupos internacionais 

passam a controlar praticamente toda a produção fonográfica de grande alcance. Conglomerados 

tendem a racionalizar a produção e, consequentemente, começam a encolher seus tamanhos como 

empresas: parte dos processos de produção física de discos ou mesmo de produção artística dos 

músicos é terceirizado. Afirma Vicente (2014) que as estratégias das majors e as facilidades tecnoló-

gicas permitem a emergência de “circuitos autônomos de produção musical”, isto é, espaços que 

… sem a presença de grandes gravadoras ou redes de mídia de alcance nacional, fornecem condições 
para apresentações musicais, produção, divulgação e venda de discos dos artistas que os integram. 
Esses circuitos normalmente se relacionam a identidades étnicas, religiosas, urbanas e locais, e se 
constituem nos espaços de surgimento e consolidação dos artistas e segmentos que acabarão pos-
teriormente incorporados pela grande indústria (Vicente, 2014, p.165) 

Os fatores para constituição desses circuitos, nas palavras de Vicente (2014), são três: a re-

dução dos custos com a pulverização das etapas de produção entre diferentes agentes; o surgimento 

de redes locais de comunicação; a ampliação potencial do mercado em função da internet. A con-

cepção de “circuitos autônomos”, então, denota a dinâmica das formações culturais no estabeleci-

mento de estilos de vida, representação identitária e formas de consumo cultural. Como podemos 

observar, no cerne da constituição de uma indústria musical brasileira surgiram também os elemen-

tos contraditórios que nos possibilitam pensar em cenas culturais contra-hegemônicas (ou inde-

pendentes, ou underground), pelo menos antes de uma possível apropriação pelo mercado e sua 

institucionalização. 
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O impacto do digital, presente já nessa constituição do independente, não se resume a uma 

configuração de fundo. Entretanto, os desenvolvimentos recentes envolvendo as tecnologias e a 

rede digitais forçam uma revisão à ideia otimista de maior possibilidade de circulação da produção 

independente (Marchi, 2017). Acredito que, para compreendermos as questões que envolvem o 

mercado musical no ecossistema midiático digital, é preciso, antes, entender como o indivíduo se 

apropria dessa produção cultural na formatação de sua identidade e do pertencimento a um grupo 

social.  

Nas últimas décadas e com pico na virada do milênio, as formas de consumo se tornaram 

imperativas, e as indústrias vêm adotando estratégias que se baseiam em uma sensação de “bem-

estar” por meio da posse de produtos supostamente individualizados – dentre eles, os símbolos que 

determinam a identidade, como o consumo musical. Fernanda Bruno (2008) afirma que, ainda nos 

anos 1960, as pessoas se veem emancipadas das interdições que impediam escolher a própria vida, 

então “o indivíduo se vê atrelado ao imperativo oposto – o da autonomia, da iniciativa, da superação 

e escolha continuada” (p.15). Com as tecnologias digitais, os meios de comunicação assumem papel 

fundamental para esse processo. Segundo Bolter e Grusin (2000, p.231), nos vemos hoje dentro e 

através das nossas mídias disponíveis, o que não significa que a nossa identidade é totalmente de-

terminada pelas tecnologias, mas que empregamos as mídias para definir nossas identidades pessoal 

e cultural. O modo como uma pessoa escolhe conhecer e consumir música é um exemplo funda-

mental. 

Como demonstrei no tópico 4.1.3, uma das características do ecossistema midiático con-

temporâneo é a criação automatizada e utilização de perfis para balizar as indicações e formas de 

consumo midiático. Portanto, o desenvolvimento de uma inteligência artificial, baseada em tais per-

fis, supostamente passaria a indicar a cada pessoa exatamente aquilo que elas desejam – suposta-

mente alimentando a individualização e a autonomia do sujeito. Esse cenário (otimista?) ainda é o 

centro de muitas discussões sobre o papel das tecnologias digitais na manutenção financeira do 

mercado da música, bem como sobre o impacto nos valores de uso atribuídos aos bens simbólicos. 

Com a distribuição de música pela internet a partir do início dos anos 2000, as gravadoras 

viram seu mercado encolher, levando junto sua margem de lucro. Com as estruturas de prospecção 

e produção já minimizadas, o passo seguinte foi reduzir os departamentos comerciais. Fortaleceram-

se empresas terceirizadas (Gambaro, Vicente & Ramos, 2018) que estabelecem contratos com as 

gravadoras e cuidam das carreiras dos músicos: negociam com as emissoras de rádio, organizam 

entrevistas e apresentações e vendem shows – hoje, uma das principais fontes de renda da indústria 
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musical, ao lado das receitas com a reprodução musical a partir de execução pública das obras. Além 

disso, “empresas eletrônicas” têm servido de intermediárias da atuação das gravadoras no mercado 

on-line.  Ocorre, portanto, uma “radicalização da produção fonográfica descentralizada” (Vicente & 

Marchi, 2014, p.29), que conta inclusive com a possibilidade de os próprios músicos gravarem suas 

obras sem ao auxílio das gravadoras.  

… à medida que as gravadoras externalizavam suas estruturas produtivas, abdicando de suas funções 
básicas e criando uma rede de prestadores de serviços autônomos, muitos artistas começaram a 
perceber como uma desvantagem para suas carreiras terem contratos assinados com gravadoras, 
fossem grandes ou independentes… Um dos resultados disso é uma produção fonográfica hoje in-
comensurável e que encontra saída sobretudo na internet, onde esses artistas se promovem e reali-
zam negócios. (Marchi, 2016, p.180) 

De tal modo, a multiplicação da oferta, associada aos mecanismos de recomendação eletrô-

nicos, não implicam necessariamente em algo positivo em relação à autonomia das escolhas que o 

usuário faz. As indicações realizadas pelos mecanismos continuam demarcadas pelos interesses co-

merciais que sempre determinaram a oferta e o consumo de bens culturais e informações, mesmo 

que, agora, identificadas em novos atores globais (Marchi, 2017). Por outro lado, a função histórica 

do rádio e da TV para a divulgação e oferta de uma determinada parcela de produções – que cor-

respondem às necessidades comerciais da indústria – nunca chegou a anular os circuitos autôno-

mos da música, mas cabe anotar que estes também se dinamizam dentro da mesma lógica de oferta. 

Em outras palavras, o ambiente digital alterou a estratificação da oferta do conteúdo musical, de 

modo que tanto as majors como os artistas independentes, quando não têm acesso aos mesmos 

instrumentos, disputam seus públicos por meio de veículos similares. Nesse sentido, como Leonardo 

de Marchi (2017) alerta, há risco de exclusão daqueles agentes com menor poder econômico. 

No caso das grandes gravadoras, os investimentos nas ferramentas digitais se tornaram con-

sistentes ainda na metade dos anos 2000, graças inicialmente aos serviços de download pago da 

Apple. Em seguida, plataformas de mídia como YouTube, Last FM e SoundCloud, e mais tarde Spo-

tify, Deezer e Rdio, começaram a oferecer serviços que aliam “as práticas de consumo digitais com 

as demandas econômicas dos titulares dos direitos autorais” (Marchi, 2016), estes remunerados pela 

publicidade ou por assinaturas pagas. No cenário mais contemporâneo, os serviços de subscrição de 

música sob demanda implicaram uma revolução – e retomada dos ganhos – do mercado musical9. 

Esses serviços, entretanto, perfazem a oferta de fonogramas sempre baseados em alguns fatores, 

                                                           
9 Segundo dados da Pró-Música Brasil Produtores Fonográfico Associados, em 2017 o faturamento com vendas digitais 
de música atingiu $178,6 milhões de dólares, ou 60,4% do total da indústria. Como comparação, a receita com execução 
pública somou $100,7 milhões de dólares, 34% do total. Os serviços de streaming musical representaram 73% do total 
de vendas digitais (91% se somarmos o streaming de vídeo). O mercado digital cresceu 46,4% em 2017, em comparação 
com 2016. (https://pro-musicabr.org.br/)  

https://pro-musicabr.org.br/
https://pro-musicabr.org.br/
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como: a própria biblioteca musical do usuário; a atividade recente dele; a comparação com a ativi-

dade de outros usuários; e os acordos comerciais com as gravadoras que disponibilizam o fono-

grama. Em outras palavras, um algoritmo calcula aquilo que tem mais chances de corresponder aos 

anseios do usuário, mas dentro de uma oferta sempre mediada por interesses comerciais. Por mais 

que a miríade de produtos ofertados nesse aspecto seja maior, será que é tão diferente assim do 

papel que o rádio fez em sua história? Contraditoriamente, toda performance do indivíduo em 

busca por autonomia o acaba sujeitando a uma limitada capacidade de encontrar e decidir por no-

vos produtos.  

Essa limitação é inerente à web. Marina Vianello (2002), observando os momentos iniciais 

de popularização da rede, afirmou que a configuração das interfaces limitava os usos aplicados pelos 

usuários. No caso dos serviços de música, essas observações permanecem atuais, pois as empresas 

seguem a mesma lógica. A interface e o modo como a música é apresentada ao usuário/ouvinte, 

com a necessária remediação do rádio pelos aplicativos como forma de legitimação dessas novas 

ferramentas, reduzem a atividade do usuário por conta da linearização da experiência.  

O mais frequente é que se opte por apresentar ao usuário os recursos em forma de listagens e de 
classificações. Essas soluções simplificam o uso do hipertexto, recorrendo à sua linearização. O re-
curso a essas técnicas de personalização, que se antecipam às necessidades do leitor, devolvem ao 
usuário uma atitude passiva.10 (Vianello, 2002, p.175) 

Isso ocorre principalmente porque, nos meios de comunicação de massa (até o presente 

momento), os produtos são organizados em formas coerentes como a grade de programação. A 

repetição de formatos e a recorrência do conteúdo alimentam o hábito de consumo. No caso da 

música, isso se torna ainda mais patente: é a repetição da canção (especialmente no rádio) que cria 

a memória do ouvinte. Assim, há uma tendência de o usuário da web buscar formas lineares simila-

res àquelas que está habituado, o que reduz as possibilidades de descoberta involuntária de novida-

des. Em vez de oferecer conteúdos dinâmicos mais ricos, os serviços baseados em listas acabam por 

limitar ainda mais a escolha do usuário. 

Percebe-se, aqui, um movimento contraditório na relação da música com a formatação de 

identidades. Em um cenário cuja descoberta de novas produções é definida por algoritmos, é possí-

vel aventar que os circuitos independentes tendem a autonomizar-se em esferas cada vez mais res-

tritas. Não que as pessoas estejam presas em bolhas inquebráveis, ou que a música seja o único ele-

                                                           
10 No original: Lo más frecuente es que se opte por presentar al usuario los recursos en forma de listados y de clasifica-
ciones. Estas soluciones simplifican el uso del hipertexto recurriendo a su ‘linealización’. El recurso a estas técnicas de 
personalización, que se anticipan a las necesidades del lector, devuelve al usuario a una actitud pasiva. 
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mento definidor de estilos e subculturas, todavia há um impacto na criação e circulação cultural 

que deve ser levado em conta. O ciclo natural de surgimento de novas formas culturais em contra-

posição aos modelos vigentes não chega a ser interrompido, mas fragmenta-se em mais processos, 

acrescenta intermediários e reduz seu alcance. É notório o resultado desse cenário quando Carlos F. 

Conceição (in Gambaro, Vicente & Ramos, 2018) divulgador musical ainda em atividade, afirma que, 

sem dinheiro, o artista não consegue alcançar um grande sucesso. Ou seja, continua havendo um 

processo de achatamento e homogeneização da produção musical em busca daquilo que tenha 

maior apelo comercial, com risco sério para nichos menores. Dessa constatação resulta a informação 

presente em toda esta seção, de que a promessa de democratização do acesso ao conteúdo via in-

ternet parece não trazer grandes resultados. Nas palavras de Leonardo de Marchi, a descentralização 

da produção aumentou o número de produtores, mas apenas alguns poucos intermediários digitais 

efetivamente têm capacidade de alcançar amplos públicos. 

… a formação de um mercado de conteúdos digitais é acompanhada de uma agressiva re-interme-
diação das relações entre produtores e consumidores, processo em que se regula o acesso entre pro-
dutores e consumidores e o usufruto dos conteúdos digitais, restringindo, pois, as possibilidades de 
comunicação e negócio entre os dois extremos da cadeia produtiva. (Marchi, 2016, p.190) 

A explicação é simples: as majors mantêm ainda hoje uma estrutura de divulgação organi-

zada e, em muitos casos, ampla e com presença divergente em diferentes meios de comunicação. O 

rádio, nesse sentido, continua sendo importante para popularização e consolidação do músico ou 

grupo musical. Já os independentes, por outro lado, dependem da concretização de uma base fiel 

de fãs/consumidores e estruturas secundárias de divulgação (sites especializados, blogueiros, peque-

nas emissoras de rádio ou programas segmentados, entre outros), que possam, inclusive, ampliar a 

exposição do artista e, talvez, ajudá-lo a alcançar veículos de comunicação mais bem estruturados. 

Logo, as mediações se processam de forma relativamente diferente em cada setor do campo musi-

cal. 

Também devemos levar em conta o consumo cultural como forma de distinção (Bourdieu, 

2011a). Ao escolher o estilo musical que vai ouvir e através de qual meio (rádio, assinatura, download 

ilegal), o ouvinte está pondo em operação o mecanismo do gosto, em paralelo a estratégias de re-

presentação e identidade que o conectam socialmente a um grupo (du Gay et al. 2013). Nos ambi-

entes digitais, a escolha do que é consumido pode ter menos peso que a forma como ocorre o con-

sumo e se estabelecem redes com outras pessoas, haja vista que a incorporação tecnológica é, tam-

bém, um atributo da representação de classe. Para complementar essas mudanças, o valor atribuído 

à música como bem simbólico também está em transformação: a informação digital é valorada con-

forme sua utilidade na rede, isto é, pela sua capacidade de comunicar algo sobre a pessoa que a 
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compartilha. A capacidade de derivar em outros produtos ou de se propagar entre ciclos de amizade 

são tão fundamentais quanto a música de um artista de rock representava independência e rebeldia 

nos anos 1960.  

Essa mudança de valores implica que o corrente cenário midiático, ao mesmo tempo, pos-

sibilita e exige que existam instâncias variadas de recomendação. Vou me valer do conceito de “cu-

radoria digital” de Sarah Cook (2008), quando esta autora fala sobre a arte eletrônica, para fazer uma 

analogia com o que ocorre na indústria da música. As estruturas secundárias de divulgação que 

mencionei acima multiplicam-se nos entornos digitais, alavancadas por uma “cultura em rede” pró-

pria desse espaço. Para Cook, as hierarquias e o gatekeeping curatorial foram derrubados na nova 

arena sociopolítica. O processo ganha tanta ou mais importância que o produto em si e sua história. 

Consequentemente, abrem-se redes de diálogo em que a colaboração do produtor e do receptor se 

torna possível e desejável: como resultado, surgem críticas, revisões, manipulações, manifestos. Ao 

mesmo tempo em que o público pode acompanhar o processo dos produtores culturais, cresce a 

acessibilidade a essas produções por vias alternativas, longe das cadeias mercantis historicamente 

definidas. 

Acessibilidade, no entanto, não quer necessariamente dizer acesso, pois cada obra artística 

depende também da sua capacidade de distribuição. Em outras palavras, uma música independente 

com capacidade de disseminação primeiro o vai fazer – como historicamente o fez – dentro de uma 

esfera especializada, antes de ter fôlego para alcançar os campos institucionalizados da indústria 

musical. Essa esfera de maior alcance, por outro lado, não tem aumentado na mesma proporção que 

os espaços de nicho, de modo que a distribuição está cada vez mais concentrada nos grandes players 

e seus acordos comerciais de amplo espectro. 

… a distribuição dos produtos [digitais] depende de um grupo de empresas eletrônicas que se reduz 
à medida que o escopo de mercado se amplia, ou seja, maior necessidade de ampliar o número de 
consumidores, maior necessidade de se valer dos serviços de alguns poucos intermediários em redes 
digitais”. (Marchi, 2016, p.186) 

Além disso, a abertura de mecanismos de divulgação independente possibilitada pelo es-

paço digital é, ao mesmo tempo, uma vantagem e uma desvantagem. Como indiquei na seção 3.3, o 

excesso de informação fragmentada, inerente ao ecossistema midiático digital, exige filtros (tecno-

lógicos ou humanos) capazes de organizar não apenas a oferta, mas também o sentido daquilo que 

é ofertado às pessoas. Sem instâncias reconhecíveis de filtragem e recomendação, a produção cul-

tural pode se perder em um fluxo sem fim. O primeiro passo para romper essa barreira são os sites 

e indivíduos em rede com alguma legitimidade, que operam como estruturas curadoras, compondo 
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o que Martel (2015) chama de curadoria smart. Há, claro, o risco de a distribuição “parar por aí” e 

permanecer na esfera de consumo restrito. É nesse espaço, portanto, que o rádio musical pode man-

ter sua função de recomendação e curadoria, de forma renovada e conectada com este que pode 

ser um diferencial importante em relação aos novos grandes agentes do mercado: propor o novo e 

o alternativo, ocupando a esfera humana de uma recomendação que se complementa na leitura 

dos algoritmos.  

Sem deixar de lado a ameaça de o conteúdo digital desaparecer no turbilhão de informação, 

resta anotar que, no caso da produção dita “independente”, a audiência está principalmente entre 

a rede de colaboradores, de modo que a performance do público é significativa. Essa mesma carac-

terística se replica entre a produção mainstream, mas o mercado de nicho depende muito mais 

desses novos papéis na “propagação” do conteúdo por canais mais especializados. Como afirmam 

Jenkins et al. (2013), as pessoas modificam e compartilham os produtos midiáticos de modos não 

imaginados pelos produtores, e é melhor que o conteúdo permita-se ser apropriado. Se desconside-

rarmos a parcela de músicos que pretende ser objeto de distinção em um nicho restrito (as subcul-

turas do cenário underground), os artistas independentes que pretendem “circular mais” podem ter 

à sua disposição, com os meios digitais, ferramentas e processos que acabam se assemelhando aos 

das grandes empresas midiáticas. 

Podemos concluir que, no ecossistema midiático contemporâneo, a influência dos mecanis-

mos digitais atinge, de forma desigual, os estratos mainstream e independente, impactando nas de-

cisões de produção, divulgação e distribuição tanto das majors como dos músicos independentes e 

dos autônomos. O indivíduo contemporâneo passa a ter mais fontes de acesso e maior quantidade 

de produções que podem ser apropriadas na construção de sua identidade. Os valores, entretanto, 

foram modificados porque a ideia de grupo também se espalha nas redes digitais. No meio disso, 

entram em função os mecanismos eletrônicos e impessoais de recomendação, que impactam enor-

memente no reconhecimento da produção cultural, na representação dos embates entre novas for-

mações culturais e nas estruturas midiáticas institucionalizadas (as grandes gravadoras e os sistemas 

de broadcast). 

. O RESIDUAL (?) NA TELEVISÃO 

Qual importância pode haver em se discutir televisão em uma tese sobre o rádio? No Brasil, tal qual 

em outras partes do mundo, a relação entre os dois meios é contada como uma fábula de separação. 

Inevitável que essa seja a construção mais buscada na historicização do rádio, dado o sucesso da TV 
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em dois elementos essenciais para o negócio da comunicação: alcance de audiência e receita publi-

citária. A isso, soma-se o compartilhamento de formatos e de celebridades ocorridos nos anos inici-

ais da televisão. O desenvolvimento histórico da TV como principal veículo de comunicação na so-

ciedade brasileira, capaz de integrar os telespectadores como consumidores em uma economia de 

mercado (Ortiz, 2006, p.128), fundada em importante capital político, oferece o contraponto neces-

sário para respaldar um dos discursos dominantes que legitimam a forma institucionalizada do rádio 

após os anos 1970, como discuti na seção 2.6. 

Esta seção, entretanto, não ampliará esse debate. Parece-me mais apropriado e relevante, no 

atual momento, observar a televisão a partir das transformações animadas pelas ferramentas da 

web, tal como a construção de identidades em sites de redes sociais (SRS), interações mediadas por 

computador e mudanças (contínuas) nos hábitos de consumo de mídia. A disponibilidade tecnoló-

gica promoveu, é possível afirmar, alterações profundas nos modelos da televisão e do vídeo. Estra-

tégias de distribuição/circulação dos conteúdos, formatos de programas, e modelos de participação 

do público se somaram aos usos enraizados socialmente.  

Pretendo olhar brevemente para essas mudanças com uma questão em mente: como a in-

dústria radiofônica pode aprender com as transformações da TV? A questão é legítima, haja vista 

que durante a década de 2000 o rádio era tido como o meio com mais facilidade de se reinventar 

no ambiente digital (Trigo-de-Souza, 2004; Kischinhevsky, 2012). O universo da televisão, engessado 

em suas formas tradicionais, parecia menos apto a apresentar soluções até recentemente (Becker, 

2013) – uma questão que está sendo atacada aos poucos, conforme mostra o relato de Franco, Gó-

mez e Orozco (2017) no relatório Obitel11 sobre 2016. Nos debates sobre o rádio, por outro lado, o 

digital chegou de um modo inesperado, e as previsões iniciais contempladas são, principalmente, 

atualizações de modelos já conhecidos. 

.. A TV que foi 

Raymond Williams (1975), quando publica Television na década de 1970 – ainda hoje, um dos prin-

cipais estudos sobre esse meio como forma cultural – traça algumas bases teóricas que explicam a 

configuração e função da TV. Primeiro, situa a televisão exatamente como continuidade do processo 

tecnológico iniciado com o rádio, o broadcast, e questiona a ideia de que ele é para “as massas”, 

                                                           
11 Obitel é a acrônimo de Observatório Ibero-americano de Ficção Televisiva, associação de pesquisadores de diferentes 
países das Américas e da Europa sobre televisão. Vários grupos colaboram com estudos temáticos, e anualmente é pu-
blicado um relatório unificado, com dados sobre o consumo de TV, em especial a ficção, entre os países-membros. 
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dado que a recepção ocorre no ambiente familiar, em receptores, muitas vezes, individuais. O bro-

adcast foi desenvolvido, então, como uma forma de “privatização móvel” (mobile privatisation), re-

sultado do processo moderno em que o lar privado (consequência necessária da urbanização) se 

torna a essência da modernidade: a casa autossuficiente, porém em conexão com o mundo externo 

(Williams, 1975, pp.19-21).  

O segundo elemento destacado por Williams (1975, pp.36-37) está diretamente ligado a essa 

percepção e acusa, ainda hoje, os principais debates sobre a TV: o caráter comercial do meio deter-

mina a própria realização dos programas, a canalização da propaganda e as formas culturais e polí-

ticas, animando assim a venda de produtos e serviços, ideologias e estilos de vida. Dessa forma, não 

interessa se o financiamento à televisão se dá com fundos públicos ou a partir da publicidade: em 

ambos os casos, ocorre uma limitação de recursos que resulta em entraves criativos aos programas, 

que devem atender a um conjunto de interesses de outras instituições, além da forma artística. 

A idade desse estudo sobre TV exige alguma relativização sobre como os temas são aborda-

dos. De certa forma, a análise realizada por Raymond Williams abre pouco espaço para a compre-

ensão da TV como via para formas artísticas. Pelo contrário, o autor enfatiza que o broadcast realiza, 

muito mais, uma reprodução de outros eventos (transmissão) do que uma criação inovadora. A 

forma comercial da TV e a reprodução de eventos se realiza em um sistema de fluxo (flow), o terceiro 

elemento que deve ser destacado. 

Este fenômeno, um fluxo planejado, é talvez a característica definidora do broadcast simultanea-
mente como uma tecnologia e como uma forma cultural… o programa real, que é oferecido, é uma 
sequência ou conjunto de sequências alternadas desses ou outros eventos semelhantes, que são en-
tão disponibilizados em uma dimensão e operação únicas12. (Williams, 1975, p.87) 

Unidades individuais, de fato separadas, são recombinadas em uma sequência que conven-

cionamos chamar grade de programação. À época, Williams associa o fluxo televisivo com a estru-

tura da experiência de televisão em si, refletindo mudanças sociocomportamentais que ocorreram 

em função da expansão da cultura e do consumo no século 20. O fluxo televisivo, então, é a organi-

zação, dentro de uma atividade unificada, de diferentes eventos e atividades que, outrossim, seriam 

tomados separadamente (algo evidentemente impossível). 

Olhar para a televisão através do prisma de Raymond Williams, mais de quarenta anos de-

pois, nos permite conjeturar o motivo de resiliência do meio hoje, em especial da televisão aberta. 

                                                           
12 No original: is phenomenon, of planned flow, is then perhaps the defining characteristic of broadcasting, simulta-
neously as a technology and as a cultural form… the real programme that is offered is a sequence or set of alternative 
sequences of these and other similar events, which are then available in a single dimension and in a single operation. 
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Funções como organização de eventos, cumprimento de distâncias e de tempos diversos são supri-

das especialmente pela televisão aberta terrestre. Prevalece, além disso, uma sensação generalizada 

de que algumas características são genuína e exclusivamente da TV, como a representatividade so-

cial (o que é, de fato, um exagero). De toda forma, o planejamento da grade da televisão como fluxo, 

e não como programação de elementos com fronteiras claras, possibilitou o duradouro discurso 

econômico sobre a audiência, enquanto reforçava o “hábito de ver televisão”. Ao fluxo aplicam-se 

outras características que definem a forma intrínseca do meio, como a fragmentação e a repetição. 

Fragmentação, como utilizo aqui, não remete à ideia de McLuhan (1996), para quem é um 

atributo que configura a TV como um meio quente – uma verificação simplória de uma caracterís-

tica técnica da TV. A noção de fragmentação redunda, em outro sentido, na organização do fluxo 

em unidades coligadas, dessas unidades em programas, dos programas em blocos, dos blocos em 

unidades narrativas coesas (reportagens, sequências e cenas). Essa estrutura fragmentada reconhece 

inícios e fins, mas o seu fundamento é dado por continuidade e suspensão: produz ritmo e seduz 

quem assiste, respeita o tempo individual do telespectador, determina ganchos narrativos (Ma-

chado, 2001). Encontra correspondência em mudanças na própria forma de pensar que se desenrola 

no século 20, mais oral, tátil e coletiva (Kerckhove, 2009).  

É possível pensar na fragmentação, também, como o ajuste de linguagem ao suporte téc-

nico, o que confere tanto um caráter histórico como uma evolução naturalmente possível do fazer 

televisivo. Nesse caso, a qualidade da imagem nas primeiras gerações da tecnologia, a ausência de 

cor e a precariedade dos sistemas de transmissão teriam sido responsáveis por uma valorização de 

planos fechados e de fragmentos de imagem (ver Machado, 1995; 1997). A edição, adicionada em 

função de um campo/contracampo então fundamental, designa na TV (tanto quanto no cinema) 

o ritmo e a atenção do espectador, ao passo em que aprofunda o papel do indivíduo na atribuição 

de sentidos à remontagem que realiza durante a recepção (Machado, 1997). 

A repetição, por sua vez, é tanto fator econômico independente quanto consequência da 

forma fragmentada da TV. Segundo Machado (2001, p.87), em virtude das condições em que ocorre 

a recepção, a TV “logra melhores resultados quando sua narrativa é recorrente, circular, reiterando 

ideias e sensações a cada novo plano, ou quando ela assume a dispersão, estruturando a programa-

ção em painéis fragmentários e híbridos, como nas colagens pictóricas ou nas revistas de varieda-

des”, ou seja, quando a linearidade não corresponde diretamente a uma continuidade rígida. A re-

petição televisual, assim como a noção de fragmentação, deve ser observada com diferentes abor-

dagens: a repetição de trechos para a criação de continuidades (ganchos) e manutenção de sentido; 
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a repetição de programas inteiros ou de edições em duração reduzida, visando públicos diferentes 

e o preenchimento de grade; repetição de fórmulas e formatos de sucesso; repetição de assuntos e 

temas (agenda setting); e repetição de personagens e atores, cuja função final é a criação e manu-

tenção de laços sociais (representações) fortes com a audiência (Vieira, 2004). 

Da combinação dessas duas características podemos falar em um palimpsesto televisivo (Ba-

logh, 2005), em que estruturas de determinados programas não são totalmente apagadas dentro do 

fluxo e asseguram uma continuidade que atravessa até mesmo as demarcações iniciais e finais de 

uma atração. As relações que formatam os programas na TV são encontradas também no campo 

estético das produções, sejam elas de um mesmo gênero ou não, fenômeno que ocorre por meio da 

paródia e da citação (Pucci Jr., 2010)13, e como uma “promessa pragmática” (Jost, 2007). No segundo 

caso, desenvolve-se um referencial que compõe o repertório do telespectador e garante a audiência 

por meio de reconhecimento de (ou identidade com) um formato de programa, o que gera uma 

expectativa que deve ser, ao menos, cumprida, e na melhor das hipóteses, superada. Para Jost (2007), 

a “promessa” surge da leitura que as instâncias produtora e receptora fazem de um programa, le-

vando em conta a configuração dos elementos que o compõem. Esses elementos são oriundos de 

um mundo real (onde prevalece o fato e a revelação da verdade do mundo, por meio da informa-

ção), um mundo fictivo (em que a ficção traduz a relação com mundo) e um mundo lúdico (dos 

elementos de interação e participação dos espectadores). Cada programa, segundo o autor, se apro-

xima mais de um ou outro mundo, originando formatos distintos (por exemplo, o formato de um 

docudrama seria o aproveitamento de elementos naturais do mundo informativo com os do 

mundo fictivo). 

Ainda que úteis para compreender a forma estética da programação, a noção de promessa 

tal como apresentada por Jost limita compreender as relações éticas e políticas da fragmentação e 

repetição televisiva, porque coloca a instância de emissão como local de decisão inequívoco, e a 

resposta do público se dá apenas na aceitação ou não de prosseguir como audiência. A leitura da 

programação, como adiantado por Hall (2009b), deve ser feita a partir de estratégias de codificação 

feitas pelos emissoras, decodificação dos receptores, e retroalimentação dessa informação14. Assim, 

                                                           
13 Renato Pucci Jr. (2010) nos informa que a citação e a paródia de outras obras e gêneros audiovisuais, compondo tanto 
referências como estruturando nostalgias, é um dos elementos que caracterizam o audiovisual pós-moderno, do cinema 
à televisão. São exemplos os programas de humor que se valem da metalinguagem para debater a própria televisão 
(como o “Tá no Ar – A TV na TV”, da Rede Globo (2015-2019), no caso da paródia, e a incorporação de notícias de um 
telejornal dentro da novela, ou de uma série antiga dentro de uma nova. 
14 Trata-se de um processo de circulação da produção televisiva (cuja compreensão pode ser estendida a outras formas 
de produção cultural). A circulação de um produto ocorre em sua forma discursiva, codificado por um emissor para ser 
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a proposta de Charaudeau (2010) de um “contrato de comunicação” surge como mais pertinente 

para a compreensão da importância da TV, pois leva em conta que intenções das instâncias de co-

municação e de recepção podem divergir, bem como as posições e contextos em que cada um se 

encontra. Dessa forma, o contrato de comunicação midiático é tensionado por duas “visadas”: de 

fazer saber, de informação, e de fazer sentir, de captação (p.86). Ou seja, levando-se em conta tanto 

fatores internos do programa (intenção dos criadores, roteiro, mensagem a ser transmitida, por 

exemplo) como externos (pressões comerciais da empresa de comunicação, pressões do mercado, 

anseios e crenças dos indivíduos da audiência, entre outros), as produções midiáticas – a TV por 

excelência – acabam tendo que equilibrar uma função dita social, que é o acesso à informação e ao 

conhecimento, e uma função cultural, econômica e política, que é a manutenção dos índices de 

audiência. A autenticidade do fato, corroborada pelo ao vivo e pelo discurso que alimenta a ideia de 

constante presença, se junta à dramaticidade da linguagem ficcional. 

As características aqui nomeadas como fluxo, fragmentação e repetição estão na base da 

linguagem da TV, que se une à variedade de temas e discursos que percorrem a programação tele-

visiva para habilitar o reconhecimento identitário, o vínculo social que existe em conexão com o dis-

curso da informação (Charaudeau, 2010). Especialmente na América Latina, a televisão é reconhe-

cida como instrumento de grande importância política, por meio dela se efetivando representações 

e debates. É fundamental o trabalho de Martín-Barbero (2001; 2003a), que observa a mediação cul-

tural no cruzamento da matriz melodramática (ingrediente natural da telenovela, principal produto 

da TV latina) com formatos industriais, dispositivo que permite a passagem do popular ao massivo. 

Segundo Lopes (2009), a telenovela se tornou o “carro-chefe” da TV ao enfatizar hábitos do cotidi-

ano social, especialmente no Brasil. Inicialmente, se consagrou ao seguir um estilo “sentimental”, 

incorporando características da sociedade e discutindo mudanças de forma lenta e gradual, por 

meio de arcos narrativos que levavam semanas – às vezes meses – para se desenrolar (Lopes, 2009). 

No Brasil, essa forma narrativa se traduziu em uma das mais resilientes constantes da produção te-

levisiva, como identifica Eugênio Bucci (1997) ao afirmar, em meados dos anos 1990, que o desen-

volvimento da TV se deu sobre “leis não escritas” como “as novelas precisam propor uma síntese de 

Brasil” e “a TV reproduz a exclusão social e o preconceito de classe à medida que integra” (Bucci, 

1997, pp.31-32). Durante e após a ditadura, a televisão serviu como ferramenta integradora em uma 

nação fragmentada. Além dessa formatação de nação ter sido fundamental para o projeto político 

                                                           
decodificado pelo receptor e transformado, novamente, em prática social. Os momentos de codificação e decodificação 
são relativamente autônomos, isto é, dependem individualmente dos agentes que os estão operando, e não é possível 
prever, com total garantia, quais efeitos serão gerados. Por esse motivo, a circularidade do processo é importante, ao 
informar o produtor sobre os resultados da produção. 
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da ditadura militar, a TV ajudou a constituir no Brasil um mercado de consumo que, até então, era 

incipiente (Ortiz, 2006). Ou seja: os debates representados pela TV ajudam a constituir um “imagi-

nário de brasileiro”, provendo elementos para possível engajamento identitário, e que refletem, além 

dos anseios do poder político, as instituições do campo econômico e do setor produtivo brasileiro. 

No palimpsesto televisivo, o melodrama se confunde com o jornalismo, e a novela faz uma 

representação ao mesmo tempo inclusiva e exclusiva da sociedade (Bucci, 1997). No caso da ficção 

televisiva, isso foi sentido na presença, cada vez maior, de variáveis comerciais e condições de distri-

buição que afetam o relato e as possibilidades criativas de roteiristas e diretores (Martín-Barbero, 

2001). A telenovela inicia duas novas fases, complementares: já nos anos 1970 uma fase “realista”, 

cujo sucesso está na representação da vida privada; e que levou a uma fase “naturalista”, bem mais 

recente, em que o sujeito representado se tornou mais complexo (Lopes, 2009)15. Boa parte da iden-

tificação do público com a TV – em especial com a ficção televisiva – é legitimada pelo reconheci-

mento que os espectadores fazem de si mesmos (de sua realidade, mesmo que romantizada) naquilo 

que assistem. A fragmentação e a repetição prolongam esse efeito, possibilitando a incorporação de 

debates e mudanças sociais conforme eles ocorrem. 

Já no campo da informação, representado especialmente pelo jornalismo, abriu-se caminho 

para mudanças que, em verdade, aprofundaram o imaginário da TV como representante da reali-

dade (Machado, 2001). O imediatismo, como característica da cobertura ao vivo (tão disputada pelo 

rádio), é um dos valores intrínsecos da TV que se cristalizaram até os anos 2000. A autenticidade do 

jornalismo, parte do contrato de informação da TV, passa pelas impressões de alcance e presença – 

estar em vários locais ao mesmo tempo – e de instantaneidade – sincronicidade entre o tempo real 

do acontecimento e o tempo presente do telespectador, que caracteriza a efemeridade da televisão 

(Machado, 1997; 2001). Daí a exploração de erros, improvisos, acasos e tempos mortos na poética 

do fluxo televisivo, como nos lembra Machado (2001), ser parte fundamental de toda a construção 

televisiva e representar, ao contrário de perda de sentido, uma solução para a atenção descontínua 

                                                           
15 “Essa capacidade sui generis de sintetizar o público e o privado, o político e o doméstico, a notícia e a ficção, o mascu-
lino e o feminino, está inscrita na narrativa das novelas, que combina convenções formais do documentário e do melo-
drama televisivo. É isso o que, a meu ver, tipifica a telenovela brasileira e que cria o quase paradoxo de se ‘ver’ o Brasil 
mais nessa narrativa ficcional do que no telejornal. São recorrentes nas novelas a identificação entre personagens da 
ficção e figuras públicas verdadeiras entre as tramas e os problemas reais, e a tendência para uma maior verossimilhança 
nas histórias contadas, esta, aliás, uma demanda forte do próprio público”. (Lopes, 2009, p.26) 
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do telespectador, acompanhando a forma artística pós-moderna de incorporação, em sua própria 

essência, do desenrolar de acontecimentos16. 

.. A TV que é 

A telenovela se tornou e continua sendo, segundo Lopes (2009), importante mecanismo de agenda 

setting no Brasil, pautando temas sociais complexos (agricultura familiar, sexualidade, adoção, vio-

lência doméstica, para citar alguns recentes). De modo complementar, o jornalismo televisivo se 

tornou e é, ainda hoje, a principal fonte de informação do brasileiro17. Colabora para tanto a forma 

alongada, fragmentada e repetitiva do melodrama, mediador tanto da ficção como dos modos de 

narrar o factual. Entretanto, considerando a ampliação do domínio das tecnologias digitais, que al-

teram profundamente as relações sociais nas últimas décadas, devemos perguntar: as práticas cul-

turais relacionadas ao entretenimento e informação via televisão são ainda hoje dominantes ou po-

demos considerá-las residuais, no sentido proposto por Williams (1982; 2000)? 

O impacto da midiatização no campo televisivo não se restringe apenas a técnicas de pro-

dução e estratégias de distribuição e circulação: há também um relevante ajuste de programação de 

ordem estética e econômica. A produção televisiva, em termos tanto de formatos quanto de con-

teúdo, está sendo influenciada por processos socioculturais que se desenvolvem há, pelo menos, 

quatro décadas, como a efemeridade do consumo cultural (Harvey, 2011), a liquidez do tempo social 

(Bauman, 2001), a diversidade cultural refletida no consumo como elemento de um universalismo 

global (Ortiz, 2015). Enfatizo duas consequências que podem ser apreendidas a partir da leitura des-

sas obras: a ênfase na efemeridade dos acontecimentos e na transitoriedade das relações identitárias, 

ampliada pela alta circulação de informação; e a busca pela pluralidade cultural. Ambas circunstân-

cias dão forma ao modelo de programação televisiva que facilmente circula em diferentes territó-

rios, incapazes de promover um laço social forte com as regionalidades, por exemplo. Essas mudan-

ças, continuamente naturalizadas, fluem da adaptação das empresas de comunicação às novas con-

figurações globais, especialmente desde o final dos anos 1990. Vivemos, desde então, a intensificação 

                                                           
16 A sensação de continuidade e permanência do acontecimento, em um constante “sem fim”, é um pressuposto não 
apenas das artes. É, antes, um efeito sentido em diferentes aspectos da vida social na contemporaneidade, como desta-
cado, por exemplo, por Harvey (2011), Bauman (2001) e Friedman (2016). 
17 Dados apresentados pela Pesquisa Brasileira de Mídia, divulgados pela Secretaria de Comunicação da Presidência da 
República, mostram que em 2016 a televisão foi o meio mais indicado pelos entrevistados como utilizado para se infor-
mar sobre o que acontece no Brasil, com 63% da população. Considerando também a segunda resposta a essa pergunta, 
a televisão soma 89% da população como o meio mais utilizado para se informar. Há, entretanto, um problema de 
confiabilidade na televisão, pois apenas 52% da amostra afirmou confiar sempre ou muitas vezes em notícias transmiti-
das nesse meio (Brasil, 2016).  
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do processo globalizante, com maior prevalência de conglomerados e capitais internacionais no 

campo da comunicação. 

Para ilustrar com o caso brasileiro, é interessante retomar o texto de Eugênio Bucci (1997) 

que, ao criticar a forma política e o uso social da TV no Brasil até meados dos anos 1990, apontava a 

multiplicação de canais na TV por assinatura como importante mecanismo capaz de aumentar o 

pluralismo de vozes e a retomada da TV pelo espaço público, caso existissem dispositivos voltados a 

garantir essa medida afirmativa. Historicamente, não foi isso que ocorreu. Embora, efetivamente, 

novas empresas tenham começado a operar a TV paga brasileira nos anos seguintes, o domínio 

tanto da produção como da distribuição permaneceu concentrado no grupo Globo, agora em pa-

ralelo a grandes conglomerados internacionais de comunicação, como as estadunidenses Turner e 

News Corporation e a britânica Sky. Assim, a vã esperança daquele momento se desfez aos poucos, 

ano após ano.  

Por outro lado, é inegável o impacto que a abertura do mercado de TV por assinatura cau-

sou na TV aberta terrestre. Em trabalho que realizei com pesquisadores da UFPB entre 2014 e 2015, 

pudemos constatar uma queda acentuada nos índices de audiência da TV aberta entre 2000 e 2013 

no mercado da Grande São Paulo (Becker, Gambaro & Souza Filho, 2015)18. Não obstante fatores 

como a crise econômica de 2008 e a popularização da internet a partir de 2010 terem algum impacto 

nos resultados, o crescimento das assinaturas de TV respondeu em grande parte pela fuga do pú-

blico da TV aberta (o estudo aponta que a base de assinantes cresceu 342,5% no período), somando 

8,5% de participação de audiência19 em 2013. Por outro lado, nesse mesmo período a receita publi-

citária captada pela TV aberta não encolheu: aumentou ano a ano, por vezes apenas como repasse 

da inflação, por vezes como aumento real de faturamento20. Atribuímos, naquele momento, a ma-

nutenção da receita publicitária na TV aberta, apesar da queda do faturamento, a fatores como: 

uma tendência global em manter anúncios em TV, apurados até 2014; a realização de grandes even-

tos como a Copa do Mundo do Brasil; e, principalmente, a falta de alternativas, ao anunciante, de 

                                                           
18 Nesse estudo, foram verificadas as médias mensais e anuais de audiência das cinco redes de TV aberta brasileiras entre 
2000 e 2014. Em todas as análises que fizemos, constatamos redução do número de TVs ligadas e, dentro desse percen-
tual, diminuição da participação das TVs abertas na média global, com forte crescimento da TV por assinatura. Também 
verificamos que, em números absolutos, houve diminuição da quantidade pessoas que assistiram TV. 
19 Como base de comparação, a TV Globo teve 13,60% no mesmo ano, a Record 6,30% e o SBT, 5%. 
20 Houve crescimento do valor arrecadado pela televisão, conforme medição realizada pelo extinto projeto Intermeios, 
da revista Meio & Mensagem. Sobrepondo gráficos da porcentagem do aumento do faturamento publicitário com o 
gráfico de inflação acumulada ano a ano, segundo o IGP-M, verificamos uma tendência de os investimentos acompa-
nharem a oscilação da inflação, porém com percentuais mais altos. As exceções foram os anos de 2001 e 2002, quando 
o investimento publicitário encolheu ou cresceu em velocidade menor que o IGP-M, e 2007 e 2008, cujo crescimento 
do investimento publicitário basicamente acompanhou a correção dos preços do mercado. 
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mídias com alto nível de reconhecimento e capazes de atingir um público muito amplo, como é a 

TV. O estudo ainda previa que, sem alterações no cenário, o índice de audiência geral da TV aberta 

continuaria caindo e chegaria, considerando o modelo de negócio consolidado em 2014, a um ce-

nário insustentável até 2028. 

O fato é que algumas alterações vêm acontecendo. Primeiro, a grave crise político-econô-

mica brasileira, iniciada em 2014, freou o crescimento da TV por assinatura21. Ao mesmo tempo, 

houve uma leve recuperação nos índices de audiência da TV e manutenção das receitas publicitárias. 

Simultaneamente, a utilização da internet banda larga pela população brasileira22 continuou cres-

cendo. Em segundo lugar, a programação televisiva não se manteve estável, pois mudanças tanto de 

ordem econômica como cultural vem afetando, ainda que lentamente, formatos e temas de pro-

gramas. 

Uma dessas transformações é o reforço da transmissão ao vivo, uma aposta na legitimidade 

do formato, respaldada pelo barateamento de custos de programação23. Em março de 2015, 56,6% 

de programas eram transmitidos ao vivo ou gravados com edição mínima (Becker & Gambaro, 

2016). Segundo relatório do Obitel Brasil, em 2016 os programas que podem ser classificados como 

informativos compunham a maior faixa da grade, com 26,2%, seguidos por programas de entreteni-

mento com 19,8%, e ficção com 14%, uma tendência que vem se repetindo ano a ano (Lopes & Greco, 

2017). Uma análise da evolução da grade da Rede Globo (que serve de base para as demais emissoras 

de TV aberta) constatou que entre 2001 e 2015 o espaço dedicado aos programas jornalísticos ou de 

entretenimento, transmitidos ao vivo, aumentou principalmente no horário da manhã, invadindo 

o período da tarde (Gambaro & Becker, 2016). As atrações infantis que, durante anos, marcaram a 

programação matinal da emissora, foram eliminados. O mundo lúdico24 (Jost, 2007) foi incorporado 

ao mundo real em shows matinais, revistas eletrônicas, shows de variedades e noticiários que, se-

guindo uma tendência anterior, passaram a flertar mais e mais com o entretenimento e a reality TV, 

formato de produção que detalho adiante. 

                                                           
21 Segundo dados da Anatel (www.anatel.gov.br/dados/), 2014 fechou com 19,5 milhões de assinatura. Em maio de 2018, 
esse número era 17,8 milhões. 
22 Ainda segundo dados da Anatel, as conexões acima de 2 Mbps (que permitem assistir vídeo on-line como qualidade) 
somavam cerca de 15 milhões de assinaturas em dezembro/2014. Em maio/2018, são quase 23,6 milhões. No mesmo mês, 
42,86% dos domicílios brasileiros contavam com algum tipo de conexão multimídia. (www.anatel.gov.br/dados/) 
23 Sem edição, e baseado em parte em improviso, a programação ao vivo é elástica e ajuda a preencher grades. Além 
disso, programas de entrevistas, talk shows e revistas eletrônicas exigem menos profissionais na produção. 
24 Caracterizado, inicialmente, pela introdução de jogos na programação. Jost amplia a definição (reconhecendo que o 
universo lúdico se apresenta também na ficção) para incorporar a gama de programas que produzem um diálogo com 
o espectador, mas não se traduz em um programa informativo. 

http://www.anatel.gov.br/dados/
http://www.anatel.gov.br/dados/
http://www.anatel.gov.br/dados/
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Nos desdobramentos dos estudos que realizamos entre 2014 e 2015 (Becker & Gambaro, 

2016), foram identificados três movimentos que determinaram o desenvolvimento do telejorna-

lismo nos últimos 20 anos, ao menos. O primeiro, mais sensacionalismo, refere-se à busca acentuada 

pelo impacto imagético, pelo formato tabloide, com abuso de temas como violência e a exposição 

de atos extraordinários de pessoas comuns (Hill, 2005), pela atitude polêmica diante de temas de 

interesse público, e pela estrutura complexa de reportagens que se fundam na oposição do “bem 

contra o mal”, fantasiados de uma suposta “defesa de direitos individuais”. É um formato consagrado 

na TV desde os últimos anos da ditadura militar, com uma evolução que culminou, nos anos 1990, 

no bem-sucedido em audiência Aqui, Agora, do SBT (Roxo, 2010). Como resultado, programas poli-

cialescos como o Cidade Alerta, da Rede Record, e Brasil Urgente, na Bandeirantes, repetiram essa 

fórmula, porém com mais sucesso para captar anunciantes.  

O segundo movimento, mais intimidade, aproximou as figuras de jornalista e apresentador 

como ídolos, o que garante legitimidade de fala pela notoriedade como agente de informação (Cha-

raudeau, 2010). Isso correspondeu a uma quebra dos manuais de jornalismo em termos de rigidez 

na apresentação, de modo que telejornais consagrados como Jornal Nacional, da Rede Globo, e Jor-

nal da Band, na Bandeirantes, passaram a contar com um tom mais informal, descontraído e, ao 

mesmo tempo, mais opinativo25.  

O terceiro movimento, que ajuda a explicar a já mencionada maior presença de atrações ao 

vivo na grade de programação, é a ampliação do tempo de cobertura jornalística. Programas que 

veiculavam notícias (como telejornais, variedades e revistas eletrônicas) ocupavam 39,4% das grades 

das emissoras de TV aberta em março de 2015 (Becker & Gambaro, 2016). A seleção da informação 

e o modo de transmissão passaram a privilegiar menos a neutralidade e relevância social em função 

de uma “visada de captação”26 (Charaudeau, 2010), que se efetiva em atrações mais longas (e frag-

mentadas), espalhadas pela grade. Daí, também, o aumento do tempo de programação dedicado a 

formatos como revistas eletrônicas e shows de variedades, que mesclam os mundos fictivo, lúdico e 

real na composição do infotenimento (Jost, 2007). 

Os formatos de programas ligados à reality TV, por sua vez, se destacaram nos últimos anos. 

Seria equivocado, entretanto, insinuar que essa é uma grande novidade das últimas décadas. Desde 

                                                           
25 Ao menos no Jornal Nacional da TV Globo, trata-se de uma tendência que está sendo, de certa forma, revertida. A 
opinião está presente na dinâmica dos apresentadores, nos editoriais, e na condução narrativa das reportagens. Por 
outro lado, houve uma diminuição do espaço de colunistas e comentaristas. 
26 Isto é, a orientação da produção voltada muito mais aos números do mercado (índices de audiência e publicidade) 
do que à qualidade da informação transmitida. 
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os anos 1960, com o avanço tecnológico que possibilitou o uso generalizado de câmeras portáteis, a 

televisão tem flertado com a exposição da intimidade. Hill (2005) pontua que a reality TV se desen-

volveu a partir de três correntes principais durante toda a história da TV: o jornalismo tabloide, a 

televisão documental e o entretenimento popular. Entretanto, afirma a autora, nos anos 1990 co-

meçou um movimento em direção a esse tipo de produção quando associaram-se, então, o uso do 

material bruto captado, a desnecessidade de roteiro e o uso de amadores nas transmissões, respostas 

à necessidade de reduzir de custos. Assim, a ideia de reality TV não é uma invenção do século 21, e 

sim uma extrapolação de técnicas latentes que parecem ter configurado, desde a fase de populari-

zação da TV, o jornalismo e a representação da realidade (Machado, 2001). A novidade, entretanto, 

é a incorporação dessas técnicas de forma generalizada, do jornalismo à ficção, e daí ao jogo. De 

acordo com Beverley Best (2012), a emergência da reality TV é parte da história geral das organiza-

ções institucionais da televisão e das relações sociais da produção televisiva. Ainda segundo a pes-

quisadora, o formato resulta do aprendizado pelas empresas de mídia de uma nova forma de cortar 

custos, a partir da redução em uma série de elementos (como roteiro e edição). Best também se vale 

do conceito de “estrutura de sentimento” de Williams (2000) para explicar como hoje o privado e 

o público se confundem. As individualidades são compartilhadas e a vigilância constante (facilitada 

pelas redes informáticas) reconfigura a ideia de privacidade: a visibilidade ganha valor, o voyeurismo 

se torna atividade comum. Mudam-se, assim, as formas de representação que operam na televisão, 

já que o cotidiano, a vida privada e a observação oculta ganham forma em Big Brothers e similares. 

A crítica de Best (2012) é profunda. A reality TV acaba representando estruturas do capita-

lismo avançado e de uma sociedade do consumo que se realiza na sua própria exposição acentuada, 

o que permite uma maior personalização do que será consumido. Ao mesmo tempo, a emergência 

de celebridades instantâneas, efêmeras, se realiza sob a lógica das mídias sociais: a possibilidade de 

participação e acesso às instâncias de produção (van Djick & Poell, 2013; ibes, 2017). Retomamos, 

portanto, a noção de liquidez e efemeridade que parecem compor tanto os processos culturais e 

sociais como os bens “duráveis”: os indivíduos lançam mão dos mais variados recursos para acelerar 

a consumação de suas necessidades, uma superfluidade que contamina todos os aspectos da vida 

social e se reproduz tanto na formação do produto cultural como nos modos de seu consumo (Bau-

man, 2008). A experiência se torna parte relevante do processo, talvez a única, embora ela dure 

pouco e seja composta de fragmentos. 
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... Reinvenção da TV 

Como reflexo às mudanças no conjunto da vida social, verificamos uma reinvenção de formatos 

televisivos que contamina inclusive a produção de ficção. Essa, por sua vez, ganha mais agilidade 

narrativa – talvez por acompanhar o ritmo de leitura, acelerado pela explosão da oferta de conteú-

dos em mais telas com a introdução do computador, e acentuado com o uso de smartphones e 

tablets27. Dois movimentos se somam: maior ritmo narrativo e consequente mudanças estruturais, 

e a incorporação de ferramentas digitais interativas na dinâmica da TV como um todo, inclusive na 

ficção. 

Com relação ao primeiro ponto, é preciso observar que as ficções (principalmente teleno-

velas) ganharam mais tramas paralelas que se encerram rapidamente (Lopes & Gómez, 2016), e os 

capítulos passaram a variar em estrutura, com diferentes artifícios narrativos28. Conforme Lopes & 

Greco (2017), podemos observar em algumas telenovelas uma estrutura que era mais comum a se-

riados estadunidenses e canadenses, cujas unidades do programa, ou episódios, continham histórias 

que fechavam um arco dramático dentro de si mesmas. Já o formato básico das séries e telenovelas 

brasileiras costumava ser muito diferente, com histórias que prosseguiam por dias, ou mesmo me-

ses, contadas em capítulos. 

Esse fenômeno que mescla orientações distintas, como capítulo e episódio, não é exclusiva-

mente brasileiro. No maior polo de produção de ficção televisiva, os Estados Unidos, podemos ob-

servar a emergência de seriados que flertam com a lógica das séries29, dividindo arcos longos em 

capítulos, organizados a partir de um começo e, quase nunca, com um final definido.  

Em seu nível mais básico, a complexidade narrativa redefine as formas episódicas sob influência de 
uma narração serializada – não é, necessariamente, uma fusão completa entre as formas episódicas 
e serializadas, mas um equilíbrio variável. Ao rejeitar a necessidade de finalização da trama dentro 

                                                           
27 Jenkins (2008), ao popularizar o conceito de narrativa transmidiática, apontava já a existência de uma cultura partici-
pativa, assim como a capacidade humana, extrapolada pelos meios digitais, de conseguir criar significados a partir de 
fragmentos colhidos em diferentes espaços midiáticos. 
28 É curioso que a literatura brasileira sobre o tema, tanto acadêmica quanto especializada, vem incorporando mais um 
termo estrangeiro para diferenciar o novo momento da construção narrativa do anterior: o storytelling, que, em tradu-
ção do inglês, significa ato de contar histórias, narração ou mesmo narrativa. 
29 É importante distinguir que uso “seriado” como referência ao produto serializado composto por “episódios”, ou seja, 
unidades narrativas distintas com começo e fim bastante estruturados, e/ou total ausência de ganchos no final da nar-
rativa contida naquela unidade (ou ganchos fracos). “Série”, portanto, é o formato narrativo serializado composto por 
capítulos, em que cada unidade narrativa se encerra com um gancho “forte”, isto é, que cria suspensão do espectador e 
exige imediata continuidade na próxima unidade narrativa. 
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de cada episódio – o que caracteriza a forma episódica convencional – a complexidade narrativa 
evidencia histórias contínuas através de uma variedade de gêneros.30 (Mittel, 2012-13, para.5) 

Por certo, esse modelo que Mittel chama “Complex Television” é também uma resposta a 

eventos atuais como o crescimento da pirataria digital, a diminuição da importância do cinema 

como formato narrativo por excelência e a ampliação das plataformas on-line de consumo sob de-

manda e de interatividade – o que culminou, entre outros, na forma de consumo televisivo em 

sequência, o binge watching31. Mais que a substituição de uma fórmula de produção por outra, 

ocorre a soma de vários modelos narrativos. Além disso, a crise no cinema acabou levando para a 

TV (mais uma vez na história) um fluxo de produtores, diretores e roteiristas que enxergaram, nas 

possibilidades de narrativas alongadas e fragmentadas, a oportunidade de contar histórias comple-

xas, que duas a três horas de filme não contemplariam. Em retorno, se tornou viável e recorrente, 

no cinema, a realização de “trilogias” ou filmes seriados. 

O segundo movimento relevante parte de diferentes considerações. Inicialmente, refere-se 

ao que se convencionou chamar de “2ª tela”, um fenômeno cada vez mais comum em diferentes 

países, o que demonstra que atividades dos telespectadores em rede de multiplicam em outras telas 

(como o computador, o tablet e os smartphones). Médola e Silva (2015, p.149) estudam a diversidade 

de atividades em rede e ressaltam que “o uso da segunda tela é um hábito emergente que pode 

decorrer da modalização pré-existente, do sujeito levado a um querer fazer relacionado às formas 

de interação social características do consumo televisivo”. Como afirma Lopes (2009, p.29) sobre a 

telenovela (mas que podemos relacionar a toda a produção televisiva), esta é “tão vista quanto fa-

lada”, uma vez que as pessoas se inserem no “território de circulação de sentidos” – que engloba 

pesquisas de audiência, imprensa e mídia especializada, contatos diretos com os produtores e rela-

ções pessoais –, cujos circuitos ressignificam a telenovela de acordo com seus próprios objetivos.  

São algumas ações possíveis identificadas por Médola e Silva (2015): a realização da “TV So-

cial” com o uso de SRS como Facebook, Twitter, WhatsApp, que permitem a síntese da produção 

(comentário, compartilhamento etc.) e conversas em grupo, realizadas por fãs do programa; busca 

por informações adicionais (e.g. curiosidades e bastidores), referentes ou não ao que os telespecta-

dores veem na tela; o uso de aplicativos móveis, disponibilizados pelas próprias redes de TV, para 

                                                           
30 No original: At its most basic level, narrative complexity redefines episodic forms under the influence of serial narra-
tion—not necessarily a complete merger of episodic and serial forms, but a shifting balance. Rejecting the need for plot 
closure within every episode that typifies conventional episodic form, narrative complexity foregrounds ongoing stories 
across a range of genres. 
31 “Binge” se traduz do Inglês como “farra, bebedeira, se empanturrar”, e essa é a ideia mais próxima da noção de binge 
watching: se fartar com o conteúdo televisivo. 
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facilitar o consumo paralelo de conteúdo e a participação ativa na programação (por meio de co-

mentários para a produção, votações, entre outras formas).  

Há uma crescente naturalização dessa forma de fruição televisiva, em paralelo ao modo ins-

titucionalizado do receptor relativamente passivo. O telespectador ou está realizando outras ativi-

dades em rede, dividindo sua atenção entre a programação e o estabelecimento de conexões32; ou 

quer compartilhar pensamentos e impressões, e agir ativamente em relação ao programa que está 

assistindo – dessa forma, usando esses laços com a produção audiovisual na alimentação de uma 

identidade em rede. Essa é a forma básica na narrativa transmidiática, que será retomada mais adi-

ante neste capítulo. 

O investimento em produções que preveem algum tipo de ação do telespectador na inter-

net marca a passagem da TV para o ecossistema midiático digital que, conforme demonstrado no 

capítulo 3, equivale à convivência de estratégias tradicionais, enraizadas socialmente, e novas práti-

cas comunicacionais. Ao mesmo tempo, aprofunda-se o rompimento parcial com uma definição de 

televisão baseada unicamente em termos como “fluxo”, “alcance” e “representação da realidade”. 

Os próprios sentidos de “fragmentação” e “repetição” precisam ser revistos à luz de novos hábitos 

de consumo de programas televisivos (ou vídeos, se formos usar um termo mais abrangente). Becker 

(2013, p.18), por exemplo, ressalta que o uso da 2ª tela implica mudanças na “forma de ver televisão, 

aumentando a quantidade de opções e de informações… por outro lado, também traz os problemas 

de dispersão de atenção e a facilidade em trocar de veículo”.  

O produtor de uma série ou seriado deve lidar com dois cenários distintos. O primeiro cor-

responde ao já mencionado binge watching, criado pela relação de engajamento do fã com a série a 

ponto de assistir vários capítulos (ou todos) em sequência. O segundo é a audiência normal, inter-

valada, que torna possível trabalhar interações e expansões narrativas entre os intervalos. Em que 

ambos deem ao telespectador elementos de identificação intrínsecos ao roteiro (personagens, ce-

nários e situações), o segundo modelo tende a valorizar a participação do fã em redes, por meio de 

                                                           
32 Em pesquisa de consumo de mídia realizada pelo Governo Federal em 2016 (Brasil, 2016), 28% dos entrevistados afir-
maram usar o telefone móvel enquanto veem TV, 17% apontaram que usam a internet, 16% informaram que trocam 
mensagens em aplicativos como WhatsApp. Esses números devem ser considerados em separado, pois a pergunta per-
mitia múltiplas respostas. Embora cerca de 1/3 das pessoas usem a internet, é perceptível que esse é um hábito de uso 
ainda sendo incorporado ao cotidiano – e mais comum conforme avança o acesso aos meios digitais pela população. Já 
23% afirmaram que não realizam duas atividades ao mesmo tempo. Outra pesquisa, realizada em 2018 pelo IBOPE Co-
necta (porém com menos entrevistados) mostra números muito diferentes: 94% dos entrevistados afirmaram acessar 
a internet “sempre” ou “às vezes” enquanto consomem televisão, o que ocorre principalmente em smartphones (81%) e 
as atividades principais são “acessar redes sociais” (53%) e “passar o tempo durante os comerciais” (44%). (Dearo, 2018) 
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SRS. Ou seja, há uma reconfiguração da programação ficcional, cujas formas narrativas serializadas 

flertam com o fluxo, mas cabem perfeitamente em plataformas on-demand. Em contrapartida, 

como vimos, há uma valorização do ao vivo e da “imagem bruta”33, marcas que legitimaram a TV e 

que são resgatadas como elementos centrais para alimentar uma grade de programação. O fluxo 

(seja na TV aberta terrestre, ou na TV sobre IP) se mostra como única solução possível para uma 

forma específica de consumo cultural – o acontecimento.  

No outro lado do espectro, estamos atravessando um momento de transformação, com o 

crescimento em importância de serviços de TV não-linear como a Netflix e o Hulu34, do catch-up 

TV35 e do consumo de vídeo em equipamentos móveis individuais – o que aprofunda o conceito de 

privatização móvel de Williams (1975). Em serviços via internet, ou na web, cresce a importância, 

para o indivíduo, em controlar como e quando assistir algo, de modo que “a estratégia de captura 

da atenção do usuário deixa de estar focada na estrutura temporal da programação para se voltar à 

pertinência e organização espacial do conteúdo” (Becker, 2013, p.19). Estudo realizado por Becker, 

Abreu, Nogueira e Cardoso (2018), a partir de dados de 62 países, demonstrou que a adoção de 

mecanismos para audiência de programas de TV em horário diferente da transmissão regular (au-

diência time-shift) é um processo comum em diferentes partes do mundo. Há, claro, assimetrias na 

oferta desses serviços em virtude, principalmente, da carência de boas infraestruturas de internet36, 

mas “à medida que a implementação deste tipo de serviços vai aumentando, pode-se perceber que 

este quadro já reflete uma procura significativa de serviços de televisão interativa que apoiam o 

consumo de conteúdo de TV não-linear” (p.206).  

                                                           
33 Erros, bastidores, a câmera vigilante, o depoimento direto para a câmera, a captação da vida cotidiana, o desenvolvi-
mento do acontecimento em frente à câmera sem roteiro, para citar os mais comuns (Hill, 2005), sejam eles reais ou 
simulados. 
34 A Netflix somava, em março de 2018, 125 milhões de assinaturas ao redor do mundo (o que significa um alcance muito 
maior em número de espectadores, enquanto a Hulu (por enquanto, forte apenas nos Estados Unidos) somava cerca de 
19 milhões (“Netflix is moving…”, 2018). 
35 Catch-up TV é a oferta, em plataformas digitais relacionadas aos equipamentos de recepção do sinal de TV, do conte-
údo que já tenha sido difundido na programação regular de uma emissora. As plataformas de catch-up funcionam tanto 
a partir da ação do telespectador, que escolhe gravar ou “salvar” um determinado programa, como pela oferta do catá-
logo que permanece disponível por um determinado período. Em qualquer situação, o objetivo é oferecer ao espectador 
a possibilidade de assistir novamente, ou assistir em horário alternativo, um programa. 
36 Além disso, a dependência dos provedores de conteúdo audiovisual à rede de computadores traz um limite técnico: 
há necessidade de uma ampla disponibilidade de bandas de transmissão e há um custo alto pelo uso das redes, com 
consequente valorização do armazenamento de conteúdo localmente pelo telespectador. Tomando como exemplo a 
Netflix, os catálogos de filmes ficam disponíveis em diferentes servidores ao redor do globo, com cópias em servidores 
locais das unidades mais assistidas, como forma de reduzir o tráfego mundial (e o custo), bem como melhorar a experi-
ência do usuário (“Como o Netflix…”, 2014). Estima-se que, em 2018, cerca de 80% do tráfego global de dados seja de 
conteúdo em vídeo (Salgado, 2017), o que configura um problema para os provedores de internet e são o cerne da 
discussão sobre a “neutralidade da rede” (ver Wu, 2012). O Marco Civil da Internet brasileira prevê neutralidade de rede 
em termos físicos, isto é, os provedores que carregam os sinais não podem privilegiar determinado conteúdo ou origem; 
entretanto, esse sentido de isonomia não é contemplado em relação aos provedores de busca ou portais de notícias 
(Barreto Jr. & César, 2017). 
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Becker, Abreu et al. (2018) também apontam que é generalizado o investimento, por parte 

dos serviços de TV por assinatura, em ferramentas que permitem a audiência não-linear como forma 

de manutenção de suas presenças no mercado de vídeo, especialmente porque os conteúdos mais 

populares da TV em catch-up são os mesmos do fluxo linear. Formatos como séries e filmes, por 

exemplo, são bem-sucedidos nesse tipo de oferta e alimentam o binge watching. A contradição, en-

tretanto, surge em conteúdos que não se adaptam tão bem a esse formato, como momentos deci-

sivos de uma narrativa em que o ineditismo é fundamental (como finais de séries), cobertura espor-

tiva, e programas que envolvem a participação ao vivo do telespectador, o que demonstra a convi-

vência dos dois modelos de transmissão. 

No caso da TV aberta brasileira, encontramos uma postura extremamente conservadora na 

montagem das grades de programação, que permanecem horizontais e rígidas, e só lentamente se 

adaptam a um cenário de queda de audiência e aumento de conteúdos sob demanda. Como men-

cionado anteriormente, os programas informativos são os que ocupam, em conjunto, maior espaço 

entre as grades de programação, mas muito próximos de outros programas como ficção e entrete-

nimento. Becker e Azevedo (2018) propõem, então, que os programas jornalísticos e os de entrete-

nimento, que tendem a ser tanto gravados quanto ao vivo, podem realizar o engajamento do teles-

pectador em simultaneidade à transmissão. Já com relação à ficção, os formatos, especialmente as 

novelas, podem se beneficiar de uma estratégia integrada de elementos lineares e não-lineares, que 

“treine” o espectador para os serviços on-line interativos da emissora, ao mesmo tempo em que o 

mantêm “preso” no fluxo televisivo. 

Dado o volume de produções ficcionais na televisão brasileira, é de surpreender que as es-

tratégias tomadas nesse sentido sejam poucas – ainda mais se considerarmos o aumento contínuo 

do envolvimento de fãs em atividades on-line. O perfil da produção brasileira é de conteúdo nacio-

nal e inédito (Becker & Azevedo, 2018), mas carece de um planejamento elaborado para contemplar 

novas possibilidades. Nesse sentido, Lopes e Greco (2017, p.94) propõem uma “TV 360º”, que tome 

proveito da convergência tecnológica, das narrativas transmídia e da multiplicação de conteúdos 

produzidos pelos usuários para a oferta de “um conteúdo que se expande tanto no âmbito da pro-

dução como no da recepção”, tomando proveito da maior interação do telespectador com o con-

teúdo em suas diferentes interfaces37. 

                                                           
37 A interatividade plena, almejada nesse cenário, envolve quatro formas de interagir, segundo Becker (2013): (1) receber 
informações, atividade que ocorre durante o programa, mas tem capacidade para se expandir além de seu término; (2) 
enviar informações que podem ser incorporadas ao programa, atividade que tem mais valor durante o “ao vivo”, mas 
pode ser modelada para ocorrer de modo assíncrono; (3) Troca de informações dentro de uma rede social particular; 
(4) Busca e troca de informações na web. 
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Há que se ressaltar, entretanto, que de modo algum ocorre o completo apagamento do 

fluxo televisivo. O palimpsesto permanece, mas se reconfigura a partir do prolongamento de um 

mesmo conteúdo em diferentes mídias e plataformas, cada espaço com capacidade para trabalhar 

aspectos diferentes de uma mesma mensagem. Ocorre a partir de uma lógica de continuidade da 

recomendação, do encadeamento, da propaganda nos diferentes espaços que o telespectador 

ocupa no ambiente virtual da web. Emula-se, de modo reconfigurado, o modelo de promoção do 

fluxo televisivo, que desde sua configuração inicial anuncia sua programação a partir de trailers, tre-

chos e fragmentação dos programas, almejando alimentar o desejo de continuar assistindo (Willi-

ams, 1975). Ficam algumas perguntas em aberto: esse modo de distribuição manteria a eficiência 

fora do fluxo? Os mecanismos de recomendação digital dariam conta de alimentar a memória do 

telespectador e manter as conexões entre conteúdos diversos? Ou perde-se a unidade coerente que 

monta significados e reúne identidades dissonantes? Doyle (2010, p.445) oferece uma importante 

reflexão, ao indicar que “O aumento da capacidade de distribuição, somado a ferramentas de busca 

eficazes, estão facilitando o consumo individual customizado. E, graças ao canal de retorno digital, 

os sistemas que informam as preferências de volta aos produtores melhoraram consideravel-

mente”38, o que também encoraja a padronização da produção em torno de temas e marcas popu-

lares, ao invés de instigar a diversidade. 

... Notas sobre Transmídia 

Jenkins (2008) chama a expansão dos universos narrativos de um meio para o outro de transmídia, 

formato de produção habilitado por uma cultura participativa em que pessoas de interesses seme-

lhantes, formando uma rede efêmera em torno de uma produção midiática, compartilham conhe-

cimentos e valores. A propagação de um conteúdo depende do trabalho desses fãs, calcado em uma 

cultura moral e uma economia afetiva (ver pág. 142), isto é, em seu engajamento e na apropriação 

que fazem das produções realizadas no âmbito dos grandes conglomerados comunicacionais.  

Para compreender esse cenário, é importante resgatar os três modelos comunicacionais des-

critos por Jenkins et al. (2013), broadcast, aderência e propagação, e que brevemente comentei no 

tópico 4.1.1. Para a eficácia de uma peça transmídia, é essencial o modelo propagação, dada a distri-

buição orgânica de um conteúdo, ou de produtos derivados dele, por meio da ação de usuários, 

muitas vezes sem o controle dos produtores. Por outro lado, os sistemas de Video on-demand (VoD) 

                                                           
38 No original: increased distribution capacity plus effective search tools are facilitating more individually customized 
consumption. And thanks to the digital return path, systems for signalling preferences back to suppliers have improved 
greatly. 



 Cap í tu lo  4  |  OS ENTORNOS   | 177 

 

como Netflix e Amazon Prime são melhor compreendidos dentro do modelo aderência, em virtude 

da necessidade de ação do usuário na busca do conteúdo, mas efetivo controle da plataforma na 

oferta e uso.  

No âmbito da produção de formatos seriados, o VoD se consagrou pelo oferecimento de 

todos os capítulos ou episódios de uma temporada de uma só vez, dando efetivo controle ao espec-

tador para criar sua própria linha do tempo e assistir às unidades conforme sua conveniência – como 

o binge watching. Assim, toda a discussão sobre a necessidade dos produtores em oferecer diferentes 

estruturas narrativas – especialmente nas ficções – para acompanhar os desejos dos espectadores 

deve ser revista à luz desse novo tipo de oferta e consumo de conteúdo. A diferença básica com o 

catch-up TV está na disponibilização de cada unidade da narrativa com um intervalo programado 

(normalmente a cada semana), abrindo assim espaço para alimentar o trabalho dos fãs do programa.  

As possibilidades e as ambições com relação à TV, hoje, têm se deslocado para essas duas 

características da oferta: o consumo assíncrono de conteúdo em relação a outros espectadores e o 

engajamento ativo com a produção. Há uma ênfase na produção transmídia e sua ativação a partir 

da cultura participativa. Segundo Fechine (2014, p.11), 

No caso específico da televisão, em que as tecnologias interativas são mais limitadas, a cultura parti-
cipativa manifesta-se por meio da reorganização da programação (seu consumo não linear, por 
exemplo), da reoperação dos conteúdos em outras mídias/plataformas (disponibilização, manipula-
ção), de comentários sobre os programas exibidos na televisão em redes sociais (um modo de assistir 
juntos à programação, mas virtualmente), da transmidiação. 

Os telespectadores, configurados como fãs, se apropriam ou criam diferentes mecanismos 

que se relacionam com o conteúdo audiovisual de que são fãs. Sua atitude ativa é encorajada e se 

configura como uma forma de distinção e de construção do gosto (Lopes et al., 2015), uma indivi-

duação que acaba colaborando com a construção do self digital, dependente das interações em re-

des informáticas, e padronizado nas plataformas de consumo de mídia disponíveis. 

Para Fechine e Bronsztein (2016), a instância produtora deve buscar controlar, ao menos em 

parte, as atividades dos indivíduos, por meio de espaços e condições de participação. Definem, en-

tão, duas estratégias que são a base das produções transmidiáticas: a estratégia de “propagação”, 

isto é, quando a produção de sentido ocorre apoiada no espalhamento do universo narrativo do 

programa de TV, por distintos meios, a partir de repercussões, ressonâncias e reiterações realizadas 

pelos fãs e especialistas; e a estratégia da “expansão”, que define ações mais complexas para desdo-

brar, aprofundar ou complementar um programa principal, por exemplo com a criação de progra-

mas secundários (spin-offs) em outras mídias, ou mesmo produtos equivalentes indiretamente 
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como conteúdos textuais, blogs e páginas web relacionadas aos personagens ou aos cenários, qua-

drinhos, entre outros. Fechine et al. (2015) propõem quatro regimes de interação que ocorrem du-

rante o processo de fruição de uma obra transmídia. Dois deles são baseados em instruções da ins-

tância produtora: a articulação, isto é, o espectador acompanha e consume os elementos propostos 

em diferentes espaços, seguindo um roteiro previamente definido pelos produtores; e atuação, que 

corresponde ao uso das ferramentas interativas propostas pela instância produtora, dentro de um 

ambiente controlável. Os outros dois regimes, entretanto, ocorrem com ou sem interferência dos 

produtores, e compõem o sentido mais livre da cultura participativa: o desvio, que corresponde a 

um comentário ou uso inesperado (muitas vezes com conotação negativa); e a apropriação, quando 

o telespectador, fã ou não, se apropria da obra, ou de trechos dela, para produzir um conteúdo novo 

sem a devida autorização da instância produtora. 

Franco et al. (2017), analisam que vivemos, ainda, uma fase experimental da produção trans-

midiática na América Latina, com poucas produções sofisticadas realizadas. Poucos países, o Brasil 

inclusive, avançam em um “segundo nível” de transmídia com a criação de jogos, concursos e apli-

cações móveis. De toda forma, fica a ressalva de que progredimos muito pouco dentro das possibi-

lidades narrativas proporcionadas pela oferta de um conteúdo em múltiplas telas e múltiplas mídias. 

A produção brasileira ainda enfatiza o fã como indivíduo que se dispõe a trabalhar em função do 

produto e dos produtores (Fechine, 2014). Como afirma Lopes et al. (2015, p.18),  

é a partir do momento em que o telespectador passa a se envolver emocionalmente com a trama e 
a criar laços profundos com a ficção que ele se torna um verdadeiro fã. Esse fã tenderá a explorar ao 
máximo aquilo que a produção oferece, conhecerá bem os personagens e o rumo de suas histórias. 

Quanto mais o indivíduo se reconhece na narrativa e possui, em algum nível, competências 

técnicas suficientes, mais ele avança na produção de conteúdo (do simples comentário em SRS a 

sites de fãs e vídeos complexos). Produção essa que, mesmo sem a cumplicidade do criador original, 

acaba por se inserir no universo narrativo, com codificações próprias daqueles que seriam audiência, 

mas que realizam um novo momento de circulação da produção cultural. 

.. A TV que pode vir a ser (Lições para o rádio) 

Os processos de produção simbólica da televisão são relativamente novos. Ainda que a televisão 

seja conhecida desde antes dos anos 1930, fatores como a 2ª Guerra Mundial, decisões econômicas 

de fabricantes e diferentes contextos políticos deslocaram sua verdadeira constituição para os anos 

1950 (Briggs & Burke, 2006; Wu, 2012). Passamos de um momento em que a narrativa ao vivo é, 

basicamente, a única possibilidade, para o início do uso generalizado do videoteipe e da edição, nos 
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anos 1960, da mobilidade dos equipamentos de captação (como as camcorders) e da facilitação das 

redes com equipamentos de transmissão como micro-ondas e satélites (dos anos 1970 em diante) 

(Hingst, 2004; Simões, 2004). Cada momento tecnológico, por certo, trouxe novos actantes, que 

mediaram tanto a linguagem como os modelos de consumo cultural conectados com a televisão. 

Levando em conta esse processo recente, seria um equívoco imaginar que a televisão, como 

consumo coletivo com horário marcado, seria uma prática cultural arcaica. Como demonstrado 

nesta seção, o fluxo é relevante em diferentes sentidos e convive como as estratégias de programa-

ção sob demanda. O deslocamento de tempo e consumo assíncrono de conteúdo (time-shifting) é 

um modelo emergente de consumo cultural, todavia sob a égide das formas dominantes de cultura 

– sejam a partir do broadcast, sejam nas formas de oferta on-line e propagação orgânica. Há conexão 

direta, portanto, com os avanços tecnológicos contemporâneos e a maior facilidade de conexão 

com a internet. Também seria um equívoco – ou, na melhor das hipóteses, ingênuo – considerar 

que o atual momento abre amplas possibilidades de produção alternativa capaz de enfrentar a so-

lidez dos negócios de TV e vídeo. 

Nesse sentido, é muito mais profícuo para uma discussão sobre a representação cultural na 

produção televisiva, e para uma discussão sobre as possibilidades econômicas da produção, com-

preender o envolvimento do telespectador/fã. Considerando que o ecossistema midiático contem-

porâneo facilita as trocas e conexões entre diferentes meios, a melhor alternativa passa pela viabili-

dade da TV 360º e de estratégias multiplataformas, conectadas ou não ao mesmo grupo midiático.  

Uma estratégia 360º implica que, desde os estágios iniciais de concepção, as decisões sobre o conte-
údo são moldadas pelo potencial de gerar valor e retorno ao consumidor por meio de diversas for-
mas de expressão desse mesmo conteúdo, e via um número de canais de distribuição (e.g., on-line, 
telefone móvel, jogos interativos etc.), sendo a televisão apenas um deles, apesar de continuar sendo 
um canal muito importante.39 (Doyle, 2010, p. 432) 

Uma estratégia 360º, entretanto, não deve apenas “espalhar” o conteúdo em diferentes mí-

dias, e sim ler e compreender as reações e usos dos indivíduos na circulação participativa desse con-

teúdo. Trata-se de uma leitura despreconceituada da produção dos fãs, e capaz de efetivamente 

incorporar os anseios da audiência e significados por ela criados. Como dito antes, esta tem sido, 

com algumas variações, a forma da televisão até o momento, qualquer que seja a plataforma em 

que o conteúdo é ofertado, mas sua manutenção garante a continuidade do sucesso do negócio. 

                                                           
39 No original: A 360-degree strategy implies that, from the earliest stages of conceptualization, content decisions are 
shaped by the potential to generate consumer value and returns through multiple forms of expression of that content 
and via a number of distributive outlets (e.g. on-line, mobile, interactive games and so on) of which conventional tele-
vision is just one, albeit still a very important one. 
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A tática para a televisão – aquela que se desenha como a configuração provável – vai além 

do convívio entre fluxo e on-demand, trata-se de uma combinação das duas formas de distribuição. 

A naturalidade com que a TV trata os temas cotidianos, sua legitimidade como imagem da reali-

dade, do aqui e agora, contamina as formas que pareceriam ameaçar a antiga hegemonia. Não há 

nada de residual no modo como o modelo instituído de TV se projeta no presente e no futuro pre-

visível. Pelo contrário, é mais verdade que suas formas dominantes acabem por estruturar as plata-

formas e interfaces digitais de vídeo do que o oposto. Por exemplo, é plausível que as programações 

de TVs sobre IP, de plataformas de assinatura de vídeos sob demanda, ou mesmo em extensões 

transmidiáticas de programas da TV via antena acompanhem as promessas pragmáticas de forma-

tos consagrados (Jost, 2007), sem se limitar ao mundo fictivo e dialoguem, cada vez mais, com o 

mundo real e o mundo lúdico em programas complexos. Hoje a presença de documentários e talk 

shows já é sentida nessas plataformas. A se resolver as questões de participação assíncrona dos es-

pectadores, o mundo lúdico se torna uma possibilidade a explorar. Em outras palavras, está sob o 

domínio da TV (seja ela terrestre aberta, por assinatura, ou sobre IP nos formatos VoD e live strea-

ming) boa parte das formas de fruição midiática que envolvem a participação do fã – palavra-chave 

dos tempos atuais. Isso tem a ver, também, com a histórica formação de conglomerados de mídia 

(Wu, 2012), que reúnem diferentes meios e fecham o que, inicialmente, era uma mídia aberta. 

O título deste tópico promete lições ao rádio, e acredito que esta seja a principal: as pessoas 

parecem cada vez mais aptas a consumir novas formas narrativas, a controlar mais e mais o modo 

como acessam produtos midiáticos, a participar ativamente de atividades relacionadas ao conteúdo 

disponível. Não abrem mão, contudo, do modelo coerente de televisão que estrutura a experiência. 

É possível, inclusive, notar um aumento no consumo de programas e programações associados à TV, 

em qualquer de suas formas (Lopes & Greco, 2017). Não podemos esquecer, entretanto, que o 

campo da experiência do indivíduo se multiplica e expande, somando práticas culturais viabilizadas 

tecnicamente, e que não compunham o mandato da TV em sua origem. 

Em termos de estruturas narrativas (ficcionais ou não), o engajamento se tornou uma pala-

vra de ordem. O sucesso de um programa não pode, portanto, ser medido apenas com os índices 

de audiência, deve levar em conta o consumo e a redistribuição das histórias (Becker, 2013), os co-

mentários e apropriações dos fãs (Jenkins, 2008; Jenkins et al., 2013). Ou seja, a TV que se desenha se 

insere nos circuitos culturais em rede. Ela não abandona a fragmentação – pelo contrário, a apro-

funda, ao considerar que deve realizar a manutenção de um telespectador que tem mais informa-

ções disponíveis a todo momento. A fragmentação, aliás, se organiza dentro de estratégias que per-
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mitem o consumo continuado, fomentado por maior envolvimento com as narrativas. Tampouco 

a repetição se anula, já que, especialmente por uma questão econômica, as “fórmulas” que orientam 

a produção e o consumo de programas acabam se perpetuando. Mesmo em outros níveis etica-

mente discutíveis, como o “agenda setting” e a criação de laços sociais com apresentadores e atores, 

as estruturas que organizam os programas de TV, isoladamente ou no conjunto da programação, se 

reproduzem na oferta dos conteúdos que caminham para, ou estão, nas redes. O fluxo se reconfi-

gura no modo como o telespectador se relaciona com o conteúdo disponível sob demanda. A re-

corrência organizativa e as ofertas promocionais se articulam em recomendações digitais e em me-

canismos que tentam manter os telespectadores, se não totalmente, ao menos parcialmente ligados 

no conteúdo de uma determinada instância emissora. 

No limite, a principal mudança é a habilitação dos indivíduos como membros ativos de uma 

comunidade de fãs no ecossistema midiático, reflexo amplificado das comunidades que um dia se 

reuniram em torno dos programas de TV (novelas, de auditório e os musicais) e, antes disso, no 

rádio. A produção midiática sempre foi objeto capaz de permitir a construção de fãs em torno de 

uma identidade relativamente coerente, e durante um longo tempo a televisão tem sido uma das 

principais responsáveis por isso. Tem faltado, ao rádio, contemporaneamente, a disposição para 

emular esses sentidos de pertencimento: como veremos mais adiante, tanto o jornalismo, como o 

humor e a programação musical têm perdido terreno nessa empreitada. Se a televisão que se projeta 

passa pela ocupação de diferentes plataformas e pelo respeito ao tempo individual dos telespecta-

dores, cabe às empresas de rádio observar essas dinâmicas e tirar lições. Seria a forma on-demand de 

áudio, capaz de emular o VoD, o podcast? É muito simples apostar que sim, mas a ausência de pla-

yers fortes nesse sentido dificulta a sedimentação dessa indústria, ao menos no Brasil. Se a televisão 

é capaz de apostar em novos modelos narrativos, reconstruindo sua própria narrativa enquanto 

mídia, cabe às emissoras de rádio (especialmente as que possuem capitais para isso) testarem novos 

projetos. Talvez o campo radiofônico esteja ignorando que os ouvintes já estão aptos a consumir 

produções cada vez mais complexas, multiplataforma e transmidiática. 

Tal como ocorre com a televisão, é preciso encontrar o que é dominante no rádio: o que 

caracteriza a experiência do ouvir radiofônico, o que é residual nas estratégias atuais, e o que é do-

minante em termos de informação e consumo musical. Reconhecer esses elementos é atividade 

fundamental para compreender a realidade do meio, bem como para realizar a projeção de um fu-

turo próximo e alcançável.
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RESUMO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, apresento a segunda parte da revisão bibliográfica sobre o rádio, iniciada no capítulo 

2, para abordar as mudanças do rádio nos últimos anos. Na seção 5.1-Anos 2000, redes, segmentação, 

comento como a formação de redes é uma resposta da indústria às questões econômicas, e como a 

introdução da transmissão via internet é analisada pela academia sob termos semelhantes, i.e., como 

solução para expansão e como motivo para perda de legitimidade. Em 5.2-(Não)Digitalização, mer-

cado, discuto que a digitalização do rádio não se deu da forma esperada, ou seja, com a substituição 

do padrão de transmissão via antena, e sim com o crescimento de serviços via internet, o que ajudou 

a cultivar novas formas, como o podcast. Na seção 5.3-Jornalismo, imagem, vídeo, inicio uma descri-

ção sobre a expansão das atividades das estações na internet, especialmente a partir da inclusão de 

elementos parassonoros que mudam a concepção da produção radiofônica, especialmente na en-

trega do jornalismo. Na seção seguinte, 5.4-A Experiência Midiatizada de Escuta, comento o impacto 

das plataformas de acesso e consumo musical nas filosofias de programação das estações, especial-

mente voltadas a audiência jovem. Por fim, em 5.5-Personalidade radiofônica, colaboração, interação, 

trago algumas perspectivas sobre a renovada importância dos apresentadores de rádio, em contra-

ponto ao crescente papel ativo da audiência na produção e circulação de conteúdos. Argumento 

que, no geral, as estações de rádio não têm aproveitado inteiramente as possibilidades tecnológicas. 

 

 

 

Desde a virada do milênio, como indica Haussen (2018), a pesquisa sobre rádio no Brasil se voltou, 

compreensivelmente, às relações do meio com as plataformas digitais baseadas em internet. En-

quanto a web se popularizava, também emergia a necessidade de descrever por quais mudanças o 

rádio passaria. Os estudos realizados entre o final dos anos 1990 e a primeira década do novo milênio 

representam um período marcado por incertezas nos estudos da comunicação e multiplicação de 

estudos de mídias, em correspondência a um cenário em que os meios se institucionalizavam em 

todas as dimensões da vida cotidiana (Martín-Barbero, 2009). Não foi diferente com o estudo do 

rádio. De um início marcado pela estupefação com a tecnologia, chegamos à atualidade com um 
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corpo teórico de visão mais ecossistêmica, similar àquela de Andrew Dubber (2013) que apresentei 

na seção 2.1.  

Em virtude especialmente da crescente concorrência com as formas digitais nos últimos 

vinte anos, como constataram Ferraretto e Kischinhevsky (2010, pp. 9-10), em meados desse perí-

odo, as empresas de radiodifusão passaram a necessitar sua inserção em variados canais e suportes 

tecnológicos disponíveis. Passou a ser fundamental ir além da emissão de conteúdo para a geração 

de fluxos comunicacionais entre os participantes das redes sociais ligadas ao rádio. À constatação 

similar chegou Bufarah Jr. (2010, p.584), para quem os desafios do rádio seriam repensá-lo como 

veículo principal e não de apoio, que seja foco da atenção do ouvinte; “estar atento às novidades 

tecnológicas do meio e capitalizá-las com criatividade, visando aproveitar ao máximo, do ponto de 

vista de negócios, as tendências, adaptando a linguagem a cada público”. As novidades tecnológicas 

eram principalmente, então, a transmissão via internet, o podcast, o chat, o uso de SMS, a disponi-

bilização de vídeos, entre 0utras. 

A questão nunca foi exclusivamente brasileira. Em diferentes países ao redor do mundo, 

emergiram previsões sobre desafios e propostas de transformação para garantir a viabilidade da in-

dústria radiofônica. A proposta da European Broadcasting Union – EBU, é exemplar: 

Os desafios para radiodifusores, no futuro, foram resumidos pela EBU [2007] como: “dar suporte a 
modelos abertos, garantir o provisionamento de um espectro adequado, assegurar o acesso livre às 
plataformas digitais, garantir os direitos de conteúdo digital, inclusive para direitos musicais, prover 
conteúdo distinto e competitivo em todas as plataformas, aumentar a disponibilidade de progra-
mas, de um modo conveniente, e criar novas formatos radiofônicos que sejam intrigantes, inovado-
res, envolventes e interativos”.1 (Jędrzejewski, 2014, p.24) 

Não é uma tarefa simples, especialmente porque boa parte dos desafios dependem de polí-

ticas públicas e discussões abertas com diferentes setores, enquanto outros demandam certa saúde 

econômica do mercado radiofônico que nem sempre é percebida. Além disso, como notam Manuel 

Fernández Sande e Ignacio Gallego (2018, p.4), a realidade atual nos mais variados países não é com-

patível com as previsões feitas por estudiosos, principalmente porque as visões acadêmicas acaba-

ram considerando modelos e características de outros setores da mídia, sem levar em conta as es-

pecificidades e características inerentes ao rádio. 

                                                           
1 No original: e challenges for radio broadcasters in the future were summed up by the EBU [2007] as to: ‘support 
open standards, secure provision of adequate spectrum, secure the free access to digital platforms, secure digital content 
rights including music rights, provide distinct and competitive content on all platforms, increase availability of pro-
grammes in a convenient form, and create new forms of intriguing, innovative, involving and interactive radio formats’. 
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. ANOS , REDES, SEGMENTAÇÃO 

O contexto inicial deste atual período já não era animador: mesmo que, desde o início dos anos 

1990, as receitas com propaganda tenham se mantido em relativa estabilidade (sempre em torno 

de 4% a 5% do bolo publicitário), o crescimento contínuo do número de estações, com a ampliação 

do dial FM a partir do final da década de 1970, tornou a disputa por verbas mais severa. Dois movi-

mentos econômicos, portanto, se intensificaram: o aumento da concorrência direta entre estações; 

e a racionalização da indústria radiofônica como um todo, com crescimento significativo do número 

de estações que passaram a estar vinculadas a alguma rede de rádio ou conglomerado de comuni-

cação, especialmente nos anos 1990. Magnoni, Médola, Santiago e Balan (1999, pp.42-43) indicavam 

ainda, como agravante para a perda de prestígio perante os anunciantes, a forma de gestão empre-

sarial afetada pelo crescimento da participação de políticos e igrejas no mercado de radiodifusão. A 

má gestão é comentada também por del Bianco (1999), para quem a formação de redes era um 

indicativo da (tardia) passagem de um modelo de administração “aventureiro” para outro, gerencial. 

Por um lado, portanto, as redes poderiam representar um grau de profissionalização que 

ajudaria o rádio a superar a concorrência proveniente da internet, que começava a causar preocu-

pação. Se não oferecesse capacidade de retorno financeiro, o rádio seria “passado adiante” pelos 

conglomerados de comunicação, e deveria se conformar em ser “coisa de pequenos empresários, 

afilhados de políticos de influência local ou regional, enquanto em outros países concentra-se em 

redes caracterizadas pelo gigantismo” (Kischinhevsky, 2007, p.98). Casali (2004, pp.221-222) ia na 

mesma direção, e afirmava que o rádio serviria de complemento a estratégias de grandes corpora-

ções midiáticas e da indústria publicitária. Seguindo a lógica da conglomeração que, no mundo todo, 

representa a ocupação de nichos específicos como forma de diluir custos e entender demandas dis-

tintas de público (Wu, 2012), o rádio brasileiro teria, então, a chance de ser diversificado. 

Por outro lado, bem menos otimista, as redes foram vistas com desconfiança por eliminarem 

diferenças regionais (Comassetto, 2005), especialmente porque as novas concessões se tornaram, 

em maioria, afiliadas aos grandes grupos midiáticos do país (Kischinhevsky, 2016, pp.46-47). Esse 

processo de concentração, evidente no Brasil desde a virada do milênio, espelha o que ocorreu em 

nível global (Sande & Gallego, 2018, p.2) de modo que hoje, em mercados maduros, é possível en-

contrar certa diversificação de oferta a partir de uns poucos atores independentes, enquanto a 

maior parte do conteúdo é produzido por grandes empresas, donas de várias estações. Hendy 

(2000), por exemplo, identificava no Reino Unido, à época de uma digitalização ainda incipiente, 

uma forte tendência das empresas de rádio em replicar os mesmos formatos de maior apelo (como 
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“adulto contemporâneo”) nos vários mercados em que estivessem presentes. A diversidade, assim, 

restava sob a condição de a empresa ter várias estações no mesmo mercado, multiplicando a oferta. 

Esse ganho de escala também é perceptível no Brasil. Para Kischinhevsky (2011, pp.251-252), a crise 

da indústria fonográfica representou mais um fator a tirar recursos do rádio musical, de modo que 

as redes de rádio (especialmente, as de público jovem) se tornaram solução para minimizar custos 

e melhorar a negociação com as gravadoras, embora isso representasse uma homogeneização do 

consumo musical em nível nacional. Algo similar ocorreu com o jornalismo, cujas estações transmi-

tem "informações nacionais, internacionais, para cada recanto" (Zuculoto, 2012, p.155), mas acabam 

não atendendo as necessidades locais. 

Ao cenário de concentração econômica e multiplicidade de oferta, baseado na distribuição 

de concessões e crescimento de redes de rádio, se somaram, ao longo dos anos, novas formas de 

distribuição sonora (live streaming, on-demand e podcasts), representando novos usos e maior con-

corrência – a despeito de esses agentes não-hegemônicos encontrarem dificuldades para serem 

competitivos no início dos anos 2000 (Brittos, 2002). O momento, ainda assim, era propício a apos-

tas e expectativas, como demonstrado por Sonia Virginia Moreira e Nélia del Bianco (2001) na in-

trodução do livro Desafios do Rádio no Século XXI, ao afirmarem que o rádio continuaria “popular e 

próximo ao ouvinte” (p.9). Há certa inquietação na afirmação, haja vista que é sustentada pela dú-

vida sobre a capacidade do meio em continuar a ser referência de proximidade e localidade, uma 

vez estivesse disponível on-line. A preocupação em reafirmar a característica local do rádio hertzi-

ano se manifestou em textos como o de Doris Fagundes Haussen (2004, pp.61-62), que relembra o 

papel integrador do rádio e sua função, ainda contemporânea, de “promover as informações locais”, 

algo que não se alteraria nem mesmo na nova ecologia de mídias, mais globalizada. Ligia Trigo-de-

Souza (2004), ao estudar o incipiente fenômeno do rádio na web, chegou a defender que seu caráter 

local seria a principal garantia de audiência, mesmo na internet. Antes disso, Moreira (1999, p.213; 

2001, p.23) reafirmava que a natureza das concessões de rádio nos anos 1990 já indicavam a valori-

zação do local frente ao nacional das redes, ou ao global da internet.  

Moreira e del Bianco (2001, pp.9-10) viam como estratégia para encarar o novo momento o 

aprofundamento de características historicamente determinadas, como rádios AM intensificando 

a programação falada, rádios FM com maior equilíbrio entre música, bate-papo e entretenimento, 

e maior segmentação no geral. A ênfase na importância da localidade e a defesa da segmentação são 

demonstrativos dos sentimentos contraditórios que acompanharam o avanço da internet em sua 

relação com o rádio. Ao mesmo tempo, apostava-se em, e temia-se, o fim da “audiência massiva” do 



 Cap í tu lo  5  |  RÁDIO + INTERNET   | 187 

 

rádio. É o que leva Magda Cunha (2001, p.102) a dizer que é um processo irreversível, e Trigo-de-

Souza (2004, p.296) a celebrar que, na internet, o público pequeno de uma rádio hertziana segmen-

tada se expandiria em virtude da identificação gerada em pessoas de fora da área de concessão.  

Pelo menos em relação ao rádio via antena, a realidade não cumpriu a expectativa. Tomando 

como exemplo a capital paulista, que tenho acompanhado com atenção desde 2003, a segmentação 

nunca foi aprofundada. Diferentes estações atendem diferentes públicos, mas a ultrassegmentação 

nunca se efetivou enquanto tal. Na verdade, salvo exceções, os grupos empresariais acabaram inves-

tindo nos mesmos segmentos de mercado, repetindo fórmulas e limitando bastante as possibilida-

des de escolha. Em parte, o fato de algumas cabeças de rede estarem localizadas em São Paulo tam-

bém colabora para essa homogeneização na cidade. É observando esse mesmo movimento que Mar-

celo Kischinhevsky (2007, pp.33-44), com postura algo elitista, critica uma “segmentação de menti-

rinha”, que ignoraria diversidades locais e demandas culturais, e impediria a circulação de “bens sim-

bólicos mais sofisticados”. Para o autor, essa seria a principal causa do afastamento do público do 

rádio, que não se veria representado no meio.  

Em meio a tantas transformações com relação ao uso de mídias para ocupar os momentos 

de lazer, é difícil julgar o peso que a falta de diversidade (especialmente musical) tem na perda de 

penetração do rádio nos últimos anos. Acredito que há, como ocorreu quando a TV surgiu, uma 

série de mudanças econômicas e, principalmente, sociais, que devem ser mais bem estudadas para 

explicar a transformação da relação entre audiência e rádio, e a predominância de música mais co-

mercial nas estações não é a mais relevante delas. Por exemplo, pelo menos em relação ao campo 

musical, os serviços de streaming na internet possibilitaram um catálogo amplo de artistas, apesar 

de haver questões de curadoria que impedem anotá-los como um caminho para a democratização 

do consumo (ver seção 4.2). De um modo mais geral, a convergência tecnológica foi tomando, aos 

poucos, a centralidade das estratégias mercadológicas em lugar da segmentação, como bem aponta 

Ferraretto (2014a). Nesses quase vinte anos do século 21, muita coisa mudou, mas permanecem re-

correntes as perspectivas que espelham uma ideia de programação convencional, que não abre es-

paços para muitas inovações de formatos ou de linguagem, e acredito que este seja o principal mo-

tivo para duvidarmos do rádio atualmente. Como vou demonstrar mais adiante, o foco recai sobre 

a interatividade e participação do ouvinte, uma vez que a questão da forma do conteúdo não ocu-

pou, realmente, uma centralidade nas discussões. 
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. (NÃO)DIGITALIZAÇÃO, MERCADO 

David Hendy (2000) fez previsões no início do desenvolvimento do rádio digital britânico, indicando 

a multiplicação de oferta em segmentos amplos e maior concentração naquele mercado. No Brasil, 

a digitalização das transmissões, trazendo multiplicação de canais e multiprogramação, também foi 

vista como uma possibilidade para que as rádios provessem segmentos diversos (del Bianco, 2004). 

Entretanto, a esperada e nunca realizada implantação do rádio digital brasileiro se tornou problema 

fundamental da indústria radiofônica. Nesse sentido, tanto Magnoni (2010) como del Bianco (2016, 

pp.47-48) são bastante assertivos em suas críticas. A esperança de que o rádio ganharia fôlego e 

mudaria com o digital nunca se concretizou, e poucos atores estão realmente preparados para essa 

mudança. Se, por um lado, a tecnologia se mostrou disponível em diferentes padrões de transmis-

são2, por outro o desenvolvimento que parecia natural foi desarticulado por outros agentes (em-

presários, governo e outras tecnologias) – algo que se repetiu em diferentes países. Olhando em 

retrospecto, é possível perceber que a viabilidade dos novos mediadores tecnológicos foi posta em 

dúvida em função da posição institucionalizada do rádio na configuração comunicativa da socie-

dade contemporânea. A tecnologia de transmissão digital, que se apresentou como forte candidata 

a traduzir o rádio às formas sociais atualizadas, foi sendo suplantada na teoria e na prática pelas 

versões que se baseavam na web. É possível afirmar que, em parte, os significados carregados pela 

internet deslocaram o rádio de sua cadeia associativa enquanto meio de informação ágil.  

Considerando o que a internet, hoje, torna possível em termos de difusão e interatividade, 

a dúvida sobre ser necessário implantar uma nova tecnologia de transmissão via antena apenas 

cresce. É uma questão do tipo sim ou não, e os riscos e as perdas para o rádio são grandes, seja qual 

for a resposta. Se adotado, um padrão digital de transmissão vai requerer a substituição de equipa-

mentos em automóveis e em casas. Os telefones celulares, dependendo do padrão adotado, pode-

riam passar a vir com receptores digitais embutidos (como têm, hoje, o receptor de FM), mas ainda 

assim haveria um tempo de substituição. Além disso, as empresas precisariam investir em parque 

técnico, o que demandaria novos custos sem, efetivamente, uma promessa de retorno financeiro3. 

Os prognósticos a partir da observação de outros países não são animadores. Conforme Bonini 

(2018), a produção radiofônica está altamente digitalizada em toda Europa, mas a transmissão vem 

                                                           
2 As propostas iniciais indicavam um padrão estadunidense, da empresa iBiquity, dois padrões europeus, o DAB-Eureka 
147 e o Digital Radio Mondiale (DRM), e o padrão japonês derivado do sistema adotado pelo Brasil para a transmissão 
de TV digital. 
3 Até o momento, nunca houve uma divulgação ampla de estudo de viabilidade financeira, mostrando qual a predispo-
sição de ouvintes comprarem novos equipamentos e passarem a dedicar mais tempo a ouvir rádio, nem de anunciantes 
em reconhecer o rádio digital como um propulsor de confiança e legitimidade para as marcas. 
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encontrando o mesmo tipo de resistência comercial que a faixa FM encontrou quando foi lançada 

comercialmente, já que a lenta diminuição da audiência e a relativa estabilidade do meio não justi-

ficam a adoção imediata de uma nova tecnologia. Mesmo onde o sistema está bem consolidado, o 

Reino Unido, somente nos últimos anos um significativo número de ouvintes abraçou o digital – 

algo que, para ocorrer, demandou forte investimento em publicidade e empenho dos emissores, em 

especial da BBC. Caso não seja adotado um padrão digital no Brasil, os ouvintes continuarão sujeitos 

aos ruídos e interferências, à incapacidade de recepção em determinados locais, e à limitação da 

oferta aos canais disponíveis. A substituição pelos serviços de streaming via internet pode resolver 

esse problema, mas isso implica a assinatura de pacotes de dados com os serviços de telefonia, pro-

blemas de conexão com a internet e aumento da competição com outras ferramentas on-line. 

Dessa forma, a transmissão digital de rádio via ondas eletromagnéticas, devido à demora de 

implantação em boa parte do mundo, se torna um fator central de política pública sobre o setor. 

Sua adoção é problemática, mas não é desnecessária. Pelo contrário, a dificuldade de sintonia é um 

fator que pode inibir o consumo de rádio. A questão é tão relevante que, no Brasil, foi dado início 

ao processo de migração das estações em ondas médias (Amplitude Modulada) para a faixa VHF 

(Frequência Modulada): trata-se de uma solução precária e urgente para resolver o problema de 

recepção dos sinais das AMs, cada vez mais prejudicados por interferências em áreas urbanas. O 

prestígio das estações em AM esteve em queda desde os anos 1970, sendo fatores a perda de quali-

dade do som em função da urbanização e desenvolvimento de mais equipamentos eletrônicos, a 

popularização dos smartphones, a diminuição da audiência e, consequentemente, do investimento 

publicitário (Curado in del Bianco & Prata, 2018, pp. 27-28). A perda de receitas, de audiência e de 

prestígio nos leva a compreender que se seguiu um período de estagnação na programação dessas 

estações, algo que se espera mudar com a migração da faixa AM para a FM. Nélia del Bianco e Nair 

Prata veem no procedimento uma aposta na sobrevivência das estações.  

Marcadas por programas longos conduzidos por comunicadores populares, música antiga e trans-
missão esportiva, a migração tem possibilitado não somente a melhoria da qualidade de som como 
também a renovação de conteúdo e da estratégia de relacionamento com o público cada vez mais 
multiplataforma. A migração foi uma aposta na sobrevivência que permite inserir emissoras analó-
gicas, antes marginalizadas, no ecossistema midiático convergente no qual os dispositivos móveis 
conquistam cada vez mais centralidade. (del Bianco & Prata, 2018, p.35) 

A migração está acompanhada de mudanças nas programações, em busca de condições 

competitivas em relação às estações do dial FM. Segundo pesquisa conduzida pelo Grupo de Rádio 

e Mídias Sonoras da Intercom, 62,61% das estações que já haviam migrado para FM, no momento 

da investigação, mudaram a programação total ou parcialmente, número que subia para 79,41% das 
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que ainda migrariam (Prata & del Bianco, 2018, p.53). Dentre as principais mudanças, estão a criação 

de novos formatos de programa (69,07%) e a remodelagem de programas existentes (57,73%). Há, 

claro, uma quantidade significativa de administradores que afirmaram não ver necessidade de rea-

lizar mudanças, porque seus formatos já são bem aceitos. De toda forma, caberia um trabalho à 

parte, tão extenso quanto o que propus nesta tese, para efetivamente analisar, no longo prazo, as 

estratégias adotadas pela diversidade de emissoras e sua viabilidade. 

O nó que se formou em torno da escolha de um padrão de transmissão digital e da dúvida 

sobre a pertinência da digitalização retardou indefinidamente esses processos. Em contrapartida, a 

consolidação de práticas em torno do smartphone e da maior utilização da internet em tarefas co-

tidianas avançaram com velocidade. Assim, os debates sobre o rádio foram, pouco a pouco, se vol-

tando para a sua presença na internet e as novas tecnologias, muitas vezes convertidas em novos 

concorrentes. 

No final da década passada, Marcelo Kischinhevsky (2009, p.228) analisou a emergência de 

uma “cultura da portabilidade”, momento em que os aparelhos portáteis, como os smartphones e 

reprodutores de MP3, se tornaram “um ativo importante para o consumidor de arquivos sonoros”, 

ao proporcionar novas funcionalidades e agregar conteúdos que não são necessariamente som. An-

tes disso, o streaming de conteúdo já vinha sendo destacado a partir de dois movimentos importan-

tes: a replicação dos sinais de estações analógicas na internet e a emergência de webrádios, isto é, 

estações baseadas exclusivamente nas redes com transmissão “ao vivo” (Cunha, 2001; Trigo-de-

Souza, 2004). Potencializadas pela superação dos limites impostos pelas ondas eletromagnéticas, as 

possibilidades de maior alcance das estações e de multiplicação dos conteúdos ofertados (nova-

mente, o tema da segmentação) foram – e continuam sendo – elementos basais em discussões 

tanto no Brasil (Trigo-de-Souza, 2004, p.295; Cunha, 2016, p.11) como em outros países (Tacchi, 

2000, p.296; Sande & Gallego, 2018, p.3). A reconfiguração pelo streaming, portanto, indica uma 

transformação plausível em que o broadcast deixa de ser a forma dominante do rádio – ou, ao me-

nos, pode ter sua importância relativizada (Dubber, 2013, p.43). É importante notar, entretanto, que 

a oferta de novas estações via internet não se consolidou a ponto de oferecer ampla concorrência 

ao modelo de negócios do rádio hertziano. São outros serviços, nessa mesma categoria, que desper-

tam agora atenção: podcasts e serviços de streaming musicais on-demand. Eles compõem o que es-

tou chamarei de novas Experiências Midiatizadas de Escuta (EME), como explico na seção 5.4, adi-

ante. Antes, entretanto, acho importante comentar outros elementos que são agregados à mensa-

gem radiofônica. 
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. JORNALISMO, IMAGEM, VÍDEO 

É preciso anotar, de saída, que os novos meios digitais não anulam os usos anteriores, de modo que 

os meios de comunicação tradicionais encontram condições de permanecerem no ambiente con-

temporâneo (Miège, 2009). Devemos investigar, então, se a principal garantia de permanência do 

rádio seria suas características intrínsecas, como a pessoalidade, a oralidade e a legitimidade como 

veículo de informação. São temas que supostamente persistiriam, mesmo com a substituição total 

do suporte eletromagnético por extensões ou adaptações digitais, como as webrádios e os podcasts 

que carregam a linguagem radiofônica.  

Acredito que, se permanecermos apenas com as características institucionalizadas do rádio, 

normalmente resumidas nos elementos descritos por Gisela Ortriwano (2001) e Kaplun (1978), não 

conseguiremos dar conta da complexidade da recepção atualmente. Também deve ser relativizada 

a ideia de que o rádio é um meio cego (Arnheim, 2005; Crisell, 1994). Ao menos Kaplun (1978, p.115), 

afirmando que a mensagem radiofônica deveria ser simples e exigir pouco esforço do ouvinte, não 

ignorava que, no nível semântico, ela ativaria as competências de interpretação, estimulando a par-

ticipação sensível e intelectual do ouvinte. Essa característica essencial não se perde com a inclusão 

da produção radiofônica na internet – pelo contrário, ela se aprofunda com novas experiências de 

escuta. 

No caso do jornalismo, a tecnologia impactou tanto os modos de produção como a própria 

forma do conteúdo. Como exemplo, podemos citar a introdução da telefonia celular no princípio 

dos anos 2000, aperfeiçoando a participação do repórter ao vivo. Hoje, com o smartphone, alguns 

processos de redação e de publicação on-line podem ser conduzidos enquanto o profissional está 

em trânsito. Assim, a presença ao vivo do repórter e entrevistas tomadas fora da redação se torna-

ram elementos recorrentes. Com menos tempo para edição, o improviso e a coloquialidade são fa-

tores comuns na notícia radiofônica, como observam Saballa Jr. e Ferraretto (2018). Segundo os au-

tores, o repórter trabalha mais próximo da audiência, num modo “autentificante” em que é a hu-

manização do repórter que atesta a realidade do fato reportado. De fato, o jornalismo tem refletido 

o espírito atual de espetacularização da notícia (Zuculoto, 2012, p.148; Reis, 2014b, p.49), em que a 

urgência na entrada de correspondentes e repórteres marca o momento de competição com os 

portais de internet.  

Para Valci Zuculoto (2012, pp.164-165), dois modelos de radiojornalismo convivem e concor-

rem nas redações. Por um lado, a importância das entradas ao vivo, com repórteres dando boletins, 
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muitas vezes, improvisados, reforçando o imediatismo e a prestação de serviços; de outro, as maté-

rias de assuntos menos efêmeros, com alguma repercussão, que devem servir para alimentar os ser-

viços on-demand. A autora afirma, sem desenvolver o assunto, que essas formas contemporâneas 

têm afetado a tradicional linguagem radiofônica, a despeito de resquícios do Repórter Esso na pro-

dução contemporânea. Zuculoto também conta que o rádio está respondendo a mudanças de ne-

cessidades e interesses da audiência. Proponho que não são mudanças, e sim acréscimos de usos 

mais adequados ao ambiente midiático contemporâneo. O radiojornalismo precisa repensar sua 

função dentro do campo mais geral do jornalismo, e compreender em que setores está competindo. 

A análise de Zuculoto, por exemplo, apenas reforça o discurso institucionalizado a partir do Repórter 

Esso, e não promove uma discussão sobre formas mais sofisticadas de produção – como a peça ra-

diofônica reportagem, proposta por Nivaldo Ferraz (2016). Saballa Jr. e Ferraretto (2018) citam o edi-

tor-chefe da GaúchaZH, que afirma a necessidade de manter a sensação de um “constante breaking 

news’ em alguns programas. Se a urgência tem sido, desde os primórdios do radiojornalismo, garan-

tia de autenticidade, talvez tenhamos que repensar a oferta. Talvez não baste mais a agilidade na 

cobertura do fato, uma vez que a sensação de imediatismo se desloca para o acesso ao portal de 

internet por meio do smartphone. 

Além disso, cada vez mais o jornalismo radiofônico se destaca de sua função unicamente 

sonora. Especialmente por conta da espetacularização em troca de cliques, likes e audiência, o vídeo 

vem sendo incorporado como complemento narrativo, junto com textos, imagens e gráficos, e fer-

ramentas de interação, transformando o rádio em um meio hipermidiático (Lopez, 2010; Reis, 

2014b). Essa soma de linguagens não ocorre apenas no radiojornalismo, pelo contrário, vem impreg-

nando a forma como os ouvintes se relacionam com estações de qualquer formato. Desse modo, 

têm emergido debates sobre a essência sonora do meio, e o impacto da imagem na produção de 

conteúdo. É indiscutível que o som seja a essência do rádio, independente da forma e espaço em 

que ocorre o consumo da produção radiofônica. O problema emerge quando o som se torna ele-

mento secundário dentro de uma interface hipermídia que se propõe a promover uma estação de 

rádio, com mais ênfase no conteúdo visual do que em formas sonoras que complementam ou ex-

pandem a experiência narrativa da transmissão (Lopez, 2010, p.119; Reis, 2014b, pp.42-43). Não existe 

um consenso fácil para esse assunto, como demonstram estudos realizados nos últimos anos. 

Dentre os autores que comentaram sobre o rádio na internet nos anos 2000, o espanhol 

Mariano Cebrián Herreros é um dos mais citados no Brasil. Em 2008, ele revisitou sua própria teoria 

e lançou o conceito de ciberrádio: o rádio na internet que incorpora os elementos da rede, tanto 
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quanto é por ela incorporado. Recorro a esse autor para representar os pesquisadores que afirma-

vam que o rádio deveria manter sua programação como elemento de identidade, enquanto se 

abrisse a contribuições dos meios digitais (Herreros, 2008, p.20-21). O autor enfatizava a caracterís-

tica multimodal dos websites mantidos por estações, isto é, seria desejável a prevalência de uma 

série de elementos além do rádio, como imagens e texto, desde que tudo girasse em torno do som 

(p.129). Cada elemento teria, segundo o autor, uma existência autônoma, e à audiência caberia uma 

nova função, a de selecionar o que deseja acessar e interagir, a seu próprio tempo. Nesse sentido, 

ganhariam importância não apenas as ferramentas de contato com os produtores ou de interação 

entre ouvintes, mas também materiais complementares e links que permitissem ao ouvinte conti-

nuar navegando em função da informação que buscava na página. 

Em resumo, Herreros apostava na simultaneidade do consumo síncrono e assíncrono, mas 

minimizava o papel da estação na organização do consumo radiofônico. Tenho duas ressalvas com 

relação a essas propostas. Primeiro, o espaço da criação exclusiva e apropriada para a internet é 

pouco enfatizado, e embora o autor reconheça o rádio como “lugar de enorme potencial experi-

mental”, o limitado desenvolvimento do argumento esteve relacionado unicamente à radioarte 

(p.64). Segundo, as emissoras precisam ter algum controle ou conhecimento sobre os fluxos comu-

nicacional e de consumo de informação de seus ouvintes, especialmente para formar uma estratégia 

mercadológica.  

Vale a pena introduzir, nesta discussão, o interessante conceito de radiofonia, apresentado 

por Marcelo Kischinhevsky (2016). Segundo o autor, uma investigação das interações radiofônicas 

deve levar em conta o conjunto de elementos sonoros e parassonoros, como textos, fotos, vídeos, 

ilustrações, arquitetura de interação, hiperlinks, mídias sociais, aplicativos para celulares etc., isto é, 

tudo o que se relaciona ao rádio: a radiofonia. No entanto, ao enfatizar que o meio mantém sua 

especificidade, o autor afirma que “a radiofonia prescinde de hipertextos ou imagens para ser apre-

endida pela audiência” (p.33), logo, prescinde daquilo que é parte dela mesma. Compreendo que o 

autor, assim como Mariano Cebrián Herreros, buscava enfatizar a autonomia dos elementos dentro 

de um processo narrativo no consumo midiático, mas é preciso levar em conta que algumas produ-

ções avançadas podem muito bem requerer uma forma híbrida de produção, que acomodem um 

arsenal maior de elementos parassonoros4. 

                                                           
4 Essa é uma questão que tento responder, com exemplos, na seção 8.2. 
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Uma outra corrente de investigações enfatizava a hibridação do rádio. Gazi, Starkey e Jędr-

zejewski (2011, p.10) anunciavam, já no começo da atual década, que o conteúdo sonoro estaria 

sendo contido por paradigmas visuais. Segundo essa perspectiva, o rádio pela internet ganha força 

com as imagens que acompanham o áudio, deixa de ser invisível, mas a essência do meio, construída 

no decorrer dos anos, permanece estável. Berry (2014, pp.4,10) sugere que o rádio na internet é um 

híbrido de elementos, e que fotos e vídeos incorporados servem como complementos à programa-

ção, capazes de dar ao ouvinte um aprofundamento maior no texto radiofônico. Andrew Dubber 

(2013, pp.106-107) vê como natural o desenvolvimento de narrativas sonoras que se apoiam, inclu-

sive, nos registros visuais. Analisando o campo do radiojornalismo brasileiro, Débora Lopez (2010, 

pp.25-26, 123-124) chegou a conclusões similares às de Dubber: sem abandonar o som como “espinha 

dorsal” da linguagem, nem características essenciais como mobilidade e factualidade, aos poucos as 

emissoras poderiam investir em formas multimídia e aliar a produção radiofônica às inovações tec-

nológicas. Ferraretto (2015, p.224) vê na hibridação do rádio com outras bases tecnológicas (como 

blogs, portais, mídias sociais) o reforço da identidade da emissora, enquanto del Bianco (2016, p.50) 

afirma que, isolado, o rádio “não terá sustentabilidade num ambiente onde o consumo de mídia se 

dá de forma casada com atividades (trabalho, estudos, lazer) e com a audiência simultânea de outros 

meios”. 

O contraponto radical a essas afirmações vem de Armand Balsebre (2013, p.18), para quem 

o rádio precisa se dedicar a “contar histórias com som em lugar de mostrar imagens digitais em uma 

página da web”. Essa visão radical do autor catalão merece um contexto: Balsebre está defendendo 

o retorno à capacidade expressiva do rádio, elemento que se perdeu na discussão acadêmica que 

enfatiza os entornos e não a “espinha dorsal” da mensagem radiofônica. Ainda segundo o autor, 

para se constituir como referência das mídias sonoras na atualidade, o meio precisa parar de subes-

timar a importância de ter uma boa história, e precisa colocar o conteúdo à frente das tecnologias 

– especialmente a visual.  

Não questiono a essencialidade do som, mas acredito que uma visão tão radical afasta o 

rádio ainda mais da audiência. Desse modo, as abordagens que consideram a produção híbrida são 

mais bem-vindas como ferramentas para a indústria radiofônica, em especial o jornalismo, se posi-

cionar em relação aos outros meios. Na internet, a informação é fragmentada e a ação do usuário é 

multitarefa, duas características inatas da plataforma. As interfaces, como indica Johnson (2001), 

oferecem o ambiente propício para a busca de informação e aprofundamento, aproveitando as af-

fordances midiáticas que ajudam a organizar a informação e habilitam o desejo de saber mais. Com 
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o uso de interfaces, portanto, e a mescla de diferentes elementos sonoros e parassonoros, a emissora 

de rádio (assim como qualquer outro meio que queira lançar mão das possibilidades da hipermídia) 

tem a chance de investir nas competências de interpretação e na participação sensível e intelectual 

do ouvinte-usuário de meios digitais. 

. A EXPERIÊNCIA MIDIATIZADA DE ESCUTA 

Nos mais variados países, a audiência de rádio na modalidade broadcast tem encolhido tanto em 

termos de volume de audiência como em tempo de escuta, especialmente entre os mais jovens, 

enquanto os serviços de streaming, de rádio ou não, estão ganhando espaço (Jędrzejewski, 2014, 

p.20). Os ouvintes que migraram para serviços on-line buscam um novo ambiente para a programa-

ção radiofônica (Gazi et al., 2011, p.16). Se, com Pluskota (2015, p.331) considerarmos os millenials5 

como parâmetro para compreender o momento atual da evolução tecnológica e as necessidades 

emergentes, então a oferta de conteúdo radiofônico deverá se voltar para a habilidade de escolher 

(e, possivelmente, personalizar) o conteúdo que será ouvido, a qualquer momento, mantendo o 

acesso a um catálogo virtualmente ilimitado. Essa será a forma de competir dentro de um mercado 

de Experiências Midiatizadas de Escuta (EME, no original Media Listening Experience – MLE), que 

inclui, além do rádio, os serviços de download e streaming on-line (p.327).  

O conceito de EME é interessante por aproximar diferentes formas de escuta de conteúdos 

sonoros, mediadas tecnologicamente6. Tal perspectiva trata a prática da escuta como uma opção 

dentre as várias oferecidas pelos diferentes serviços disponíveis. Tem como vantagem, também, po-

sicionar o rádio tradicional no ecossistema midiático, sem destacá-lo com conceitos como “ciberrá-

dio”, rádio hipermidiático ou radiofonia. Na verdade, trata-se da definição de um campo que inclui 

diferentes tecnologias, em que a produção sonora é o elemento definidor. Acomodar o rádio dentro 

desse campo exige, portanto, uma compreensão avançada sobre como os usos dados pelas pessoas 

às demais mídias impactam na produção radiofônica. 

Nesse sentido, a observação sobre o comportamento dos jovens adultos e dos adolescentes 

é muito importante. Em primeiro lugar, a questão da escolha e do acesso são fundamentais, uma 

vez que os jovens não se fixam hoje, como outrora, em uma determinada mídia ou estação 

                                                           
5 Pessoas nascidas a partir dos anos 2000. 
6 Apesar de me apropriar do conceito, discordo da metodologia de análise e desenvolvimento seguido por Pluskota 
(2015). O autor, ao tentar demonstrar o uso do rádio por millenials, realizou um recorte tendencioso entre alunos uni-
versitários, e concluiu que o futuro do rádio seria mais parecido com os serviços de streaming, sem a necessidade de 
locutores apresentando canções. 
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(Baumworcel, 2012, p.120), o que se traduz em uma fidelidade fraca com uma marca. Esses jovens, 

segundo Ana Baumworcel, circulam muito entre mídias e espaços, e não têm tempo de absorver a 

informação. São bem diferentes, portanto, daquele adolescente que não se interessava tanto pela 

TV e justificou, assim, o nascimento de alguns formatos de rádio musical nos anos 1950, nos Estados 

Unidos, como o Top 40 (Wielopolska-Szymura, 2014, pp.116-117). Naquele momento, o rádio se 

torna a mais importante forma desse emergente público conhecer os lançamentos de uma indústria 

musical que também estava em expansão. O uso dado ao rádio naquele momento, portanto, não é 

tão diferente do modo como os serviços de streaming de música, como Spotify, estão sendo utiliza-

dos. Desse modo, resta às emissoras de rádio buscar uma continuidade não apenas com seu próprio 

passado, mas também com as demais EME, como os serviços de podcast e de streaming musical 

pago. 

.. Podcasts 

Podemos afirmar que vivemos uma segunda onda do podcast, em que se verifica tanto um cresci-

mento contínuo na produção como no consumo desse serviço (Berry, 2016; McHugh, 2016, Bonini, 

2018). Segunda onda porque, como afirma Eduardo Vicente (2018), o podcast já possui uma história 

e alguma tradição. Sua primeira fase, então, remete ao momento em que se difunde um tipo de 

produção independente, ligada justamente à divulgação pessoal e à popularização dos tocadores de 

MP3 (iPod, da Apple, à frente) na virada entre os anos 1990 e 2000. Acredito que, apesar da conti-

nuidade, a ideia de nova fase é importante porque demarca uma mudança cultural promovida nos 

anos que se seguiram ao primeiro smartphone (o iPhone, de 2007), e que pode ser associada à “cul-

tura da portabilidade”. Ao menos cinco anos se passaram até que produções de podcast, como Se-

rial7, realizada pela rede pública estadunidense NPR, fossem reconhecidas mundialmente (Bonini, 

2018, p.68).  

Nesta nova fase, as discussões e análises são tão abertas quando as possibilidades de produ-

ção. Numa ponta do espectro, há aqueles que veem os podcasts próximos a uma continuidade de 

processos tecnológicos e técnicas de produções originalmente radiofônicas. Para Kischinhevsky 

(2016, p.70), por exemplo, as alterações na lógica de consumo de obras radiofônicas, proporcionada 

pelos podcasts, se referem especialmente à circulação de conteúdos em sites de redes sociais (SRS). 

                                                           
7 Serial é uma série de podcasts estadunidense, realizada pelos criadores do programa is American Life e apresentada 
pela jornalista Sarah Koenig (https://serialpodcast.org/). TAL é uma atração de bastante sucesso da estação WBEZ Chi-
cago, filiada da National Public Radio (NPR). O programa ganhou diversos prêmios pelo mundo, e é celebrado por es-
tudiosos e produtores como um marco da segunda fase do podcast como indústria.  

https://serialpodcast.org/
https://serialpodcast.org/
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Neste caso, a “lógica do broadcast” permaneceria mesmo sem o fluxo contínuo, porque a inversão 

de papéis entre internautas e comunicadores não traria “inovações no processo comunicacional”. 

Trata-se, obviamente, de uma observação limitada à pouca abrangência dos podcasts no momento, 

em que prevalece o pessimismo com relação às formas de mercado e que, de quebra, não investiga 

as efetivas mudanças e continuidades sociais.  

Outros autores, por sua vez, são menos ávidos em condenar a tecnologia e observam como 

a variedade de usos e métodos de produção vão se entremeando entre EME novas e existentes. 

Dubber (2013, p.55) vê a tecnologia de audição assíncrona e móvel como uma continuidade da “pri-

vatização da escuta”, que tomou força desde os anos 1970 com o transistor. Dubber também anota 

que muitos podcasts são originados como programas de estações regulares de rádio, outros emulam 

fórmulas já testadas de programação, enquanto uma parcela não adere a nenhuma dessas rotinas. 

Constatação similar teve Richard Berry (2016, pp.11-12), que aponta o rádio como referência tanto 

para cópia quanto para distinção nos programas em plataformas de podcast. Nesse segundo caso, 

ao possibilitar uma audição concentrada em isolamento do mundo, abre-se espaço para experiên-

cias sonoras mais sofisticadas e renovada relação íntima entre ouvinte e produtor/comunicador 

(pp.13-16). O sucesso de algumas fórmulas de podcast, por outro lado, podem restringir a criativi-

dade com a replicação de formatos, como identifica McHugh (2016) ao observar as produções ins-

piradas no modelo narrativo de Serial. De qualquer forma, esse seria mais um indicativo de que o 

podcast está se instituindo, e a convivência entre produções independentes e as de agentes radio-

fônicos tradicionais parece indicar uma consolidação do mercado (Vicente, 2018, p.10). 

Formatos oriundos do jornalismo parecem formar o principal corpo de produções a impul-

sionar a produção atual, sendo três fatores centrais: o investimento de redes públicas de rádio, como 

a estadunidense NPR e a BBC; a tradição de radiodocumentário em alguns países, que serviu de base 

para algumas produções; e a natureza de distribuição aberta do podcast se mostrar um espaço ins-

tigante para um jornalismo combativo e independente (Vicente, 2018). Neste último caso, é impor-

tante notar que o financiamento das produções a partir da própria audiência (o crowdfunding) se 

tornou estratégia importante para a consolidação de algumas produções, como é o caso do serviço 

Radio Ambulante8 (Sande, 2015). 

Há, ainda, outro tipo de ator relevante no campo: serviços de streaming de áudio, original-

mente dedicados à música, que passaram a oferecer também podcasts, como o Spotify e Deezer, 

                                                           
8 Veja o website do projeto: http://radioambulante.org/  

http://radioambulante.org/
http://radioambulante.org/
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além de sites e aplicativos especializados, indicando uma nascente cultura de “ouvir estando conec-

tado” (Vicente, 2018, p.5), que se soma ao download de episódios. Estamos falando, portanto, de 

mais mediadores entre os produtores de conteúdo sonoro e a audiência. Sendo esse espaço ocupado 

por novos produtores, amplia-se o processo de segmentação da oferta de conteúdos. Por outro lado, 

fica cada vez mais reduzida a oferta em termos de serviços, dada a tendência de fechamento da web 

em torno de poucos grandes players. A restrição do acesso se torna mais impactante se considerar-

mos que Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft dominam boa parte das tecnologias de dis-

tribuição em nuvem e dispositivos de consumo de conteúdo. Por exemplo, os smartspeakers, novi-

dade dos últimos anos, são mecanismos de busca que podem direcionar os usuários para determi-

nado segmento de produtores, limitando assim o alcance de pequenos agentes. Cabe às estações 

realizarem contratos com essas empresas, para constarem nos resultados de busca e terem seus 

serviços de streaming acessados pelos dispositivos (Kischinhevsky & Lopez, 2018, p.8). Outra saída, 

tanto para atores estabelecidos como para novos produtores, é a realização de produção exclusiva 

para o serviço (p.9), o que demandaria uma análise de possibilidades de rentabilização que não seja 

dependente do modelo tradicional de propaganda. 

On-line ou off-line, prevalece a escuta assíncrona nessas outras EME, em contraponto à 

forma institucionalizada da grade de programação. Para Andrew Dubber (2013, pp.48-51), essa mu-

dança é a fundamental correspondência às adaptações das pessoas aos novos dispositivos cotidia-

nos, como notebooks, tablets, Smart TVs e smartphones. A adaptação das estações de rádio a esse 

cenário, entretanto, não é tão simples, por envolver um significativo aumento de custos – tanto 

com a produção de conteúdo adicional e exclusivo às novas plataformas, como com o armazena-

mento e streaming desse conjunto de dados. Bonini (2018) lembra que esses custos seriam proibiti-

vos para emissores e receptores, caso as estações tivessem que atender, via streaming, uma quanti-

dade de ouvintes on-line semelhante à audiência analógica. Hoje e no futuro próximo, prevalece a 

convivência de todas essas formas de consumo radiofônico. “As pessoas não parecem estar esco-

lhendo a escuta sob demanda ao invés da programação broadcast, e sim escolhendo entre elas con-

forme é conveniente de acordo com contextos e propósitos particulares”9 (Dubber, 2013, pp.52-53). 

Os pretextos e os contextos para a audição de rádio, variáveis como sugerem Dubber, exigem que a 

produção radiofônica também reja reconfigurada. 

                                                           
9 No original: People do not seem to be choosing on-demand listening options instead of broadcast programming, but 
rather to be choosing from among them in a manner that is suitable for a particular purpose or context. 



 Cap í tu lo  5  |  RÁDIO + INTERNET   | 199 

 

.. Música e streaming 

No campo da música, é possível observar, brevemente, algumas transformações nos últimos 30 anos. 

Se, nos anos 1980, os serviços fonográficos e o rádio operavam em complementaridade, hoje começa 

a ocorrer uma disputa mais direta e, de certo modo, até mesmo uma inversão de papéis, segundo 

Gallego (2015). Enquanto a indústria fonográfica podia ser considerada uma indústria editorial, a 

indústria radiofônica era responsável por programar fluxos de conteúdo. Agora, o “modelo de 

acesso” predomina como forma de consumo musical, enquanto a indústria radiofônica e serviços 

similares têm ganhado, cada vez mais, status editorial ao complementarem a programação em fluxo 

com outros produtos, como podcasts e serviços on-demand (p.199).  

No caso do rádio, algumas estratégias comerciais enraizadas continuam sendo aplicadas. 

Uma delas, é a música recorrente na programação, i.e., aquela seguidamente programada e que, se-

gundo analisa Percival (2012, p.128), dá à audiência um senso de continuidade e habilita a estação a 

construir uma relação duradoura com um artista ou som. Outra estratégia é a superexposição do 

hit parade como maneira principal de agregar valor ao fonograma (Gallego, 2015, p.199; Gambaro, 

Vicente & Ramos, 2018). A técnica que merece mais atenção, entretanto, é o investimento em pes-

quisas de mercado (grupos focais, entrevistas etc.) para identificar segmentos musicais e formas de 

escuta que garantam a melhor permanência do público-alvo, mesmo que as estações se tornem 

parecidas (Percival, 2012, p.124; Gallego, 2015, p.196).  

Jarl A. Ahlkvist (2001) aponta que as pesquisas servem para balizar o trabalho do programa-

dor musical, mas esse instrumento serve apenas a uma das possíveis filosofias de programação. Se-

gundo o autor, no campo discursivo do rádio musical encontramos quatro filosofias meridional-

mente opostas: baseadas na (1) estética ou em (2) pesquisas, e no (3) público ou na (4) indústria. A 

programação baseada na estética, ou “abordagem musicológica”, é balizada pelo conhecimento e 

gosto pessoal do programador, que busca cultivar a audiência. Em contrapartida, uma filosofia de 

programação profissional, baseada em pesquisas, não tenta “educar” o ouvinte, e sim incluir o que 

tem mais chance de gerar volume de audiência. De modo similar, a programação baseada na audi-

ência tenta minimizar as diferenças entre o gosto médio do público-alvo segmentado e o que é 

considerado apropriado tocar pela estação de rádio. Já a programação baseada na indústria serve 

como um escoador de lançamentos das gravadoras, e confia basicamente na seleção e promoção 

dos agentes fonográficos. 
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Se considerarmos que a maior parte das estações de rádio, quando investem em pesquisas, 

o faz para alcançar segmentos amplos de mercado, é natural que elas passem a soar parecidas. Claro, 

o custo da pesquisa não deve ser desconsiderado, de modo que poucas empresas têm realmente 

condições de investir continuamente nesse material. Por outro lado, nos últimos anos têm se tor-

nado importante esse tipo de investigação, especialmente para fundamentar decisões frente ao au-

mento da concorrência, algo observado em diferentes mercados pelo mundo (Gazi et al., 2011, pp.14-

15). Não há, infelizmente, muitos dados consolidados sobre esse tipo de investimento no Brasil.  

Se, por um lado, uma forma alternativa de pensar a programação de rádio tem sido definir 

audiências imaginadas e, então, confiar no instinto do programador (Percival, 2012), a observação 

do uso de serviços digitais pode ajudar a tomada de decisões. Para isso, é preciso lembrar que esco-

lha, personalização e acesso são valores das EME para os jovens – e, consequentemente, para outras 

parcelas de audiência. O uso dos serviços de streaming é singular, uma vez que o usuário ordena sua 

escuta e cria listas de reprodução para si e para compartilhar com amigos. Tomando por base uma 

análise de como a audiência tende a se comportar frente à multiplicação de oferta de conteúdo 

sonoro (não apenas musical) e a capacidade de organização da escuta, Gallego (2015, p.207) sugere 

que “a chave é criar e programar conteúdo que possibilite fluxos de informação emanados da audi-

ência, bem como dados sobre a exposição tradicional, navegação e busca, e resposta e participação 

dos usuários”10.  

Nesta era do big data, o monitoramento do comportamento da audiência pode tanto servir 

aos interesses da estação, das gravadoras e dos ouvintes. Não é difícil supor uma alteração nas filo-

sofias de programação dominante – e, consequentemente, nas formas discursivas das estações mu-

sicais – que passariam a ser mais focadas na audiência, com algum direcionamento para a estética 

musical (a resposta aos algoritmos dos serviços de streaming, seção 4.2). É nesse espírito que Lady 

Ziegler (2016, pp.182-183) sugere que o rádio deve mesclar os hábitos de mídia tradicional com pla-

taformas como internet, serviços de streaming e dispositivos móveis, para gerar e distribuir conte-

údo personalizável e, assim, tomar proveito do big data para quantificar e qualificar sua audiência. 

Na página 423 apresento um esboço de proposta nesse sentido. 

                                                           
10 No original: the key is to create and programme content that allows for both information flows stemming from the 
audience, as well as data on traditional exposure, search navigation and user response and participation. 
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. PERSONALIDADE RADIOFÔNICA, COLABORAÇÃO, INTERAÇÃO 

Quando tratamos sobre o rádio musical, estamos também remetendo às práticas estabelecidas e 

enraizadas entre os anos 1950 e 1970 e que se prolongam até os dias atuais, em especial o modo de 

atuação dos apresentadores de rádio, reunidos nas figuras dos DJs e comunicadores (apresentados 

no tópico 2.6.2). Como vimos na seção anterior, especialmente a partir das mudanças tecnológicas 

dos anos 1970, é na voz – fonte evocadora de experiência sensorial complexa (Balsebre, 1994) – que 

se processa a vinculação entre ouvinte, apresentador e estação (Bainbridge & Yates, 2013; Breton, 

2013). É possível traçar, portanto, uma continuidade e o aprofundamento de características sedi-

mentadas nos anos 1970, como a humanização tecnológica travestida de voz e participação do lo-

cutor. Conforme nota Ferraretto,  

(1) jornalismo, o serviço tende a ganhar espaço, verificando-se, sem entrar aqui no mérito destas, 
mais análise e interpretação dos fatos em comentários, entrevistas e mesas redondas; no (2) musical, 
a crise na cultura dos hits tem obrigado à incorporação da conversa e da informação especializada; 
e no (3) popular, pode ocorrer maior equilíbrio entre conversa e veiculação de canções, com o serviço 
ganhando espaço em relação ao entretenimento (2015, p.227) 

Assim, pelo menos até o momento, a voz falada é o principal elemento diferencial do rádio 

hertziano em relação à maior parte dos concorrentes, exclusivamente on-line. Dubber (2013, p.102) 

lembra que o meio organiza histórias e narrativas, mesmo quando se trata de emissoras musicais, 

independente do suporte de transmissão. Já Berry (2014, p.9) afirma que o rádio tem melhor capa-

cidade de criar narrativas do que os serviços de streaming musical, e essa é uma vantagem competi-

tiva. Cabe ao produtor capturar as ideias e histórias dos ouvintes, lançando mão dos meios disponí-

veis, como mídias sociais, para transformar em conteúdo e, assim, direcionar interações futuras. Em 

estudo realizado com locutores poloneses, Grażyna Stachyra (2018) demonstra que mesmo a gera-

ção atual de ouvintes, altamente conectada, se beneficia das relações de proximidade criadas pelas 

interações mediadas do rádio, um suporte para enfrentar o isolamento e a depressão modernos a 

partir da integração em uma comunidade imaginada. 

Para além do contato realizado durante a transmissão, resumido na voz do comunicador e 

nos diálogos, tanto reais como imaginados, com e entre os ouvintes, a função da personalidade ra-

diofônica também se expande no conjunto de ferramentas acessórias às mídias de escuta. Para Sti-

ernstedt (2014), a reputação das personalidades no rádio serve como garantia de continuidade de 

audiência, e mantém os custos de produção baixos. Segundo o autor, são os DJs e apresentadores 

de programas que possuem legitimidade para manter os ouvintes ocupados com a estação, mesmo 

quando não estão escutando a estação: o “continue sintonizado” muda para o “acesse nosso Face-

book” (p.295). Ainda segundo Stiernstedt, a figura reconhecida da personalidade do rádio se torna 
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ponto de ancoragem, que mantém o universo textual da estação conectado e estrutura as relações 

da audiência com a produção (p.296). Stachyra (2018, p.99) sugere, inclusive, que o rádio, convergido 

com as mídias sociais, passa a efetuar comunicação um-a-um, via bate-papo, um-a-muitos, com 

postagens nos SRS, e muitos-a-muitos, com o sistema de hashtags e viralização de postagens. Pros-

segue a autora que, por um lado, o contato com a personalidade radiofônica se torna mais fácil, mas 

de outro isso pode resultar em relações mais superficiais do que as mantidas pela intimidade da voz.  

As pesquisas de rádio se voltaram, também, às formas de interação possibilitadas pela web 

e pelos smartphones, solução para a indústria radiofônica reforçar sua legitimidade institucional 

(Bonini et al., 2014, p.93; del Bianco, 2016, p.50). Não devemos subestimar o papel do ouvinte, mas é 

preciso ter cuidado nas análises para evitar uma cegueira tecnológica, que impediria ver os usos reais 

e correntes do rádio, o que redundaria em propostas inalcançáveis por boa parte das estações. O 

ambiente convergente, por assim dizer, traz uma apressada celebração do papel do ouvinte como 

produtor de conteúdo. Quadros et al. (2017) associam três classificações de ouvintes ao momento 

atual: o internauta, que passa a navegar e ouvir rádio pela internet, e requer novas ferramentas in-

terativas; o participativo, que busca novos papéis, mas ainda é tolhido pelas formas instituídas de 

comunicação; e o convergente, que produz conteúdo e “converge” o rádio com outros conteúdos 

midiáticos por meio das mídias sociais. Cunha (2016, p.13), chega a afirmar que “a audiência produz 

e dispensa a autorização dos produtores”, em referência a webrádios e podcasts, mas não avalia se 

(e como) essa produção concorre com a indústria de radiodifusão. Débora Lopez (2016, p.334) 

afirma que vivemos um marco na história do rádio, em que o compartilhamento e o comentário 

em SRS representam “incremento da atribuição de voz de fala aos sujeitos on-line”. 

Não se trata de negar o papel do indivíduo ouvinte, até mesmo porque, como afirmei algu-

mas vezes nesta tese, as questões de identidade e individualidade são tomadas como valores con-

temporâneos e se espelham em toda a produção cultural. É a extrema simplificação desse jogo sim-

bólico que representa o maior perigo para propormos estratégias viáveis ao rádio. É fato que pre-

senciamos a emergência de um “ouvinte em rede”, isto é, um regime de escuta conectada ou expan-

dida que hibridiza o broadcast com a lógica das mídias sociais (Bonini, 2015, pp.14-15). Isso quer dizer 

que o ato de escuta, mesmo de modo assíncrono, é sobreposto por discussões, comentários ou 

mesmo a produção de conteúdo em mídias sociais conectadas ao rádio, alterando a organização 

hierárquica entre os ouvintes e os apresentadores e produtores de rádio. A questão é que a alteração 

na hierarquia tem mais a ver com o estabelecimento da bidirecionalidade de comunicação entre 

ouvinte e produtores. Destarte, uma lógica de filtragem > publicação, em que a emissora de rádio 
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seleciona o que será difundido, convive com a de publicação > filtragem, em que tanto produtores 

como usuários ganham capacidade de realizar curadoria de conteúdo. O indivíduo não pode mais 

ser considerado um ouvinte invisível de um meio invisível, pois suas emoções, opiniões e reputações 

são agora mensuráveis (Bonini, 2015, p.17), o principal produto que retorna ao meio. Isso não quer 

dizer, entretanto, que todos os ouvintes-usuários estão em pé de igualdade com os produtores. 

Marcelo Kischinhevsky (2016, pp.103-104) contraria algumas expectativas que veem o ou-

vinte empoderado a partir das ferramentas de interação, sem levar em conta as mediações culturais 

que demarcam o modelo de comunicação da radiodifusão. Mesmo contestando essa "visão român-

tica do receptor", o autor insiste na apropriação do rádio pelo ouvinte para a construção de uma 

agenda pública de debates, calcada nos processos comunicacionais que permitem falar com e falar 

sobre o rádio. Assim, tal forma de atividade do ouvinte deve ser considerada imbricada nas diferen-

tes ferramentas de contato entre ouvinte e emissores. É menos a produção dos indivíduos em si, e 

muito mais suas ações, que acabam configurando o conjunto de atrações que atribuímos o nome 

de “radiofônica”. Quem melhor desenvolve essa questão é Nivaldo Ferraz (2018, p.13), que sugere 

pensarmos em um “ouvinte expandido”: o termo descreve a evolução de um ouvinte que, no início 

da radiodifusão, tinha como ação reativa apenas desligar o rádio, passou então a se comunicar por 

cartas e telefone, e hoje 

passa a ser um elo fundamental da complexa rede interligada de comunicação que parte do apre-
sentador ainda formal de uma emissora de rádio, caminha por intrincadas malhas comunicacionais 
que se interligam formando possíveis milhares de pequenos grupos – comunidades de ouvintes – 
em que, a cada interação, o indivíduo sente-se parte do sistema de construção dos conteúdos trans-
mitidos pelo rádio. 

O ouvinte expandido é uma resposta ao “rádio expandido”, conceito de Marcelo Kischi-

nhevsky (2016) para se referir à extrapolação do rádio, em sua forma institucionalizada, na internet. 

Para o autor, 

A chave para o futuro é o conteúdo. Não há esperança de se ampliar presença no ambiente midiático 
para as emissoras que não oferecerem produtos exclusivos on-line, além daqueles veiculados previ-
amente em antena. É preciso ouvir mais a audiência, e não apenas simular sua maior participação 
através da leitura de mensagens ou menções no ar. (Kischinhevsky, 2016, p.128) 

O ouvinte em rede e multiplataforma busca conteúdos integrados e narrativas complemen-

tares (Lopez, 2016, p.338). No caso do radiojornalismo, as instâncias de produção devem levar em 

conta que esse ouvinte “busca outras fontes de informação, cruza, contesta, discute, corrige, atualiza, 

conversa com o jornalista que está no ar. Mais que nunca, o ouvinte participa”, e os jornalistas pre-

cisam acompanhá-los nos espaços em que consomem a informação (Lopez, 2010, p.115). A interação 

deve ser encarada, segundo Kischinhevsky (2016, p.108), como valores para o radiojornalismo. Talvez 
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a questão seja ainda mais profunda e, como no caso da circulação musical, os diferentes meios de 

comunicação horizontal da internet sirvam para alimentar as pautas dos programas, pois esse ou-

vinte conectado “está interessado em ser ouvido, em ter seus interesses e opiniões considerados por 

quem produz a informação e participar do processo de construção do conteúdo” (Lopez, 2010, 

p.142).  

A verdade, entretanto, é que a indústria radiofônica convencional tem falhado em se apro-

veitar completamente dos desenvolvimentos tecnológicos. Pela lógica da Teoria Ator-Rede, os dis-

positivos e técnicas emergentes estão funcionando, na rede associativa do rádio, muito mais como 

agentes intermediadores do que mediadores. Quero dizer com isso que existem algumas práticas 

adaptadas ao novo cenário, mas a maior parte dos usos, especialmente em relação aos receptores, 

são continuações diretas de práticas anteriores. Vamos retomar o exemplo do smartphone: do 

ponto de vista da produção de notícias, o dispositivo alterou a dinâmica de entrada do repórter no 

ar, e passou a permitir que ele cumpra outras funções em externas, afetando em boa medida a pro-

dução (logo, atuou como mediador). Já do ponto de vista do ouvinte, ele reforça a passividade da 

audiência, mesmo substituindo o radinho de pilha ou o Walkman, porque possibilita apenas uma 

participação limitada. No caso, do jornalismo, os websites e perfis em SRS são encaradas como ins-

tâncias de circulação de conteúdo e gancho para atrair o ouvinte para as ondas hertzianas, em de-

trimento de suas funções de interação e participação (Kischinhevsky, 2016, pp.108, 114). 

As mídias sociais têm sido encaradas muito mais como concorrência do que como platafor-

mas de complementação, apesar dos esforços da academia em mostrar os pontos positivos das re-

lações comerciais pela rede. Essa constatação está na fala dos diretores de rádio AM em processo de 

migração para a faixa FM (Prata & del Bianco, 2018, p.57). Para Sande & Gallego (2018, p.4) é urgente 

que os emissores radiofônicos introduzam as inovações em todos os seus processos, sob o risco de 

continuar “falhando em manter as mudanças exigidas pelos novos hábitos da audiência de consumo 

de informação e de conteúdo de entretenimento, ou ser capaz de gerar valor para atender os anun-

ciantes”11.  

Dessa forma, a indústria do rádio como um todo (broadcast, webcast, podcasts …) precisa 

encontrar meios viáveis de usar o ecossistema midiático para, inclusive, gerar receita financeira. A 

expansão do rádio no ambiente multiplataforma também significa que parcerias com as platafor-

mas, e sinergias com as estrelas criadas sob a lógica das mídias sociais se tornam também importan-

                                                           
11 No original: to fail to keep up with the changes required by audiences’ new habits of consumption of information and 
entertainment content, nor will it be able to generate the value required by its advertisers. 
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tes (Sande & Gallego, 2018, p.3). Se a oferta de vídeo é necessária para complementar o trabalho do 

rádio em divulgar uma notícia, então o YouTube tem que ser encarado como parte da rotina, não 

como complemento. Se o ouvinte quer a chance de interagir imediatamente, as transmissões ao 

vivo no Facebook podem ser uma solução plausível, como vem sendo adotado por algumas atrações 

do rádio atual, especialmente fora do Brasil, como descrevo nos próximos dois capítulos. Se a per-

sonalização é uma demanda crescente, então as parcerias com o Spotify podem realimentar o fluxo 

de informação de volta para as estações. 

Como diz Kischinhevsky, no trecho que reproduzi anteriormente, a chave para o futuro é o 

conteúdo. Assim, é importante enfatizar as qualidades do conteúdo para além das ferramentas que 

permitem a participação. No rádio expandido, “novos elementos embaralham a caracterização es-

tabelecida exclusivamente a partir da sonoridade” (Kischinhevsky, 2016, p.52). Entendo que o autor 

se refere ao que pode ser chamado, quando observado em conjunto, de uma multimídia (Manovich, 

2013), em que a forma sonora se complementa com textos de apoio, espaços de comentários, trans-

missão em vídeo ao vivo, entre outros elementos que engendram “diferentes parâmetros de análise, 

tornando mais complexo o entendimento das interações comunicacionais que se dão em torno da 

radiofonia” (Kischinhevsky, 2016, p.53). Como demonstrei anteriormente, isso não anula o fato de 

que é na sonoridade que encontramos o que é específico do rádio, os elementos de sua linguagem 

que, por sua própria natureza, pode tornar possível interpretar o mundo em constante aceleração. 

CONSIDERAÇÕES 

Como conclusão a esse conjunto de reflexões, faço o resumo de uma contradição, em busca do 

equilíbrio entre duas vertentes atuais da reflexão sobre o rádio. Primeiro, é preciso remeter a forma-

tos históricos que possam servir como fontes para recuperarmos os usos imagináveis do rádio. Me 

refiro especialmente a formatos de produções sofisticadas que, por razões econômicas, encontram 

resistência para serem produzidos, mas que podem fazer a ponte entre novos e velhos hábitos de 

uso do rádio, entre o broadcast hertziano e o on-demand. Muitos trabalhos, olhando para o futuro, 

não percebem que na historicidade do rádio podemos encontrar as possibilidades que se perderam. 

Marcelo Kischinhevsky (2016), por exemplo, em diversos momentos de seu Rádio e Mídias Sociais, 

parece indicar que as mudanças profundas na produção radiofônica estão de fato ocorrendo, de 

modo que as formas instituídas de rádio apenas por um fator imprevisto se sustentariam no mo-

mento atual. 

No âmbito dos conteúdos, surpreendentemente, persistem formatos e gêneros consolidados na pro-
gramação das emissoras desde os anos 1980 ou mesmo antes, tais como informativos, esportivos e 
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shows de variedades, apesar do avanço de plataformas digitais e de suas novas possibilidades. Per-
cebe-se, no entanto, o surgimento de novas formas de interação entre ouvintes e emissoras, bem 
como dos ouvintes entre si, sobretudo via mídias sociais e microblogs, extensões dos fóruns e chats 
dos primórdios da internet. (Kischinhevsky, 2016, p.55, grifo meu) 

Mesmo concordando que o rádio precisa dialogar melhor com a nova realidade do ecossis-

tema midiático, e assim se colocar mais centralmente como instância de produção de sentidos, a 

mim não surpreende que gêneros e formatos correspondentes a outro momento histórico se repi-

tam hoje. Pelos vários motivos que já debati, muitos programas caracterizam a forma instituciona-

lizada, e assim garantem ao ouvinte certa noção de continuidade.  

A posição de Kischinhevsky também resume o segundo ponto, que vastamente discuti nesta 

seção. É preciso, sim, afirmar que o rádio deve se valer dos dispositivos tecnológicos, pois é justa-

mente no enraizamento das novas tecnologias no cotidiano que elas passam a servir como disposi-

tivos de produção (de sentido, de novos produtos culturais, de respostas aos emissores etc.). Podem, 

portanto, atuar como mediadores tecnológicos, traduzindo usos do rádio. Tal ponto de vista legi-

tima a crítica a discursos que olhem para o passado em busca de usos que, ou se baseiam na cons-

ciência prática do ouvinte (nos termos de Giddens, 2003), ou estão se tornando obsoletos, resulta-

dos da conformação da realidade às novas técnicas. São, na maior parte das vezes, práticas conecta-

das aos formatos de programas mais simples, que não exploram as possibilidades da linguagem. A 

resposta, proponho, deve ser buscada no equilíbrio entre o que é residual e o que é emergente. Toda 

novidade deve ser estudada em termos de “o que ela mantém” e “o que ela substitui”, tal que a 

indústria radiofônica, mesmo buscando a segurança do que já é conhecido, não pode ser refratária 

a mudanças – desde que existam condições sociais, técnicas e econômicas para tanto. 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, apresento as anotações e reflexões sobre o momento atual do rádio brasileiro, cons-

truídas a partir da investigação conduzida em três mercados. Na seção 6.1-A escolha dos objetos 

apresento as decisões metodológicas que nortearam a escolha dos exemplos estudados. No item 

6.2-Três capitais, examino os três mercados brasileiros escolhidos: sobre São Paulo, enfatizo que o 

grande número de estações não reproduz a diversidade cultural da cidade, de modo que as rádios 

não exploram todo o potencial de representação com suas audiências. Sobre Porto Alegre, destaco 

os papéis do jornalismo regional, dos embates ideológicos e do futebol, que se conectam ao rádio 

como partes da identidade construída via ondas eletromagnéticas e, mais recentemente, via inter-

net. Sobre o Recife, ressalto o descolamento da programação radiofônica em relação ao cotidiano 

da cidade, em virtude da forte presença de redes de rádio de outros estados, bem como de estações 

religiosas. Em seguida, parto para uma análise específica de quatro modelos de programação. Na 

seção 6.3-Uma “atitude jovem”, apresento as programações das estações voltadas aos jovens das três 

capitais, e discuto o foco em um estilo de programação que busca ampliar o público, ao invés de 

valorizar o cultivo de uma nova audiência. Em 6.4-As populares estão menos populares, comento as 

semelhanças entre as estações do segmento líder em rankings de audiência, e questiono o quanto 

essa repetição de fórmula é uma vantagem ou um problema, em tempos de queda de penetração 

do meio. Na seção seguinte, 6.5-Nada muito novo no all-news-talk, descrevo sete tópicos que se apre-

sentam como a forma instituída do radiojornalismo, cujas variações em torno do breaking news e 

do infotenimento não chegam a representar uma resposta consistentes aos efeitos do ecossistema 

midiático digital. Complemento a seção com um apanhado sobre o aumento da cobertura de fute-

bol pelas estações de rádio. Na penúltima seção, 6.6-A voz de Deus pede dinheiro, comento e critico 

a larga presença de estações ligadas a igrejas, especialmente porque a forma dominante de progra-

mação não é condizente com o estado-da-arte da forma radiofônica. Por fim, em 6.7-A presença na 

internet, apresento impressões sobre quatro elementos que caracterizam a expansão das emissoras 

de rádio na internet: os websites, disponibilização de programação on-demand, incorporação do 

vídeo e utilização de SRS. 
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Continuaria eficiente, hoje, a definição instituída do rádio, demarcada em seu percurso histórico? 

Sua posição no conjunto das mídias? Ou o meio está trocando de posição com tecnologias que 

abrem mais espaço a formações culturais emergentes? Afinal, a materialização hodierna do rádio no 

imaginário parece ocorrer nas margens do ecossistema midiático, muito mais como objeto transfi-

gurado do que como meio gerador de valor. Como tentei demonstrar nos capítulos 3 e 4, os novos 

agregados tecnológicos introduzidos nos últimos anos mudaram a lógica que envolve os meios de 

comunicação em nossa sociedade. O telefone celular, em especial o smartphone, serve como um 

importante tradutor (ou mediador) das nossas relações com as mídias. As possibilidades e desafios 

podem tanto impulsionar o crescimento de uma indústria, nova ou antiga, ou causar transforma-

ções profundas no modo como consumimos e interpretamos os códigos midiáticos. 

Para que as observações sobre a presença do rádio no ecossistema midiático contemporâ-

neo, realizadas no capítulo anterior, tenham validade, é necessário analisar as programações manti-

das pelas emissoras à luz das possibilidades que reconhecemos existir enquanto tais. Há, claro, um 

sentimento que aponta para a redução da variedade de formatos, simplificação das produções e, 

mais recentemente, crise em algumas emissoras1, que se configura em um cenário pouco alentador 

para o profissional radialista e para os pesquisadores engajados em (re)descobrir as possibilidades 

do meio. De uma maneira geral, as observações que realizamos cotidianamente, e que tento siste-

matizar durante este capítulo, confirmam esse sentimento. Isso torna ainda mais necessário o tra-

balho do pesquisador, para aplicar um olhar distanciado e efetivar, assim, as críticas necessárias. 

Outrossim, somente com a audição sistemática das emissoras de rádio podemos revelar 

possíveis programas com alto valor informativo ou cultural. Isso, entretanto, não deve ser indicado 

apenas com uma análise de conteúdo: tão importantes são também as intenções dos produtores e 

os usos sociais dados aos programas. A quem serve a produção? Como ela é apropriada na vida 

cotidiana? O rádio, nesse caso, deve ser entendido como um intermediário ou mediador dentro de 

uma cadeia associativa de tecnologias onde ocorre a busca por informação noticiosa, entreteni-

mento musical ou companhia. Se, dentre todas as escolhas possíveis, o rádio é o objeto selecionado 

para cumprir uma dessas funções, é devido ao que ele representa em um dado contexto. 

                                                           
1 Alguns exemplos: “Direção do SGR culpa crise pelas demissões e projeta nova Rádio Globo para 2017”, do Portal Tudo 
Rádio (http://bit.ly/2jHci1A); “Com apoio de sindicato, funcionários da Tupi aprovam greve por tempo indeterminado”, 
do blog Comunique-se (http://bit.ly/2j2x5wc);  

http://bit.ly/2jHci1A
http://bit.ly/2jHci1A
http://bit.ly/2j2x5wc
http://bit.ly/2j2x5wc
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. A ESCOLHA DOS OBJETOS 

A tese possui dois corpora principais de análise: um referente ao rádio no Brasil, tratado neste capí-

tulo, e o outro ao rádio em determinadas localidades europeias, que abordo no próximo. Para reali-

zar a observação empírica, considerei alguns pontos centrais: (a) ampliação da esfera da emissora a 

partir de ferramentas digitais; (b) interação ativa e consistente com o ouvinte; (c) participação do 

locutor no processo de vinculação com a emissora; (d) diversidade na oferta de estilos e na identifi-

cação com o ouvinte; (e) oferta de conteúdos e suas relações com mercados dominantes ou esferas 

independentes de produção cultural; (f) relevância da emissora em termos de audiência. Não parti, 

entretanto, de uma suposição prévia de que as emissoras pesquisadas estivessem usando uma 

grande variedade de recursos digitais, ou promovendo, na totalidade da programação, o vínculo 

com o ouvinte que busquei detectar. Pelo contrário, o objetivo central foi traçar um panorama co-

mum e, em meio a ele, encontrar possíveis diferenciais. 

Dada a impossibilidade, em uma tese de doutorado, de listar e observar todas as estações de 

rádio, o mapeamento foi realizado por amostragem de emissoras, selecionadas dentre o conjunto 

de empresas que operam em cada uma das três regiões selecionadas: 

 São Paulo. Trata-se da minha cidade-sede. É o maior mercado radiofônico do país, sede 

de várias redes, onde o nível de concorrência elevado torna necessário introduzir novi-

dades em busca de audiências, o que pode ajudar na emergência de tendências de pro-

gramação. A diversidade de emissoras e usos atribuídos ao rádio – bem como um cor-

rente processo de segmentação – tornam a capital paulista essencial neste processo de 

levantamento de dados. 

 Porto Alegre. A região Sul do Brasil tem forte tradição radiofônica, tanto em estudos do 

rádio como na conservação de emissoras históricas (hoje, filiadas a grandes grupos de 

comunicação). Busquei, a partir do levantamento, destacar o papel do rádio em termos 

culturais, como um prolongamento da identidade contemporânea do Gaúcho de Porto 

Alegre. 

 Recife. A cidade é uma das principais capitais do Nordeste, um importante polo de pro-

dução cultural – especialmente musical. Seu valor histórico para o rádio também deve 

ser destacado, haja vista a presença de estações como a Rádio Clube de Pernambuco – 

alegadamente a primeira estação brasileira – e da Rádio Jornal, vinculada ao Jornal do 

Commércio. Com a pesquisa, tentei descobrir se o rádio mantinha relevância na emer-

gência e manutenção das cenas culturais do Recife. Por outro lado, ao observar essa ter-
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ceira capital procurei traçar os diferenciais que emergem a partir de processos locais de 

instituição do rádio. 

Para realizar a investigação, mesclei procedimentos normalmente comuns em pesquisas et-

nográficas e em crítica de mídia – mesmo sem ter feito uma etnografia nem da produção, nem da 

recepção radiofônica. Entre os métodos estão: a imersão no espaço analisado, a partir de visitas para 

levantamento de campo; observação sistematizada dos objetos, com a aplicação de rubricas de pes-

quisa; audição estruturada das estações de rádio; utilização das ferramentas disponíveis aos ouvin-

tes; anotações de constatações em “cadernos de campo”; entrevistas livres com outros pesquisado-

res e profissionais de estações em Porto Alegre e em Recife, para validação dos dados constatados. 

Durante a duração do doutorado, não realizei entrevistas com profissionais em São Paulo voltadas 

especificamente para esta tese, como realizei nas duas outras capitais em busca de uma percepção 

ampliada do mercado. Justifico essa escolha por dois motivos. Primeiro, eu pesquiso o rádio paulis-

tano desde 2003, quando iniciei uma pesquisa de iniciação científica. Desde aquele momento, se-

guiram-se investigações menores e a pesquisa de mestrado, todas tendo o rádio como objeto. Não 

foram poucas as oportunidades aproveitadas, nesses 15 anos de observação contínua, para entrevis-

tar pesquisadores locais e profissionais de diferentes estações de rádio. Além disso, há um amplo 

material disponível, como reuniões realizadas por agentes do mercado, que possibilitam compreen-

der as impressões dos profissionais e empresários paulistanos. Em segundo lugar, projetos paralelos 

me puseram em contato com profissionais de estações nos últimos quatro anos, como o levanta-

mento que busca traçar a história do rádio musical no Brasil, realizado junto com o grupo de pes-

quisa MidiaSon (ver págs. 103 e 152). 

Quero reforçar, antes de prosseguirmos, que um dos objetivos desta tese é pensar a viabili-

dade do rádio enquanto indústria dentro do ecossistema midiático contemporâneo. Assim, estou 

observando e tentando dialogar com os modelos comerciais de exploração. Reconheço a necessi-

dade e importância do campo público, de modo que realizo um breve comentário sobre a presença 

e funcionamento de estações educativas, públicas e comunitárias no tópico 8.1.4, já dentro das con-

clusões da tese. Esse, entretanto, não é foco ao qual me dediquei para a seleção dos objetos a serem 

analisados. 

Para selecionar quais estações eu observaria com mais atenção, tracei alguns parâmetros, 

cujo eixos foram presença na internet e variedade de programação. Não levei em conta os índices 

de audiência como critério definidor, ainda que tenha consultado tais rankings. Dois fatores impli-

cam nessa decisão: primeiro, a metodologia de aferição de audiência, por recall, é questionada por 
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várias empresas, de modo que muitas não assinam o serviço da empresa Kantar IBOPE2. Tive a opor-

tunidade de encontrar relatórios que apontavam várias emissoras, as últimas colocadas, com audi-

ência total zero – algo improvável. O segundo fator, talvez mais importante, está diretamente ligado 

a um dos objetivos secundários deste projeto, que é mapear onde reside a diferença na produção 

radiofônica. Assim, usar os índices de audiência como principal baliza inevitavelmente levaria aos 

formatos musicais e informativos tradicionais, onde se concentra a maior concorrência. 

Como não pretendi partir dos índices de audiência, criei uma metodologia de avaliação ini-

cial que forneceria dados tabuláveis, sobre os quais eu poderia apoiar a seleção. A intenção foi obter, 

em cada capital, um conjunto de quatro estações que pudessem servir como objeto central. Criei 

dois formulários3 para coordenar as observações, com critérios referentes a cada um dos eixos con-

cernentes à pesquisa. Primeiro, avaliei o comprometimento das empresas com o contato com o 

ouvinte e com a multiplicação do conteúdo no meio digital. Assim, com o formulário inicial, obser-

vei todas as estações do dial FM e algumas do AM, e atribuí notas a critérios como: o funcionamento 

do website e sua usabilidade; as ferramentas para contato do ouvinte com a emissora; a disponibili-

zação de conteúdo original e exclusivo on-line; qualidade dos podcasts, quando aplicável; eventuais 

ligações com outras empresas do mesmo grupo empresarial; frequência e modelo de utilização das 

redes sociais; papel atribuído aos locutores e suas performances on-line em contato com os ouvintes 

por meio dos canais oficiais. Os dados obtidos orientaram uma nova lista de estações que eu avaliei, 

de modo prévio, para conhecer a programação e o trabalho dos locutores. Os critérios presentes 

nesse segundo formulário foram: multiplicidade de formatos; presença de diferentes vozes na pro-

gramação; equilíbrio de gêneros na locução; interação direta e indireta do ouvinte; multiplicidade 

de públicos (segmentação horária); inovação de formatos ou resgate de modelos anteriores; ade-

quação de linguagem ao público-alvo; diversidade musical. 

Apesar de poder obter uma pontuação e um ranking a partir da soma das notas que cada 

estação conseguia em cada critério, não usei esse recurso. Questões abstratas influenciaram a deci-

são sobre os objetos centrais (as doze estações, quatro de cada região) e tornaram necessário montar 

conjuntos de objetos secundários. Entre essas questões, a principal foi manter uma diversidade que 

representasse o alcance do rádio em cada local. Assim, tentei mesclar formatos e estilos de emissoras 

conforme a predominância e a relevância: por exemplo, enquanto em São Paulo selecionei duas 

                                                           
2 Isso, inclusive, é uma das limitações do setor radiofônico, ao revelar a pouca importância dada ao conhecimento sobre 
o mercado. Se, por um bom tempo, os instintos serviram como baliza para a condução de negócios, a atual conjuntura 
em que o público muda constantemente oferece desafios que necessitam de uma melhor percepção do mercado. 
3 No pendrive em anexo, incluí uma cópia dos formulários utilizados para a avaliação inicial das estações. 
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estações supostamente voltadas para o público jovem (mas de estilos diferentes), em Porto Alegre 

incluí duas estações informativas. Além disso, muitas vezes uma estação apresentava grande pre-

sença em mídias sociais, mas a programação não oferecia as qualidades que busco. Em resumo, as 

estações selecionadas para escuta aprofundada e observação das mídias sociais são estas, descritas 

na Tabela 2. 

Tabela 2 Estações primárias selecionadas para observação 

Estação Praça 
Formato 

Estilo 
Justificativa 

89FM Rádio 

Rock 

S. Paulo Musical 

Pop-Rock 

Trata-se de uma estação voltada para jovens e adultos até 

40 anos. Obteve boa pontuação nas avaliações da pre-

sença na internet e da programação. Chama atenção pela 

ação em mídias sociais, e pela disponibilização de um pla-

yer para transmissão de vídeo ao vivo e para oferta de con-

teúdo on-demand. 

CBN S. Paulo All news A CBN, parte do Sistema Globo de Rádio (SGR) é uma das 

principais redes all news brasileira. Seu website oferece 

bastante conteúdo originado na programação e apoio em 

texto. Na programação, destacam-se entrevistas e revistas 

radiofônicas, que se complementam com os noticiários.  

Transamérica S. Paulo Talk-Music 

Pop 

Esportes 

Embora não esteja bem posicionada no ranking de audiên-

cia, a estação foi selecionada por conta do trabalho nas mí-

dias sociais e no website. Na programação, a variação en-

tre voz e música é marcada pelas transmissões de futebol, 

pelas mesas redonda, e por programas de entrevistas que, 

vez ou outra, traz novidades. 

105 FM S. Paulo Musical 

Popular-

Eclética 

A seleção da 105 FM deve-se ao conjunto que a estação 

oferece. Tinha, até recentemente, um website bastante 

elaborado, mas em meados de 2018 substituiu por uma 

tela informativa – o que a fez perder pontos na avaliação. 

Ainda assim, é a única estação com programas dedicados 

ao funk original, ao rap e hip hop, ao samba tradicional, 

com transmissões esportivas e um tradicional programa de 

reggae, que se somam, na programação normal, ao serta-

nejo, aos funks paulista e carioca, ao batidão romântico, ar-

roxadeira e outros ritmos do Nordeste. 

GaúchaZH Porto Alegre Talk-News Trata-se da principal estação de Porto Alegre, parte do 

grupo RBS. Além dos noticiários, que ocupam boa parte do 

dia, a emissora se destaca pelas entrevistas e revistas ra-
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diofônicas. Ainda mantém equipe de reportagem na rua, 

realizando o trabalho em externa. 

Guaíba Porto Alegre Talk-News Concorrente da GaúchaZH, a estação foi selecionada dada 

a relevância do segmento talk na região. É, também, tradi-

cional na cobertura esportiva. 

104FM Porto Alegre Musical 

Popular 

Foi escolhida por ser a estação líder de audiência entre as 

musicais, e conhecer o modelo de programação adotado 

se tornou importante durante as observações do mercado 

porto-alegrense. Não oferece grandes diferenciais em rela-

ção às outras estações, em termos de programação, mas 

é a principal divulgadora no Rio Grande do Sul do popular 

nacional: batidão romântico, funk, sertanejo. 

Atlântida Porto Alegre Musical 

Pop-rock 

A seleção da Atlântida deve-se, principalmente, à progra-

mação segmentada, que mescla programas humorísticos, 

esportes e diferentes segmentos musicais. 

Rádio Jornal Recife Talk-News É, praticamente, a única estação do Recife voltada para o 

jornalismo, com programação variada entre noticiários, ter-

túlias, revistas e, até mesmo, um segmento musical. Sua 

importância é, também, revelada pela soma de audiências 

das frequências AM e FM. 

Recife FM Recife Musical 

Popular 

Trata-se de uma estação popular, como tantas outras na ci-

dade. Foi escolhida por realizar diversas atividades promo-

cionais e, consequentemente, ser a mais ouvida do seg-

mento. 

Evangélica Recife Religiosa A Evangélica não está entre as mais ouvidas de seu seg-

mento, mas é a mais tradicional. Foi selecionada porque a 

comunicação religiosa é muito importante no Recife, e 

essa estação é não-denominacional, quer dizer, não está 

vinculada a apenas uma igreja. Sua programação varia, du-

rante o dia, entre música, informação e cultos. 

Folha FM Recife Talk-Music A estação, apesar de vinculada ao periódico Folha de Per-

nambuco, é uma das cinco concessões educativas da re-

gião metropolitana – demonstrando a importância do 

campo público. A programação tenta trazer programas cul-

turais. Pela manhã, noticiários e programas de comunica-

dores se mesclam. 

Esse longo processo de delimitação dos objetos teve como vantagem o necessário contato 

com as diferentes emissoras de rádio. Dessa forma, a lista final das selecionadas não foi realmente 

exclusiva. Foi possível, por exemplo, observar programas isolados, de emissoras preteridas na defini-
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ção do corpus Brasil, mas que possuíam componentes suficientes para serem enquadrados como 

exemplos de produção voltada às possibilidades do rádio. Da mesma forma, também foi possível 

traçar comentários gerais dentro de segmentos específicos, como ficará claro nos próximos tópicos 

deste capítulo. Assim, é possível afirmar que, além da seleção primária, montei um conjunto secun-

dário, com estações concorrentes às doze selecionadas, que observei para ter pontos de compara-

ção. Cito, por exemplo, os casos de Metropolitana e Rádio Disney, em São Paulo, como contraponto 

à 89FM; Band FM e Transcontinental, como contraponto à 105 FM. Em Porto Alegre, 102.3 FM, Cai-

çara, Pampa e Grenal, para complementar o cenário local. Em Recife, Clube FM em oposição à Recife, 

e Hits FM e as redes Transamérica e Jovem Pan para compreender o rádio “jovem” local.  

Com a delimitação das emissoras, prossegui com a escuta das programações. No caso das 

estações primárias, isso foi feito em vários dias alternados, sempre incluindo dias úteis e finais de 

semana, entre seis da manhã e meia-noite, por um período suficiente para compreender eventuais 

variações. O objetivo dessa escuta sistemática foi perceber as características centrais que marcam 

cada estilo de emissora, em cada região. Entre questões que observei, destaco o papel dos locutores 

e dos programadores, a participação dos ouvintes e a diversidade de estratégias para alcançar o pú-

blico. Tentei, paralelamente ao desenho do rádio contemporâneo, trazer exemplos de produção 

radiofônica que quebram o paradigma estabelecido da produção fácil e barata – tarefa para a qual 

não fui tão bem-sucedido, como deixo claro nas observações gerais sobre cada capital. 

Finalmente, resta apontar que o recorte se baseou, principalmente, na faixa FM. O processo 

de migração das emissoras da AM para a FM esteve em andamento durante todo o período do 

doutorado e se prolongará por mais algum tempo. Quatro fatores explicam como o recorte privile-

giou a emissoras de Frequência Modulada. Primeiro, considerando as programações em transforma-

ção do AM para o FM (ver pág. 189), eu teria objetos de análise pouco sólidos. Segundo, como o 

espelho das mudanças para as estações em AMs são os modelos já realizados no dial FM, parto da 

suposição que pouca novidade seria acrescentada. Terceiro, em todas as praças, muitas estações AM 

com bom posicionamento em relação à audiência já replicam seus sinais na faixa FM – de modo 

que foram consideradas na avaliação. E, por fim, como os critérios objetivos foram traçados sobre a 

presença na internet, boa parte das estações não ofereciam contato com o público na amplitude 

que estou buscando. Como o panorama das estações foi desenhado por amostragem e observação 

geral, entendo que a ausência de estações em AM no corpus principal não afeta os resultados. 
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. TRÊS CAPITAIS 

Quando, ainda em 2013, no esboço desta pesquisa, tracei os planos para tentar demonstrar a insti-

tuição social do rádio, uma dúvida se concretizou e exigiu uma solução imediata, metodológica. 

Como eu poderia afirmar o processo de instituição de qualquer coisa, sendo que o território tomado 

para pesquisa é o Brasil? Eu não poderia, por certo, usar a referência que tenho de São Paulo como 

o centro das constatações. Ao assumir que a localidade oferece um contexto relevante para com-

preendermos usos e aplicações dos meios na vida cotidiana, generalizar o rádio paulistano para o 

Brasil seria o mesmo que pensar em um modelo deslocalizado, transiente e inespecífico. Esse modelo 

de produção radiofônica, possível na continuidade da popularização da internet, não se refere ao 

tipo de rádio que interessava, ao menos a mim, discutir – ainda que as grandes redes de rádio apre-

sentem, durante boa parte do dia, uma programação deslocalizada e inespecífica. 

Se contasse unicamente minha vontade, essa investigação não estaria limitada a três impor-

tantes regiões metropolitanas. Na impossibilidade de conhecer mais de dez mil estações de rádio 

(entre comerciais e comunitárias), eu teria ao menos incluído mais capitais, para cobrir todas as 

regiões brasileiras. Teria viajado para os interiores, e discutido seus problemas bem particulares. Te-

ria conversado mais com as emissoras pequenas, e teria feito um apêndice apenas com as especifi-

cidades das comunitárias. Esse, entretanto, não é trabalho para uma pessoa só. É preciso reunir equi-

pes para investigar profundamente as aplicações não apenas do rádio, mas dos meios de um modo 

geral. Quanto melhor conhecermos a realidade, mais poderemos aproximar os trabalhos de pes-

quisa com o mercado e com o setor público. Mesmo sendo uma abordagem limitada, a observação 

de três importantes regiões metropolitanas traz a vantagem da comparação. Hallin e Mancini (2004, 

p.2) indicam a importância dos estudos comparativos para a investigação social, por tornar os pes-

quisadores sensíveis a variações e similaridades, contribuindo para a formação de conceitos e o refi-

namento dos aparatos de análise. Aspectos importantes das mídias, segundo os autores, deixam de 

parecer “naturais”. Hallin e Mancini destacam, ainda, que a impossibilidade em observar todo o con-

junto midiático pode ser superado com o recorte e a montagem de conjuntos de análise, como os 

apresentados neste e no próximo capítulos. 

Desta feita, há muitas semelhanças a serem apontadas, especialmente quando as redes de 

rádio distribuem uma programação (de certa forma) semelhante para todas as regiões que atende. 

No entanto, em cada local existem “barreiras culturais” que garantem as especificidades. O que pa-

rece igual tem, na verdade, variações que ressoam nos ouvidos atentos. Não é possível, então, cate-

gorizar uma indústria do rádio no Brasil. Existem muitas, tão variadas quanto as regiões brasileiras: 
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algumas são financeiramente ricas, outras sobrevivem com o que é possível, e em cada uma delas 

surgem soluções (bem elaboradas ou não) de identificação cultural.  

É nesse espírito que preparo este relato. Após discutir, nos próximos três tópicos desta seção, 

o cenário mais amplo do rádio em cada cidade, trago, nas seções seguintes, comentários sobre o 

rádio contemporâneo nesses espaços, em recortes que permitem uma exposição geral e compara-

ções, quando necessárias. Às vezes, remeto a exemplos de programas, mas essa não é a regra. Meu 

objetivo é apresentar o estado do rádio contemporâneo, comercial e de grandes cidades brasileiras, 

com algumas inferências que possibilitem criticar ou pensar em possibilidades. 

.. São Paulo 

É bastante provável que um visitante, ao chegar em São Paulo e ligar o aparelho de rádio, inicial-

mente se espante com a quantidade de estações disponíveis. Somando as emissoras da faixa AM 

com as da FM, são quase 60. Somente a faixa FM compreende quase 40 estações diferentes, fora 

aquelas que ocupam as frequências comunitárias. Portanto, seja a intenção desse visitante se infor-

mar ou se entreter, encontrará opções. Agora, se ele quiser, por meio do rádio, conhecer toda a 

variedade cultural dessa metrópole, seguramente vai ter dificuldades. São Paulo teria condições de 

oferecer um rádio mais segmentado, com tantas concessões em operação, mas isso não ocorre. A 

quantidade de canais disponíveis, justificada pela população da Região Metropolitana (atualmente, 

na casa dos 18 milhões), é possível porque inúmeras estações de cidades vizinhas (como Jundiaí, 

distante 57 quilômetros da capital) transmitem para esse mesmo mercado. A questão é econômica 

e é política: a despeito de essa forma de ocupação do espaço ser autorizada, faltam mecanismos 

capazes de fomentar a diversidade. 

Para completar, o modelo de exploração comercial valoriza a disputa direta entre emissoras 

semelhantes. É muito possível que, no mercado radiofônico paulistano, ocorra um dado econômico 

comum, em que a identificação de um campo bem-sucedido leva os competidores a mimetizarem 

as estratégias principais, seja por inércia ou por falta de recursos para investir em inovação (Greve, 

1996). Os segmentos com mais público ou em ascensão podem atrair novos competidores e agentes 

antigos, que já atuavam no campo e se readéquam. Estabelece-se, assim, a concorrência em um certo 

segmento, com impactos diversos, cuja eficácia é maior quando a exploração é garantida por pes-

quisas de mercado (Percival, 2012). De um ponto de vista positivo para a indústria, a concorrência 

pode promover o arranjo entre empresas, consolidando o mercado e fomentando a oferta de con-

teúdos para a audiência (e de audiências para os anunciantes). Por outro lado, a entrada de novos 
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concorrentes pode aumentar as exigências para manter vantagens competitivas, levando à homoge-

neização da produção ofertada (Possas, 1993). No limite, os custos de manutenção de uma estação 

se tornam tão altos que se abrem espaços para aquisições e fusões (Greve, 1996). Os efeitos, nesse 

caso, podem ser uma maior concentração do mercado em torno de corporações poderosas, ou a 

entrada de atores que não são tradicionalmente do campo (Brittos, 2002), como a multiplicação de 

rádios vinculadas a igrejas. 

A maior parte das rádios paulistanas pode ser agrupada em cinco eixos4 bem definidos, re-

lativos ou ao público-alvo, ou ao gênero dominante: jornalísticas, populares5, jovem, adulto contem-

porâneo e religiosas. Poucas não se encaixam em uma dessas cinco categorias. Dentro de cada eixo, 

os formatos oferecem alguma diversidade a mais, mas a variação também não é tão grande. Isso não 

significa, entretanto, que as estações sejam idênticas. Rádios voltadas para uma mesma faixa de pú-

blico buscam ser competitivas, algumas vezes reduzindo seus custos de operação, outras vezes tra-

balhando os mais variados elementos para atrair o público. 

Um diferencial comum é a contratação de um apresentador com apelo popular. Não me 

refiro apenas aos comunicadores da AM, como Paulo Lopes e Eli Correa, que, até pouco tempo atrás, 

toda vez que mudavam de estação viravam notícia e arrastavam consigo os ouvintes. Também não 

é apenas a estratégia similar à adotada recentemente pelo Grupo Globo, que colocou nomes conhe-

cidos da TV para tentarem – sem muito sucesso até o final de 2018 – alavancar a audiência da Nova 

Rádio Globo (como se o problema da estação se resolvesse com esse tipo de apelo). Alguns profissi-

onais têm forte apelo com o público-alvo da estação, sendo ou não conhecidos em outras esferas, 

em função de um autêntico trabalho de identidade e marca: Luka e Zé Luiz, da 89FM, Sandra Groth 

da 105 FM, Milton Jung da CBN, Ricardo Boechat, na BandNews, Pedro Luiz Ronco e Patrícia Libe-

rato, da Band FM, só para citar alguns nomes. 

Somente por uma generalização banal é possível afirmar que os apresentadores de emissoras 

de um mesmo suposto segmento trabalham de forma igual. As estações criam uma identidade (Fer-

raretto, 2014a), com suas plásticas e suas estratégias de contato com o ouvinte, que se soma às per-

sonalidades individuais. Isso fica evidente especialmente quando observadas as estações populares 

                                                           
4 Evito, deliberadamente, a palavra “segmento” neste momento, por entender que tal distinção se refere a um grau de 
especificidade maior (costuma-se falar em “ultrassegmentação” quando a oferta de canais alcança muitos públicos res-
tritos). 
5 Atualmente, uma estação é considerada do segmento popular quando inclui em sua programação uma mescla de 
músicas recentes, produzidas principalmente no mercado doméstico, e que são de fácil massificação. Costumam ter 
uma playlist repetitiva, predominantemente com os seguintes estilos musicais e suas derivações: funk carioca, funk pau-
lista, novo sertanejo, arroxadeira, batidão romântico, pagode. 
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de São Paulo. Por mais que eu guarde críticas à plástica e montagem dos programas (nem sempre 

realizadas com o esmero necessário), elas concretizam uma assinatura. 

Um segundo diferencial está na escolha das playlists. Sim, estações similares tendem a re-

produzir as mesmas músicas recorrentes todos os dias. Claro, a indústria fonográfica conta com o 

potencial promocional dessas rádios para criar uma memória capaz de vender as músicas ou um 

show. Entretanto, dentro da mescla diária, sutis diferenças emergem. Por exemplo, no grupo das 

populares: de repente, a Gazeta passa a incluir um pouco mais de pagode romântico, a Band entra 

na seara da irmã Nativa e abusa do sertanejo, a 105 FM inclui algum samba ou pagode antigo, a 

Transcontinental tenta equilibrar o novo pagode com o novo sertanejo e o batidão romântico. To-

das são, em princípio, do mesmo segmento, mas o corpo da programação é diferente, principal-

mente se o ouvinte colocar a estação como escuta ambiental por algumas horas. Na esteira, rádios 

voltadas ao público jovem, em busca dos ouvintes que ficam transitando entre as estações, incor-

poram algumas dessas músicas e se reconfiguram como ecléticas, deixando para trás a ideologia 

rebelde do pop/rock internacional que dominou dos anos 1980 ao começo dos anos 2000.  

Outro grande diferencial está nas promoções. As líderes de audiência, principalmente, in-

vestem pesado em prêmios e atividades para engajar o ouvinte (veja também página 391). No mer-

cado paulistano, a concorrência acirrada também reelaborou os prêmios: dinheiro, eletrodomésti-

cos, bonecos e brinquedos, ingressos para shows, viagens… bancados ou não pela indústria da mú-

sica ou um anunciante. A constância e o tipo de promoção têm a ver com as estratégias gerais de 

cada estação. Além disso, a participação em promoções alavanca as páginas em sites de redes sociais 

(SRS) de algumas rádios, uma vez que essa é a forma principal de inscrição. Essa constatação, entre-

tanto, tende a mostrar que as mídias sociais pouco constituem um diferencial, sendo seus potenciais 

pouco aproveitados. As rádios cujo público é mais jovem (inclusive populares) tendem a oferecer 

mais conteúdo on-line, muitas vezes tentando ser um canal por onde sua audiência se informa. As-

sim, a produção de conteúdo de imagem e vídeo, ou mesmo texto, exclusivo para as redes, se tornou 

prática comum entre essas estações, como mostro mais adiante (seção 6.7). Isso não é pouco, se 

pensarmos que, menos de 10 anos atrás, essa tendência se desenvolvia vagarosamente e boa parte 

das estações não encarava os espaços na internet como canais de diálogo com o ouvinte (Gambaro, 

2011). Entretanto, fazia falta naquele momento, e continua fazendo até hoje, uma estratégia unifica-

dora das plataformas dessas empresas, bem como o investimento na audiência assíncrona. 

A verdade é que os três diferenciais mencionados se organizam mais em torno da forma, e 

menos dos conteúdos. Assim, parece válido criticar a segmentação em São Paulo: até existe, mas os 
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segmentos são poucos e muito abrangentes. Entre as dez primeiras colocadas nos rankings de audi-

ência, provavelmente sempre haverá ao menos uma estação de cada eixo (exceto religiosas, mas a 

Feliz FM costuma ocupar uma posição bem próxima das 10 primeiras). As demais 30 emissoras, salvo 

poucas exceções, serão variações das primeiras com seus diferenciais competitivos, adequados aos 

recursos publicitários disponíveis. As que fogem desse padrão são, normalmente, voltadas a um pú-

blico-alvo composto por adultos com bom poder aquisitivo, ecléticas como Eldorado e Alpha FM, 

ou segmentadas, como Nova Brasil (MPB), Kiss FM (rock’n’roll) e Cultura FM (pública, música ins-

trumental). 

A grade do rádio paulista, como em outros lugares, é determinada pela jornada de trabalho: 

tem seu horário nobre pela manhã, por volta das 9h, e dois picos importantes: durante o almoço e 

ao final da tarde, na volta para casa. Essas faixas são, de um modo geral, quando se investe em pro-

gramação – todavia uma produção muito simples, se levarmos em conta os potenciais da linguagem 

radiofônica. Por exemplo: somente recentemente algumas estações começaram a reforçar o bate-

papo e a informação pela manhã, especialmente entre 7h e 9h, mas eu preciso fazer algumas con-

cessões para qualificar tais atrações como revistas radiofônicas ou shows matinais (nomenclaturas 

que repito, neste trabalho, por convenção). Na verdade, nas estações jornalísticas, na Eldorado e na 

Jovem Pan FM (segmento jovem, mas que espelha a programação da Jovem Pan News com o Jornal 

da Manhã), dominam os noticiários, enquanto nas demais prevalecem formatos em que os apre-

sentadores basicamente leem notícias (recortadas da internet ou fornecidas por agências), interca-

lando-as com músicas e comentários. Há, ainda A Rádio Globo (público adulto qualificado), com 

Mariana Godoy na praça São Paulo, que tentou incluir uma revista informativa, mas ainda assim 

muito dominada pelo breaking news e alguns poucos comentaristas. Faz alguma diferença, nesse 

contexto, a programação das populares líderes de audiência, Band FM e Nativa, que apresentam 

respectivamente o tradicional Hora do Ronco e o Coração Sertanejo: programas que equilibram mú-

sica com voz falada, com quadros de notícias, soft news, participação de ouvintes, humor, entre ou-

tras atrações. 

De certa maneira, é como se as estações FM de São Paulo, ao tentarem atingir um público 

muito genérico, investissem pouco em programação para fortalecer os laços com os ouvintes. Em 

minha percepção, o rádio tenta acompanhar o ritmo da cidade, e não o ritmo das pessoas. Isso é 

muito ruim em uma metrópole desumanizada como São Paulo. Há, evidentemente, outros momen-

tos em que as estações investem um pouco mais em diferenciais. Cito, por exemplo, o Transalouca, 

da Transamérica, um programa diário de entrevistas que chama atenção pela qualidade da conversa, 
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alinhada ao bom humor. Os temas se compatibilizam com o público 15-35 anos, e variam desde pets 

a organização financeira, passando por questões de saúde e bem-estar, com especialistas ou com 

famosos. Um grupo de apresentadores conduz a conversa, também permeada por perguntas de 

ouvintes. O programa mostra que uma entrevista pode ser descontraída, como um bate-papo, sem 

ser apelativa e ofensiva (a marca do Pânico, da Jovem Pan). Explora, também, o horário próximo ao 

almoço, o que facilita a participação dos ouvintes. Na faixa das 20h, a Rádio Eldorado traz alguns 

programas especializados, segmentados, que se diferenciam pela qualidade da produção, como as 

entrevistas do Trip FM (uma extensão da revista impressa de mesmo nome), e a seleção de música 

negra do Chocolate Quente, apresentado pela cantora Paula Lima. A faixa especial da Eldorado mos-

tra como os horários com menor audiência podem atingir um público específico, já que nem todos 

desligam o rádio para fazer outras atividades de consumo midiático. São programas semanais, o que 

garante tempo para a elaboração do conteúdo do programa, que não fica tão superficial quanto a 

programação regular. Por fim, acho importante colocar nessa lista o CBN Noite Total, às 21h, revista 

radiofônica noturna que dedica (assim como o Revista CBN, nos finais de semana) um tratamento 

diferente aos convidados e entrevistas, como mais tempo para conversas. Noto, entretanto, que os 

programas da CBN poderiam explorar mais as reportagens especiais nesses horários, realizando o 

tipo de produção sofisticada que contribuiria para recuperar a legitimidade do rádio como veículo 

informativo para além do factual. 

Feitas as devidas ressalvas aos programas mencionados aqui, de um modo geral o rádio pau-

listano é pobre em formatos. É possível identificar uma certa “preguiça” das estações, ainda que as 

condições para algo melhor estejam dadas: um público ouvinte amplo, que pode ocupar diferentes 

segmentos; mercado anunciante desenvolvido; profissionais capacitados; cursos de formação pro-

fissional e universitária na área. Falta ousadia. Hoje, aquele nosso visitante conseguiria ouvir, de di-

ferentes formas, sempre as mesmas coisas. A programação de esportes é outro exemplo para esta 

crítica: muitas estações cobrem a mesma partida de futebol (cinco, nos jogos mais importantes) e 

se amparam basicamente nas inclinações de suas equipes esportivas para se diferenciarem. Um dos 

resultados da preguiça é que a audiência do rádio vem caindo ano a ano, e esse fator deve ser levado 

em conta, mesmo que não seja o único. Posso apontar quatro motivos pelos quais o rádio de São 

Paulo caminha, na melhor das hipóteses, para a estagnação nas bordas do ecossistema midiático.  

1. Informações de trânsito e clima, e leitura de notícias de outros veículos, não resolvem a 

carência de informação dos ouvintes das estações que não são jornalísticas. Se o rádio 

paulista, institucionalmente, acompanha e marca o ritmo da cidade (Menezes, 2007), é 
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preciso encarar que muito mais coisas acontecem do que mostra a programação regular. 

São poucos os apresentadores que dão informações sobre eventos e cultura, valorizando 

a grande diversidade cultural da cidade. Além disso, as estações precisam dialogar de 

modo mais particular com suas audiências principais. 

2. A pseudo-diferenciação apresentada por emissoras que competem pelo mesmo pú-

blico-alvo não é suficiente para conquistar e fidelizar o público. Novamente, poucas 

emissoras investem na liberdade criativa de seus apresentadores e possibilitam um uso 

diferente do espaço sonoro. A reprodução de fórmulas ano a ano, e de estação para es-

tação, está levando ao desgaste da audiência. Ao invés da segurança do conhecido, a 

maior parte das estações apresenta o tédio das repetições. 

3. A internet é pouco aproveitada para expandir o alcance das emissoras, e isso está se 

tornando um problema. Em primeiro lugar, porque a sintonia de muitas estações é pre-

judicada em partes da cidade. A recepção na região da Avenida Paulista, centro da ci-

dade, por exemplo, sofre muita interferência. Segundo, porque o hábito do ouvinte on-

line está sendo transferido para outras esferas de consumo midiático, não sonoros. Não 

contamos, ainda hoje, com um hábito difundido de acesso a podcasts, mas as estações 

de rádio também não têm investido o suficiente nesse modelo de distribuição e de co-

mercialização para marcar presença no que pode ser um novo mercado. Já é ruim que o 

espaço esteja aberto para outros concorrentes, nem sempre profissionais de mídia so-

nora, mas pior é as estações de rádio estarem distantes de uma disputa com outras for-

mas de conteúdo no ecossistema midiático atual. Isso não implicaria, neste momento, 

na produção de conteúdo exclusivo: bastava melhorar a produção difundida por antena 

e sua disponibilização para consumo assíncrono. 

4. O rádio paulista fala com apenas uma parcela da população da cidade, e de modo ines-

pecífico. Diferentes manifestações culturais se veem pouco ou nada representadas, 

como os vários estilos não-comerciais das periferias, a produção indie do centro de São 

Paulo, o samba/MPB das raízes culturais da cidade, entre outras. Para além da música, 

os cotidianos das diferentes regiões só estão presentes em breves menções de locutores 

e ouvintes nas rádios populares. Há um descolamento, decerto que não total, entre as 

expectativas de usos e a realidade da programação radiofônica. 

É relevante destacar que esses problemas não são exclusivos da capital paulista. As posições 

de mercado assumidas pelas estações de rádio tendem a se repetir em diferentes mercados, muitas 

vezes mimetizando, por influência social, experiências originais economicamente mais bem-sucedi-
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das (Greve, 1996). Nesse caso, pesa como fator que muitas redes de rádio (como CBN, Jovem Pan e 

Transamérica) são formadas no eixo Rio-São Paulo. Por outro lado, as condições do mercado suge-

rem que, na região metropolitana paulista, existem mais possibilidades de teste de programação e 

de usos da internet do que em outras partes do país. Resta aos radiodifusores despertarem dessa 

confortável e preguiçosa posição, fruto mais nefasto dos discursos institucionalizados do rádio bra-

sileiro. 

.. Porto Alegre 

O rádio no Rio Grande do Sul, em particular em Porto Alegre, cidade que visitei por 16 dias em maio 

de 2018, é um exemplo perfeito de como o contexto sociocultural determina e estrutura as progra-

mações. Agem sobre as estações motivos históricos, enraizados durante sua formação econômica e 

social. Há, por certo, semelhanças com o rádio paulistano, em especial porque algumas estações que 

operam naquela região fazem parte de conglomerados de comunicação baseados em São Paulo e 

Rio de Janeiro. Por outro lado, existe um certo embate velado, que busca a diferenciação com o rádio 

feito no chamado centro do Brasil e, assim, determina em parte o rádio produzido localmente.  

A cadeia associativa do rádio é muito mais ampla que os temas da radiodifusão. Assim, ques-

tões culturais não-conectadas diretamente com a empresa radiofônica estão entremeadas e fazem 

parte da forma instituída localmente. Por exemplo, não é possível falar de Rio Grande do Sul sem 

considerar o hiperlocalismo – ou bairrismo, como tantas vezes ouvi, falado pelos próprios gaúchos. 

A verdade é que a posição do estado em relação ao restante do Brasil não acompanha o protago-

nismo político e econômico de sua história. Soma-se a proximidade com os países do sul latino (Ar-

gentina e Uruguai, especialmente) na configuração de um contexto cultural que se reafirma a partir 

de valores que emanam da tradição gaúcha. Sem entrar no mérito de como as tradições são forma-

das e fortalecidas, vou me deter ao campo do discurso que percebi, como visitante. São valorizadas 

características como polarizações de debates, conquistas políticas que derivam de luta e resistência, 

além da manutenção da cena cultural local forte. Claro, eventos históricos contribuíram para tanto: 

a Rede da Legalidade, iniciada no rádio Gaúcho (Ferraretto, 2007, pp. 100-110), a rivalidade entre o 

Sport Club Internacional e o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, o campo musical que viu nascer 

estrelas como Elis Regina e cultivou movimentos importantes como o rock gaúcho. O jornalismo só 

é possível em sua forma atual porque corresponde a, ao menos, duas dessas formas dinâmicas en-

raizadas – os debates e a força do esporte. Da junção desses dois elementos, segundo o diretor de 

jornalismo da Rádio Guaíba, Nando Gross (comunicação pessoal, 22/mai/2018), surge o verbo “gre-
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nalizar”, em referência aos dois times: tudo se “grenaliza”, isto é, tudo vira disputa de A contra B, de 

um bem contra um mal.  

De certo modo, o “bairrismo” do Rio Grande do Sul não quer dizer isolacionismo – pelo 

contrário, as formas da produção radiofônica tornam claras as conexões com o restante do Brasil e 

com o mundo. Representa, no fundo, uma preferência e uma atenção à localidade – algo que se 

perdeu em São Paulo. Não obstante, individualmente, os paulistanos busquem reforçar certo senti-

mento de pertencimento6, o discurso que cultivou a ideia de metrópole cosmopolita diminuiu essa 

referência, algo que a produção radiofônica acaba espelhando. Como visitante, transitar pelo dial 

porto-alegrense reforçou alguns conceitos prévios que tinha sobre o que é ser gaúcho. 

É preciso, de partida, posicionar a divisão de propriedade do rádio gaúcho. Para minha in-

vestigação, averiguei inicialmente 32 estações, contando apenas uma vez as que se repetiam nos 

dials AM e FM. É possível que haja mais, mas estas foram a que consegui sintonizar de alguma forma, 

e que constam com sinal potente no portal Tudo Rádio (www.tudoradio.com.br). Do total, oito 

mantêm programações ligadas a denominações religiosas. Dois grupos empresariais detêm uma 

quantidade significativa de estações com boa qualidade de sinal em Porto Alegre: a Rede Brasil Sul 

(RBS), com cinco, em segmentos diferentes (GaúchaZH, Atlântida, 102.3, 92 e Farroupilha); e o grupo 

Rede Pampa com oito (104 FM, Grenal, Caiçara, Rádio Pampa, Continental, Eldorado, Liberdade e 

FM Express7). Os dois grupos se caracterizam pela diversificação de estilos entre suas emissoras, mas 

a Rede Pampa concentra-se mais nos formatos populares, com sobreposição parcial dos estilos mu-

sicais entre 104FM, Caiçara e FM Express. Além dessas, há as operações em rede, em que apenas 

partes de programações, de algumas estações, são geradas localmente: Mix FM, Jovem Pan, Antena 

1, CBN e BandNews. Apesar de pertencer e compartilhar programas com São Paulo, a programação 

da Bandeirantes é um pouco mais autônoma, e apresenta alguma cobertura local. Não ajuda, entre-

tanto, a ausência de um website no portal do grupo dedicado à estação gaúcha (há uma página 

geral, sob o indicador “Cidades”, referente ao estado do Rio Grande do Sul). Por fim, vale a pena 

mencionar a Guaíba, talk-news ligada ao grupo Record de comunicação (que, como as demais em-

presas do grupo, sofre interferências administrativas severas da Igreja Universal do Reino de Deus), 

a 88.7 e a União, estações ligadas a outros grupos empresariais. 

                                                           
6 Quantas vezes, nos lugares onde passamos mais tempo – i.e. o metrô e o shopping – não ouvimos algo como “só 
paulista pode falar mal de São Paulo”? 
7 Esta estação entrou no ar depois da minha visita, e não fez parte da avaliação que entrego no momento. Trata-se de 
uma emissora do segmento jovem/popular, com uma gama de músicas que inclui pop nacional e internacional. 

http://www.tudoradio.com.br/
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A forma do jornalismo no Rio Grande do Sul merece atenção por conta da mistura de ele-

mentos. Primeiro, assim como também é bastante comum ao modelo do eixo Rio-São Paulo, a re-

portagem e o factual estão presentes, embora não sejam o carro-chefe das emissoras. Segundo, a 

conversa e o debate se estendem como forma de preencher grade de programação, indiretamente 

podendo permitir mais tempo de reflexão sobre a informação. Em certa medida, esse segundo for-

mato lembrou as estratégias do rádio espanhol (que comento nos tópicos 7.2.2 e 7.2.5), só que o viés 

de implantação desse modelo, por aqui, é um tanto diferente. O repórter Tiago Boff e a editora-

chefe Andressa Xavier (comunicação pessoal, 10/mai/2018), ambos da GaúchaZH mencionam que, 

pelo menos nessa estação, trata-se de práticas não muito antigas tanto fazer repercutir uma infor-

mação, como aproveitar a mesma pauta ou uma entrevista entre programas. Um terceiro elemento 

é a atenção dada à internet, tanto como saída da produção, como fonte de referência e pauta (ver 

página 262, adiante). 

Em parte, as mudanças no modelo do jornalismo se devem a reconfigurações das redações 

das estações de rádio, promovendo “sinergias” entre diferentes funções. O exemplo mais extremo é 

o caso do grupo de mídia RBS, que por razões econômicas fundiu as redações da Rádio Gaúcha e do 

jornal Zero Hora. De outra parte, as reconfigurações do campo informativo é uma resposta à neces-

sidade do debate e confronto polarizado que marca culturalmente a região. Essa característica jus-

tifica a existência e permanência de programas com longas conversas ou entrevistas, e interessantes 

debates no início da tarde, como o Esfera Pública, na rádio Guaíba. Aliás, são programas que servem 

de contraponto ao ritmo acelerado que toma conta das redações. 

De um modo geral, considerando as emissoras em conjunto, o jornalismo se faz menos nas 

ruas e mais em estúdios, redações e com os ouvintes. Isso não impede, entretanto, que as estações 

consigam mobilizar recursos para coberturas emergenciais – o que se provou na greve dos cami-

nhoneiros de maio de 2018, com ampla cobertura e debates. Por outro lado, formatos que deman-

dam mais tempo e recursos de produção parecem não encontrar condições para germinar – e nem 

me refiro a documentários ou produções do gênero investigativo. Dois motivos são centrais: pri-

meiro, a já mencionada troca da reportagem editada pela análise e repercussão no modelo atual, de 

conversa; segundo, é possível perceber uma valorização do imediatismo para competir com a velo-

cidade da circulação de dados na internet – discurso reproduzido pelos profissionais com quem 

conversei. Essas duas características reduzem as chances de existirem produções elaboradas e apro-

fundadas, que se materializariam em peças radiofônicas reportagem (Ferraz, 2016). Não passa des-

percebida a contradição entre o potencial e o possível: tem valor o que circula no agora, mas faltam 
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recursos humanos para produzir a notícia. Além disso, pouco do que é gerado se prolonga no tempo, 

isto é, a relevância da informação é curta e não tem viabilidade, muitas vezes, para alimentar serviços 

on-demand. Com exceção às raras produções de grandes reportagens pela GaúchaZH, a conversa se 

torna a saída plausível para cumprir tantas horas por dia de programação. 

A importância do rádio para o porto-alegrense (e o gaúcho de um modo geral) tem a ver 

com os fortes laços com a cultural local. As emissoras de TV, com suas grades travadas por redes, e 

os principais veículos da internet não dão conta de cobrir o cotidiano local, de modo que o rádio se 

torna garantia de representatividade que se expressa nas notícias, no esporte e mesmo no rádio 

musical (N. Gross, comunicação pessoal). Não à toa, a estação líder de audiência é justamente a 

GaúchaZH. A cobertura esportiva (leia-se, o futebol do Grêmio e do Inter) serve como emblema: 

como lembra o pesquisador e gerente de esportes da Rádio Guaíba, Carlos Guimarães (comunicação 

pessoal, 22/mai/2018), a capital gaúcha tem dois times campeões mundiais, que não são privilegia-

dos em coberturas realizadas por empresas com sede em outras áreas do país. 

Acredito que o futebol ocupe três funções no rádio de Porto Alegre. A primeira corresponde 

à necessidade cultural do embate e polarização, alimentando uma marca identitária: as emissoras 

precisam demonstrar equilíbrio nas opiniões dos comentaristas e narradores, na cobertura isenta 

sobre os jogos e eventos relacionados aos times, e até mesmo no tempo dedicado de programação. 

Como manifestação cultural, o futebol é um traço na identidade do gaúcho, e acaba servindo como 

elemento de representação no estabelecimento de parâmetros sociais.  

A segunda função tem uma relação de causa e consequência com a primeira: o futebol se 

tornou carro-chefe em uma programação muito rentável, relativamente fácil, e de reprodução ga-

rantida. Não é exagero dizer que todo clássico Grêmio x Internacional movimenta boa parte da ci-

dade, a ponto de emprestar o nome à Rádio Grenal, dedicada a cobrir o dia a dia dos dois times. O 

projeto dessa estação é barato – baseado em memórias, colunistas e entrevistas – e atrai algum 

anunciante; portanto, se paga e, acredito, dá lucro. Sem grandes novidades em termos de formato, 

a emissora cumpre o papel básico de informar os torcedores, e isso basta. A Rádio Grenal veio na 

esteira do que ocorre na cobertura esportiva dos outros canais. Toda emissora jornalística com pro-

dução local dedica algumas (muitas) horas para debater futebol, especialmente o local. Dados sobre 

os jogos, as equipes e os jogadores, projeções balizadas matematicamente, lances das partidas, espe-

culações e, claro, embates e debates, alimentam horas de programação esportiva. 
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Assim sendo, do modo como ocorre a cobertura esportiva deriva sua terceira função, que é 

influenciar a forma de produção radiofônica (pelo menos, nos programas falados). O hábito do ou-

vinte em consumir um tipo de programa, a mesa-redonda ou tertúlia, favorece que o modus ope-

randi desse formato se expanda do esportivo ao jornalismo geral. O painel é o principal elemento, 

improvisado, sem muitas amarras de roteiro, bastante natural; eventualmente entram entrevista-

dos, ampliando a troca de ideias, mas com a garantia da simplicidade; um repórter, em campo, pode 

ser chamado para atualizar as informações ou reportar algo que está acontecendo. Esse modelo 

funciona bem nos programas esportivos porque é dinâmico. Aparentemente, também está funcio-

nando nos programas do jornalismo geral, quando estes compreendem a força que essa estrutura 

de conversa oferece para o aprofundamento em um tema. 

Já mencionei, até este momento, como a forte relação com a localidade se expressa na pro-

dução noticiosa e esportiva. Resta comentar a organização da música no rádio porto-alegrense. De 

início, é preciso destacar o modo como se dá a segmentação musical. Não existem estações sufici-

entes para dar conta de uma ultrassegmentação. Além disso, é preciso considerar a já mencionada 

concentração de propriedade. Logo, os grupos empresariais preenchem diferentes segmentos com 

suas estações, e competem entre si em vários momentos. A maior peculiaridade, entretanto, está na 

Rede Pampa: com oito estações apenas em Porto Alegre, às vezes parece que elas competem entre 

si, por conta da segmentação musical adotada. Trata-se, na verdade, da estratégia de ocupação do 

espaço com programação popular, de baixo custo de produção. Assim, 104 FM, Caiçara e Express 

FM se diferenciam principalmente pela presença ou não de comunicadores, e por ajustes nas sele-

ções musicais. 

Já com relação às estações da RBS, não é incomum que Atlântida e 102.3 dividam suas pro-

gramações em blocos segmentados8, com ouvintes distintos de acordo com o segmento musical 

apresentado no horário – especialmente durante os finais de semana. Há, decerto, uma espécie de 

“narrativa” nessa segmentação, ou uma transformação com “ganchos”, em que um programa en-

trega o público para o próximo, com poucos cortes bruscos. A exceção é o domingo, quando a 

Atlântida mescla estilos completamente diferentes do pop/rock em blocos de aproximadamente 

duas horas9. Outra exceção, fora dos dois grupos empresariais, é a Rádio União, que mantém seg-

mentos especiais com programas dedicados a estilos distintos, como o Rock and Blues e o Música e 

                                                           
8 Aliás, é interessante como a crise da RBS promoveu a aproximação das duas emissoras do grupo, que hoje operam 
quase “em conjunto” no modo como lidam com os programas especialistas – um mesmo locutor parte de uma emissora 
para a outra, no horário imediatamente seguinte. 
9 Essa, pelo menos, era a programação no momento da audição. Não parecia muito coerente, logo após uma seção de 
rock’n’roll, um programa de pagode estilo mesa de bar. 
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Mosaico, este último voltado à música sacra. São o que chamaria de “programas especializados”, em 

que os apresentadores introduzem e explicam o que estão tocando. De um modo geral, esses for-

matos de programação têm que competir com o modelo da Rede Mix de rádio que, cada vez mais, 

aposta no ecletismo do público jovem. São duas visões conflitantes. Do centro do país parte uma 

programação que é, ao mesmo tempo, homogênea, em função da alta repetição de músicas e inves-

timento em lançamentos, e eclética, por valorizar a mescla de estilos e, assim, tentar dialogar com 

uma audiência mais ampla. Já a tradicional estação jovem do Rio Grande, a Atlântida, tenta manter 

a forma institucionalizada do segmento por estilo musical/estilo de vida. Há um novo discurso do-

minando as estações musicais do grupo RBS: elas são voltadas para pessoas de “comportamento 

jovem”, e não para jovens como segmento etário. Como essa não é uma exclusividade de Porto 

Alegre, aprofundo essa discussão na seção 6.3. 

De um modo geral, chamam atenção duas questões: a música brasileira é muito presente 

em praticamente todas as emissoras – em níveis mais altos que São Paulo, pelo menos – e a música 

gaúcha tem espaço no rádio. Há uma estação dedicada unicamente à tradição gauchesca, a Liber-

dade, e só isso constitui uma diferença (mesmo que a estação não apresente uma programação 

muito variada). Já a música contemporânea produzida por artistas e bandas gaúchas, especialmente 

daqueles nomes nacionalmente consagrados, entra de forma natural na programação, quase como 

uma prática inconsciente. Ao menos, isso foi o que transpareceu Luciano Costa (comunicação pes-

soal, 17/mai/2018), da Atlântida, quando o questionei sobre esse assunto. Um contraponto até 

pouco tempo atrás, a Rádio União tinha um programa semanal dedicado aos artistas da região, o 

Sinfonia Gaúcha, mas infelizmente a atração foi descontinuada em agosto. Focado na produção lo-

cal, o programa contava com entrevista com os artistas, e estes apresentavam seus trabalhos ao vivo. 

Já a música pop brasileira, que faz sucesso em todo o território nacional, é repetida à exaustão em 

estações como 104 FM, Caiçara e 92. Ou seja, há um domínio dos novos agentes musicais, empenha-

dos em popularizar e explorar à exaustão uma pequena parcela da ampla produção cultural no Bra-

sil. Tenho sinceras dúvidas se a rotação musical nessas estações Top 40, em especial na 104 FM, 

realmente somam 40 canções diferentes. 

Ao acompanhar a história das estações musicais no Rio Grande do Sul, conforme relatada 

por Luiz Ferraretto (2007), é possível constatar que a segmentação musical em sertanejo e batidão 

romântico não é um fenômeno antigo. Ao passo que os sucessos de cada momento estiveram pre-

sentes nos programas dos comunicadores mais populares no decorrer da história, a segmentação 

como se apresenta agora só se viabilizou com a decisão do grupo Pampa por focar nessa programa-
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ção na Caiçara e 104 FM. Ambas têm programações muito baratas, com poucos comunicadores que 

trabalham várias horas durante o dia, e playlists semelhantes, mas não iguais. Competir nesse espaço 

levou o grupo RBS a inaugurar uma nova estação em FM, a 92, retirando a Farroupilha apenas para 

o AM. Esta, também popular, mescla muito mais sertanejo mais antigo, música gauchesca e, princi-

palmente, o trabalho dos comunicadores no contato com os ouvintes. 

Aliás, tanto quanto vem ocorrendo em outras praças, em Porto Alegre também é bem acen-

tuada a presença de voz em determinadas programações. Por exemplo, a Mix produz localmente o 

Cafezinho, e a Atlântida traz o Pretinho Básico, o Tá Vazando e o Bola nas Costas, que já se tornaram 

marcas do rádio falado. Esses são programas baseados principalmente no humor, seja com comen-

tários a fatos do cotidiano, imitações, piadas etc. A exceção é o Bola nas Costas, necessário programa 

esportivo para atender à demanda do público jovem em relação ao futebol. Com o investimento na 

voz, o espaço das programações apenas musicais tende a seguir a tendência mais geral e se reduzir 

consideravelmente, o que pode ser positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista. Isso pode 

representar, também, o enxugamento de um espaço relevante de divulgação musical, já hoje muito 

reduzido no Rio Grande do Sul: o discurso pelo local parece não alcançar, com eficácia, o campo da 

música, apesar das exceções mencionadas anteriormente. 

Nas populares como 92, Caiçara e 104 FM, vemos estratégias distintas: a última se vale da 

música e participação dos ouvintes para ser a líder da faixa FM. A 92, nova investida da RBS, parece 

seguir a mesma estratégia, mas no período que observei, logo após seu lançamento, tinha uma pre-

sença um pouco mais marcante de voz e ouvintes. Já a Caiçara é a típica estação AM, com os comu-

nicadores que se comportam como amigos íntimos dos ouvintes. São poucos profissionais na esta-

ção, que ocupam boa parte do dia com conversas com o público e comentários de notícias. O des-

taque é Sérgio Zambiasi, um dos comunicadores em atividade com mais experiência em rádio, e a 

valorização pela notícia sensacionalista e os comentários politicamente conservadores. Os progra-

mas da Caiçara não chamariam atenção se não dividissem, com relativo sucesso, a concorrência com 

as demais emissoras temáticas que compõem o dial de Porto Alegre. 

Em meio a essas ênfases na programação, um segmento de público fica, como em outras 

praças, distante do rádio: o jovem. Por um lado, os profissionais do rádio porto-alegrense parecem 

acreditar que produzem para uma audiência que é adulta, e o jovem que os ouve é uma consequên-

cia (rádio de comportamento jovem). Do outro, levando em conta as institucionalizações em torno 

do meio, o rádio é um desses elementos que correspondem à identidade gaúcha. Há mudanças em 

curso com a internet, claro, mas é preciso questionar o quanto isso impacta no discurso que man-
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tém vivo o negócio radiofônico. Ou seja, essa parcela da audiência não pode ser ignorada pela pro-

dução que promove a representação da identidade gaúcha no rádio, em especial por meio do es-

porte (C. Guimarães, comunicação pessoal). A realidade, entretanto, é que as emissoras preferem se 

afirmar como “rádio de comportamento jovem” por ser uma estratégia de marketing criada para 

agradar muito mais aos adultos do que às pessoas com até 25 anos, uma vez que as linguagens não 

tratam das suas questões cotidianas.  

A ressalva fica a cargo, por um lado, da educativa Unisinos FM. Essa estação, que assume o 

segmento “alternativo”, i.e., privilegia os artistas fora de circuito, tem a possibilidade de ampliar o 

espaço de diálogo com o jovem. Seu relativo sucesso (em termos de linguagem, mas não de índice 

de audiência) é atender, com a seleção musical e os programas especializados, as necessidades de 

um público jovem em mutação, respondendo ao universalismo individualizante que, travestido de 

ecletismo, encontra na música uma forma bastante consistente de reprodução. A mutação não é 

um fenômeno que ocorre apenas com a geração atual – na verdade, ela acompanha o modo como 

rádio se relaciona com o público jovem desde que o adolescente foi descoberto como mercado 

consumidor. Tampouco é um fenômeno local, já que está, hoje, ligada à volumosa circulação de 

informação pela internet. O ecletismo universalizante é, também, passível de ser explorado comer-

cialmente, como faz a Mix. O diferencial da Unisinos está na qualidade da conversa. 

Para finalizar esse breve relato sobre Porto Alegre, parece-me apropriado indicar que, a des-

peito de questões culturais locais determinarem bastante o modelo de programação, o contexto 

econômico não tem sido favorável ao rádio. A solução mais imediata tem sido o improviso – que 

não é apenas a valorização pós-moderna do acontecimento. É, principalmente, o reflexo da falta de 

redatores capazes de construir inteligivelmente o discurso radiofônico, tanto noticioso como de 

entretenimento. Novamente, esse problema não está restrito ao rádio de Porto Alegre, se repetindo 

em todo o Brasil – e, provavelmente, em outros lugares do mundo. 

Também não é exagero se preocupar com a saturação do mercado em virtude de seu pos-

sível encolhimento. Durante o encontro Rádio 2018 Mídia do Futuro, realizado pelo Núcleo de Estu-

dos do Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NER-UFRGS), diferentes pesquisadores 

e plateia afirmaram que o rádio no interior está sofrendo com a falta de recursos. Hoje, não existe 

uma ação conjunta dos pequenos radiodifusores que, dando poder de barganha aos diferentes ato-

res, valorize os espaços locais sem diminuir a qualidade da programação. Isso demandaria recuperar, 

na esfera econômica, a importância que o rádio ainda guarda na esfera cultural para justificar ao 

anunciante o investimento em estações pequenas. As soluções que têm sido aventadas giram entre 
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o fechamento, o arrendamento por uma igreja, ou a parceria com uma rede de rádio da capital. De 

qualquer forma, essa redução da concorrência tende a enfraquecer o mercado, e mesmo indireta-

mente isso afetaria as emissoras de Porto Alegre. 

Por sorte, a conversa e o debate são fórmulas tão enraizadas (ao menos em Porto Alegre), 

que elas garantem a audiência e são formatos simples e baratos, que resolvem demandas imediatas. 

O público, por sua vez, quer ser cada vez mais participante – como num jogo – e isso também 

representa alguma economia. As estações com mais recursos, em Porto Alegre, têm feito um traba-

lho interessante de participação dos ouvintes, mas podem avançar ainda mais nesse aspecto. As 

empresas veem os meios digitais sobretudo como canais de propaganda, e mesmo aquelas com mais 

dinheiro em caixa ainda não sabem como tornar essa fórmula lucrativa. Nesse ponto, o hiperloca-

lismo acaba jogando contra, porque impede a expansão efetiva do mercado on-line. 

Isso não anula o grande esforço de produção que legitima as estações baseadas em jorna-

lismo e esporte. Em paralelo, algumas estão investindo nas plataformas digitais, para se estabelece-

rem em espaços que, rapidamente, estão se popularizando no Brasil. É assim que, mais e mais, as 

estações se valem de vídeos complementares às programações, transmissões em vídeo ao vivo em 

mídias sociais, contato direto com o ouvinte por mensagens instantâneas, e o aproveitamento do 

fluxo do ouvinte como métrica para a montagem da sua própria programação. Luciano Costa, ge-

rente musical da Atlântida (comunicação pessoal), resume a estratégia do grupo RBS como um in-

vestimento em um projeto 360º, que se legitima na sensorialidade que vai além do áudio: está na 

marca do rádio que se expande para o vídeo na internet; para o estúdio montado em um bar, onde 

se discute futebol (Gaúcha Sports Bar); para o espaço físico do anunciante, que passa a sediar um 

estúdio donde é gerada parte da programação (parceria PUC-RS e Estúdio ATL). É uma experiência 

significativa em um mercado importante. Porto Alegre tem bastante a copiar de outros mercados, 

mas também tem bastante a ensinar. 

A mesma crise que levou o jornal Zero Hora a se subjugar à rádio Gaúcha, com a criação do 

portal GaúchaZH, impede que a RBS perceba que sua estação de rádio ficou em segundo plano e se 

enterra sob texto escrito, em um website que valoriza a leitura. É um teste sem resultados claros 

ainda, mas por enquanto é uma redução de custos importante para a empresa, com consequente 

perdas e ganhos (uso esse caso como exemplo de proposta para o rádio, que apresento no tópico 

8.2.3). De certa forma, a experiência tornou mais evidente que, em tempos de perdas de receita, o 

rádio é repercussão e extensão, muito mais que notícia. Resta saber como fazer isso bem, para ser 

uma marca exclusiva. 
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.. Recife 

Recife é uma cidade inebriante, e isso é bom e ruim. Para descrever as impressões que tive sobre o 

rádio nessa terceira região, preciso antes explicar a minha relação, como visitante, com a capital 

pernambucana. É, efetivamente, uma grande metrópole, com todas as vantagens e problemas das 

aglomerações urbanas. De acordo com dados atualizados a partir do Censo de 2010, a região metro-

politana do Recife é a quarta maior concentração urbana do país; considerando apenas o Nordeste, 

é a maior em termos de população, e o PIB gerado internamente somente era superado por Salvador 

(IBGE, 2016). 

Durante a preparação para a viagem, as estações de rádio me alertavam para a violência que 

encontraria. As estações locais com viés jornalístico (Rádio Jornal e Rádio Folha), em seus noticiários 

sensacionalistas, alertavam para a violência enraizada na cidade: os constantes assaltos a ônibus 

(mais de dois mil apenas em 2018) mostravam que o recifense não está seguro em nenhum mo-

mento! Furtos, roubos, assassinatos… como sair à rua? As programações radiofônicas alimentavam 

um estigma nada positivo para a cidade, o que me levou a um preconceito de turista: sendo de fora, 

seria facilmente alvo dessa violência escalonada. Em primeiro lugar, não quero minimizar o fato de 

que Recife é, sim, considerada uma das cidades mais violentas do mundo, com uma taxa de homicí-

dios altíssima10. A cidade possui algumas zonas que concentram a população com alto poder aqui-

sitivo, e quanto mais nos afastamos de pontos turísticos como Boa Viagem, em direção à periferia, 

mais violenta a cidade se torna. Esse é um problema comum em praticamente todas as capitais 

brasileiras, e sabemos bem que as condições das metrópoles são resultado de anos seguidos de ca-

rência de políticas públicas, que se ligam a expansão desordenada e à falta de investimento em ques-

tões fundamentais de cidadania, como saneamento básico, segurança, educação. É possível respirar 

tudo isso no ar do Recife, ver tudo isso sem precisar prestar muita atenção, e escutar tudo isso pelo 

rádio. 

Ao mesmo tempo, foi o rádio que me mostrou, antes de sair de São Paulo, que eu deveria 

viajar despido de qualquer preconceito ou medo. As estações (pelo menos, as mais populares) anun-

ciavam constantemente festas e eventos, muitos deles na rua ou na praia. Uma sociedade dominada 

pela violência não conseguiria manter essas esferas da vida. Recife consegue, porque a violência e os 

problemas fazem parte do cotidiano, mas não o dominam: decerto é uma parte incômoda, que as 

estações de rádio evidenciam em busca de audiência. 

                                                           
10 Reportagem do Jornal do Commércio on-line mostra que um ranking realizado anualmente por um a ONG mexicana 
colocou a cidade na 22ª posição. (https://bit.ly/2RXaQXs)  

https://bit.ly/2RXaQXs
https://bit.ly/2RXaQXs
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No início do texto, eu disse que a cidade é deslumbrante. Percebe-se que ela fervilha com 

cultura. O centro, a região do Porto Digital, as periferias do Recife, de Olinda, de Paulista ou de Ja-

boatão dos Guararapes têm bares e festas, cada qual com seu público. É inexplicavelmente bonito o 

contraste entre os prédios altos do centro e os mangues, as ilhas e a península no encontro dos rios 

Capibaribe e Beberibe com o Oceano Atlântico. Por seguir o horário de Brasília, o dia começa bas-

tante cedo, e as pessoas costumam aproveitar esse tempo disponível pela manhã. Os problemas da 

cidade, por outro lado, também são evidentes: a degradação do centro e dos prédios históricos, a já 

mencionada violência, o transporte público deficiente e o trânsito caótico também fazem parte do 

cotidiano. 

Essas impressões foram importantes durante minha visita, porque elas impactaram em mi-

nhas análises sobre o rádio. Por 10 dias fiquei hospedado em Jaboatão dos Guararapes e utilizei o 

transporte público para me deslocar entre as diversas regiões. Procurei ter uma imersão no local e 

na vida cotidiana, e a conclusão mais elaborada que cheguei foi de que há um descolamento entre 

o rádio e a população. Claro, são apenas dez dias na capital e, de modo algum, eu ousaria dizer que 

conheço a vida no local. As impressões são baseadas, portanto, em minha experiência de vida em 

outras cidades e meu conhecimento sobre o rádio.  

Inicialmente, Recife parece ter um mercado radiofônico bastante consolidado entre suas 

cerca de 30 estações – eu observei 27, contando apenas uma vez aquelas que duplicam o sinal nas 

faixas AM e FM, e excluindo as comunitárias e aquelas cujo sinal sofre muita interferência porque 

são originais de regiões distantes da capital pernambucana. Considerando as características do local, 

existe capacidade para conquistar anunciantes, grandes ou pequenos, desde empresas locais (como 

redes de supermercados e shoppings centers) a anunciantes nacionais, como marcas de veículos, 

operadoras de telefonia, bancos etc. Infelizmente, apenas algumas poucas empresas apresentam 

uma gama variada de clientes. Interfere nessas negociações a presença de redes de rádio na cidade: 

Transamérica, CBN, Jovem Pan, Globo e Nova Brasil recebem programação gerada em São Paulo e 

Rio. As duas primeiras possuem mais espaços de programação local que as duas últimas. No caso da 

Transamérica, a filial conta com uma equipe esportiva própria; CBN tem uma equipe de jornalismo 

e apresenta alguns poucos noticiários locais; a programação da Jovem Pan Recife é, basicamente, 

playlist musical; Globo e a Nova Brasil não geram conteúdo na cidade – transmitem exatamente a 

programação do Rio e de São Paulo, respectivamente. A essas, somam-se a Nossa Rádio e Aleluia, 

redes de emissoras ligadas a igrejas de denominação evangélica. Assim, sete estações, ou 25%, são 

provenientes de outras praças. Não é apenas na negociação da publicidade que as redes impactam: 
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ao concentrar formatos (o público jovem, por exemplo, seria basicamente atendido por essas esta-

ções) e gerar pouco conteúdo local, as redes ampliam o distanciamento com a realidade da cidade.  

Esse descolamento é majorado por outra característica local: a grande presença de rádios 

ligadas a religiões. Há uma estação católica, a Rádio Olinda, uma estação evangélica não-denomina-

cional (isto é, aberta para várias seitas), a Rádio Evangélica, e nada menos de seis outras estações 

ligadas diretamente a igrejas: RBC, Mais Vida, Tamandaré, Rádio Relógio, Maranata e Novas de Paz 

– as duas últimas aparecem entre as mais ouvidas nos rankings de audiência. Somam-se as duas 

redes já mencionadas, e são dez estações ligadas a igrejas – mais de um terço! Além disso, estações 

populares como Clube AM, Clube FM e Recife FM abrem largo espaço para programações católicas 

(como missas e programas apresentados por padres). Cerca de 54% da população recifense se de-

clarou católica no último Censo, de 2010 (http://cidades.ibge.gov.br), e apenas 25% evangélica. As-

sim, ao passo que a programação católica corresponde a uma demanda de mercado, a ocupação das 

estações evangélicas indica muito mais um projeto político que passa pela ampliação do número de 

fiéis. Mais adiante, se seção 6.6, retomo essa discussão, que não é exclusiva de Recife. 

Com mais da metade das estações ou pertencentes às redes, ou devotadas a igrejas, resta 

pouco espaço para a programação que atenderia às necessidades mais imediatas da população re-

cifense. Por essa razão ganha destaque a Rádio Jornal, estação talk-news do grupo Jornal do Commér-

cio com ênfase em noticiários, e local de trabalho do principal comunicador de Pernambuco, Ge-

raldo Freire. Como define a professora da UFPE, Sheila Borges (comunicação pessoal, 05/nov/2018), 

trata-se de um “personagem à parte”, politicamente incorreto, mas que, garantido pela sua longa 

experiência no rádio, atravessa os tempos modernos com uma licença de atuação. A concorrente 

mais próxima da Jornal, mas sem oferecer muito perigo, é a Rádio Folha, do periódico Folha de Per-

nambuco. Durante a manhã, as programações das duas estações são muito próximas, com progra-

mas sensacionalistas, noticiários e tertúlias, mas a programação varia e fica mais musical conforme 

as horas avançam. 

Em boa medida, o dial FM prolonga a forma instituída, por anos, do rádio AM, com comu-

nicadores de grande apelo popular repetindo o senso comum. Outras estações, como a Olinda e a 

Clube AM, mantêm, pela manhã, comunicadores que abrem espaço de prestação de serviços, em 

que os ouvintes ligam para reclamar das mazelas do poder público. Nesse sentido, a atuação da 

Jornal e da Folha são mais proeminentes, algumas vezes com o envio de repórteres para constatar 

os problemas in loco, e entrevistas com representantes do poder público para tentar alguma mu-

dança. Esse aspecto, um diferencial que ainda não se perdeu em meio a tentativas de racionalizar a 

http://cidades.ibge.gov.br/
http://cidades.ibge.gov.br/
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produção radiofônica, representa a maior demonstração de proximidade da estação com o cotidi-

ano vivido pelas pessoas. É limitada, entretanto, pela busca de altos índices de audiência: prevalece 

o sensacionalismo. Além disso, é justamente nessa ação que se constrói uma relação política que 

pode ser bastante complicada. Durante todo o período eleitoral, esses comunicadores (assim como 

pastores e padres nas estações religiosas) usaram sua influência para, direta ou indiretamente, im-

pulsionar candidaturas alinhadas com seus pontos de vista. O cenário se completa com a seleção 

dos entrevistados em quadros no decorrer das programações, normalmente ajustados às posições 

dos comunicadores.  

Em um segundo nível de prestação de serviços, entra a cobertura jornalística tradicional, 

feita principalmente a partir da redação e com a ajuda de agências de notícias. Há repórteres na rua, 

mas são poucos se considerarmos o que seria uma cobertura ideal. Praticamente cabe à Rádio Jornal 

o trabalho mais ostensivo, enquanto a Folha privilegia os boletins que são, em verdade, extensões 

da redação da Folha PE. 

O descolamento da realidade fica evidente, entretanto, na programação das rádios musicais. 

As principais estações voltadas para o público jovem (Jovem Pan e Transamérica) são geradas em 

São Paulo, e recebem em parte do dia uma programação nacional genérica. Há uma terceira estação, 

a Hits, que até pouco tempo atrás era filiada à rede Mix. A sociedade parece ter sido parcialmente 

desfeita, porque toda a programação agora é gerada localmente, mas a emissora continua espe-

lhando a plástica da antiga matriz paulistana. Isso significa que a programação musical valoriza o 

pop internacional, e do pop brasileiro são incluídas canções que fazem sucesso nacionalmente. Essa 

é a música que uma parcela da população jovem de Recife ouve, mas não a totalidade.  

Não podemos desconsiderar que há um volume significativo de ouvintes jovens em rádios 

como Clube FM e Recife FM. Ambas, do supersegmento popular, disputam as primeiras posições 

nos índices de audiência. A seleção musical, entretanto, repete a fórmula que faz sucesso no centro-

sul do Brasil, e incorpora pouco da música feita localmente. Atualmente, a cidade está vendo emer-

gir uma cena forte do estilo chamado brega funk, e o forró eletrônico movimenta pessoas às festas, 

especialmente nas periferias. Ambos estilos são pouco representados pelas estações comerciais. Ao 

questionar profissionais e estudiosos sobre os motivos para essa ausência, as possibilidades giram 

em torno de: (a) afastamento de anunciantes, que não consideram os estilos sofisticados o suficiente 

para o público que almejam; (b) demandas da indústria musical, que pauta nacionalmente os artis-

tas; (c) falta de capacidade financeira dos artistas para bancar a entrada nas emissoras de rádio. Essa 

última constatação é feita por Pedro Villela, o meu principal contato em Recife. Hoje aposentado, 
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no início dos anos 2000 ele foi o diretor de programação da antiga Caetés FM (atualmente, Clube), 

quando o grupo Diários Associados decidiu renovar a programação em busca de maior audiência. 

Villela (comunicação pessoal, 03/nov/2018) contou que foi contratado justamente para a missão de 

retirar da grade a música tradicional, mais regional, em virtude de uma renovação para alinhar a 

programação ao restante do grupo. O custo foi a exclusão de artistas e de manifestações culturais 

locais, como o forró e brega. 

O resultado, portanto, é que boa parte da música produzida localmente, conquanto tenha 

grande apelo de público, como o forró eletrônico, não consegue encontrar seu caminho entre as 

estações de rádio mais ouvidas. Isso só ocorre depois que os artistas alcançam reconhecimento su-

ficiente para investirem em shows. São poucas as exceções, normalmente por meio de parcerias com 

artistas consagrados que normalmente tocam nessas estações, como Wesley Safadão, Anitta e Jo-

elma, e por intermédio das festas e bailes, que pautam estações como a Recife FM. Este é, em minha 

opinião, o maior exemplo de descolamento: o brega funk, o batidão romântico e o forró eletrônico 

da periferia estão nas festas, nos bares, na praia, na rua, mas não no rádio comercial. São produções 

de músicos que tocam em estações comunitárias, localizadas nas margens da Região Metropolitana. 

Parece um motivo nobre, mas não é bem assim: segundo o professor e pesquisador José Mário Aus-

tragésilo (comunicação pessoal, 06/nov/2018), as bandas e as rádios são controladas por empresá-

rios, que acabam determinando a sorte dos artistas. De qualquer forma, há um mercado paralelo de 

rádio (que, infelizmente, só conheci estando lá e não pude explorar com profundidade) que realiza 

com mais eficácia o lançamento de músicas do que as estações comerciais11. 

Além das comunitárias, a música regional encontra seu caminho nas estações de campo 

público: as educativas Rádio Universitária AM e FM, da UFPE, a Frei Caneca, pública da prefeitura 

de Recife, e as Rádios Folha e Cabo, concessões educativas que, para justificar sua existência, incluem 

programas de cunho cultural. Essas estações introduzem novos artistas, apresentam os patrimônios 

culturais (frevo e forró), e realizam entrevistas com realizadores de diferentes campos, conectados 

à cena cultural de Recife que é, marcadamente, ativa.  

Para fechar esse resumo de observações a sobre o rádio em Recife, trago algumas notas sobre 

como a internet é utilizada pelas estações. Aquelas que possuem produção local contam com par-

ticipação da audiência por mensagem de texto e voz via WhatsApp. Há, claro, programas que valo-

                                                           
11 Esse mercado é tão significativo que existe um aplicativo, criado no Nordeste (Minha Música) dedicado unicamente 
a divulgar a produção nacional. Assim, artistas sem os capitais necessários para entrar em programações das estações 
oficiais acabam se valendo desse espaço para viralizar e, talvez, passar a compor a programação não apenas na região, 
mas também em outros estados.  
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rizam o telefonema, mas a mensagem instantânea tem substituído o contato direto. SRS como Twit-

ter e Facebook, por outro lado, não são atualizadas frequentemente pelas estações, exceções feitas 

às rádios Jornal, Recife FM, Maranata e Frei Caneca. Causa e consequência, os ouvintes interagem 

pouco com as emissoras usando esses canais. O gerente de jornalismo da Rádio Jornal, Carlos Moraes 

(comunicação pessoal, 30/out/2018), reconhece a crescente importância dos canais na web (inclu-

sive o website), mas os trata como um “monstrinho” que complementa a programação analógica e 

que precisa ser constantemente alimentado. Visão parecida da internet tem a Recife FM, que acre-

dita que é importante marcar o espaço, mas seu ouvinte não está realmente lá. Essa visão, possivel-

mente compartilhada por outras estações, impacta na programação. Ellis Santos (comunicação pes-

soal, 30/out/2018), representante comercial da Recife, afirmou que uma pesquisa recente mostrou 

que o ouvinte da Recife não usava aplicativos como Spotify e Deezer e, portanto, o grupo Verdes 

Mares, detentor da concessão, não têm o que temer com relação a esse tipo de competição. Esse 

argumento é usado para justificar a programação fortemente musical, com participação reduzida 

dos comunicadores. Acredito que os custos aos usuários pelo uso de redes de dados impeçam uma 

adoção mais generalizada das ferramentas baseadas na internet, mas não observar outros mercados 

e dar atenção devida a isso é o igual a, vendo nuvens negras e relâmpagos, não se preparar para uma 

tempestade. Por exemplo: as estações de rádio, ainda hoje, transmitem a Voz do Brasil mesmo no 

streaming, quando poderiam colocar uma programação musical – algo bem barato de se fazer. A 

exceção, novamente, é a Rádio Jornal, que reconheceu que há um público diferente na web. Isso 

demonstra que as ações em função da internet ainda são bastante limitadas. 

Assim, fica claro que o mercado de Recife parece bastante maduro, à primeira vista, mas na 

verdade apresenta problemas crônicos, decorrentes de um processo de instituição que se baseou 

nos discursos de ser companhia, caixa de música e testemunha ocular da violência cotidiana. A di-

minuição da importância do rádio na vida das pessoas é um fator a ser combatido, sob o risco de 

ocorrer um abandono generalizado dos ouvintes. Não importa que a concorrência seja pouco ou 

muito acirrada, é imperioso resgatar o valor que as estações têm na vida das pessoas. Ao não realizar 

essa aproximação, os diferentes tipos de concentração econômica e política, que relatei nas linhas 

acima, asfixiam o mercado como um todo. Se excluirmos as redes comerciais, as religiosas e as de 

campo público, sobram entre oito e dez estações tradicionais que não dão conta de oferecer a vari-

edade de programação necessária para atender qualquer tipo de segmentação. O Recife é cultural-

mente muito mais diverso do que o rádio demonstra. 
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. UMA “ATITUDE JOVEM” 

Existe um discurso enraizado sobre a audiência do rádio, que afirma que os ouvintes estão envelhe-

cendo e não há muito que se possa fazer para reverter esse processo. Segundo essa teoria, as pessoas 

mais jovens deixaram de ouvir rádio, e isso implica que não existe uma renovação da audiência. 

Conforme os ouvintes atuais migrarem suas atenções para outras mídias ou morrerem, o rádio en-

colherá à insignificância. Uma variação dessa ideia é um pouco mais otimista: as representações pos-

sibilitadas pelo rádio na vida das pessoas, ou seja, os significados por elas atribuídos à escuta radio-

fônica, que eram percebidos durante a juventude, hoje são adicionados apenas durante a fase adulta 

– e cada vez mais tarde. Por esse outro viés, continuamos tendo uma renovação da audiência, mas 

ela demora mais tempo para ocorrer em virtude de mudanças no estilo de vida. 

No início da pesquisa de doutorado, em 2015, fiz um levantamento sobre o rádio jovem 

paulistano (Gambaro, 2016). Na ocasião constatei, com relação à penetração do rádio em meio a 

esse público, que todas as faixas etárias demonstraram perda de penetração do rádio entre 2005 e 

2015, mas essa queda foi maior entre 15 e 25 anos de idade. Segundo dados de 2017 (Grupo de Mídia 

SP, 2018), o rádio teve maior penetração nas faixas entre 30 e 39 anos (59%) e entre 40 e 49 anos 

(61%). Considerando a distribuição etária da população (IBGE, 2017-), 29,7% dos brasileiros tem en-

tre 30 e 49 anos, portanto o segmento que concentra o maior número de ouvintes absolutos. Isso 

não quer dizer, entretanto, que a população mais jovem representa um mercado insignificante: en-

quanto a faixa entre 30 e 39 anos era, em 2017, a maior na pirâmide de idade da população, concen-

trando 15,9% das pessoas, pessoas entre 20 e 29 anos somavam 15,4% da população. Como dados de 

2017 mostravam uma penetração de 56% na faixa entre 20 e 29 anos, o número de ouvintes absolu-

tos, apesar de menor que nas faixas mais maduras, não é insignificante. Existe um “pico” de idade, 

que vem se movendo com o passar dos anos, se afastando cada vez mais da média de idade mais 

baixa e se aproximando dos mais maduros.  

Como consequência dessa mudança na composição da população, as rádios que se assu-

mem segmentadas no “jovem” tentam conversar com uma audiência primária de até 30 anos, e em 

alguns casos chegam até os 35, por questões de comercialização. Se assumirmos que esse fenômeno 

pode ser ainda mais evidente em mercados menores, justifica-se a afirmação de Luciano Costa (co-

municação pessoal), da Atlântida FM de Porto Alegre, de que estações como a que ele coordena 

devem perseguir uma “atitude jovem”. 
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Apesar desse investimento em uma programação variada por algumas estações nesse seg-

mento, um levantamento realizado em 2015 (Gambaro, 2016) mostrou que, a espelho de trabalho 

similar (Ferraretto et al., 2010), dois pilares norteiam as programações das emissoras que tentam 

dialogar com as pessoas até os 30 anos de idade: música e humor. Na programação musical, porém, 

reside o maior problema, como já adiantado na descrição sobre as três capitais: as seleções parecem 

ser sempre as mesmas, independentemente da rádio escutada. Apenas parece. Um ouvido mais 

atento vai perceber, nos detalhes, alguma diferença. Vou, então, me deter um pouco nessas obser-

vações, primeiro sobre as estações que se associam ao rádio jovem em São Paulo, em seguida sobre 

as estações de Porto Alegre e Recife. O privilégio desta análise sobre as emissoras sediadas em São 

Paulo tem uma justificativa: as principais redes de rádio voltadas para esse segmento de público 

estão sediadas na cidade, como constatei nas duas outras capitais visitadas, e como já havia sido 

observado por Kischinhevsky (2011). As programações em rede de Transamérica, Mix, Jovem Pan e 

Metropolitana são variações das programações paulistanas – normalmente, empobrecida em ter-

mos de formato e variedade musical. Além dessas quatro, é importante notar que São Paulo conta, 

ainda, com a 89FM (objeto central desta pesquisa) e Disney. 

.. De São Paulo… 

Em primeiro lugar, há uma playlist comum entre todas essas estações, embora se autointitulem 

como “segmentadas”. A 89FM se diz segmentada no gênero musical rock’n’roll, mas tem uma abran-

gência bem maior. Há, claro, um limite no tipo de música escolhida em sua programação, de modo 

que nomes extremamente ligados ao pop, como Beyoncé ou Bruno Mars, são sistematicamente evi-

tados. Os estilos consagrados dos anos 1980 até os anos 2000 predominam nos programas, a des-

peito de uma presença considerável de lançamentos. Dessa forma, a programação da emissora se 

transforma em um produto nostálgico para pessoas nas faixas dos 30 e 40 anos. No entanto, entre 

os hits do momento, é possível encontrar músicas que martelam também em emissoras mais popu-

lares, como a Mix, a Disney e a Metropolitana.  

Um movimento importante, hoje, é o ecletismo que a geração jovem atual apresenta em 

relação ao consumo de música. Enquanto, antigamente, vincular a personalidade a um estilo musi-

cal foi uma estratégia de distinção e identidade, hoje prevalece a universalidade do gosto como um 

valor maior. Para Ana Baumworcel (2012, p.121), o ecletismo do jovem tem a ver com o acesso rápido, 

por meio da tecnologia, a uma maior diversidade musical. O exemplo mais claro é a operação da 

Disney FM. No estudo preparado em 2015, observei que a estação já estava investindo em uma pro-

gramação musical extremamente diversificada, i.e., muito flashback recorrente e hits de diferentes 
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vertentes musicais, nacionais e internacionais, repetidos durante todo o dia. Em entrevista condu-

zida para um trabalho anterior (Gambaro & Vicente, 2013), um dos principais locutores dessa emis-

sora, Roberto Hais, contou que a Disney passaria a tocar “aquilo que a audiência pedisse”, fugindo 

do recorte tradicional em um determinado estilo. Isso implicaria, naquele momento em 2013, em 

deixar de lado o pop e o eletrônico se fosse necessário, e investir no mercado da música nacional – 

sertanejo e pagode. A estratégia parece ter dado certo e a emissora se posicionou melhor no mer-

cado, ainda que tenha perdido posições no ranking Kantar IBOPE em 2018. Como resultado, as con-

correntes passaram a investir também nessa mescla de conteúdos musicais – o que garantiu à Me-

tropolitana fechar 2018 como a estação jovem mais ouvida. 

Isso fica mais evidente na Mix FM, que há cerca de quinze anos havia optado pela não-seg-

mentação musical12. Hoje, ela e a Metropolitana investem no pop internacional (e.g. hip hop, dance-

pop, teen-pop), mas abrem espaços para o pop nacional da Anitta e Iza, para o sertanejo de Luan 

Santana e Maiara e Maraísa, entre outros estilos. Há que se reforçar, entretanto, que a música inter-

nacional predomina nessas emissoras – indo na contramão do consumo musical brasileiro, predo-

minantemente de conteúdo nacional. O mesmo não ocorre com a Disney, que apresenta um equi-

líbrio maior entre música anglo-saxônica, latina e brasileira. Uma lista de hits, contemporâneos ou 

não, formam o grupo de canções recorrentes que alimentam as horas seguidas de programação 

musical. O ecletismo da Disney só é comparável ao da Eldorado FM, que usa estratégia parecida, 

mas com estilos musicais diferentes, para dialogar com o público adulto de alto poder aquisitivo. A 

diferença está em a Disney servir muito mais aos interesses da indústria fonográfica, ao apresentar 

mais lançamentos. 

A medida mais interessante dessa apropriação do pop nacional, contudo, é entregue pela 

Transamérica, pois foi a única emissora em que pude constatar o que pareceu ser um padrão: em 

geral, a cada cinco músicas, uma é nacional. Assim como Mix e a Metropolitana, a maior parte das 

canções tocadas pela Transamérica são lançamentos ou hits contemporâneos13, com alguns mid-

                                                           
12 Em pesquisa realizada entre 2003 e 2004 (Gambaro, 2004), entrevistei o então diretor da emissora, Marcos Wicca, 
responsável por adequar o modelo de negócios da Mix para fazer jus ao nome da rádio: o investimento no mercado 
musical como um todo, para abarcar a maior quantidade de público possível. 
13 É preciso diferenciar o “lançamento” do “hit contemporâneo”, ou “lançamento do ano passado”. Todas essas músicas 
são atuais e são recorrentes nas emissoras de rádio, como estratégia dos músicos e gravadoras para alavancar a venda 
dos fonogramas ou dos shows do artista (Percival, 2012). Entretanto, lançamento são as canções atuais de um músico, 
apresentadas como novidade e que, muitas vezes, precisam cair no gosto da audiência. Os hits contemporâneos, são, 
portanto, as músicas lançadas nos últimos meses (ou no último ano) que continuam com boa penetração na audiência 
e ainda não perderam rotatividade. 
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backs e flashbacks14. O traço comum entre todas essas rádios é a alta repetição dos lançamentos 

durante o dia15. Em algumas audições, cheguei a ouvir a mesma canção cinco ou seis vezes espalha-

das pela programação da mesma rádio. Considerando que as músicas se repetem entre as estações, 

mesmo trocando de frequência o ouvinte estará fadado a ouvir de novo e de novo o mesmo hit16. 

Como Ferraretto et al. (2010) apontam, a percepção de que há muita repetição é uma das 

reclamações dos ouvintes das emissoras jovens, de um modo geral. Escutando a 89FM, entretanto, 

pude notar que essa percepção de repetição se dá por vários motivos, não apenas pela rotatividade 

da mesma música. Primeiro, porque há uma boa distância temporal entre cada reprodução. Como 

as listas de reprodução são montadas de acordo com os programas, durante o dia há certa variação 

de estilos (especialmente na escolha das canções recorrentes, aquelas que dão sensação de conti-

nuidade). De um modo geral, cada locutor dessa emissora influencia, por certo superficialmente, a 

lista de canções de seu programa. Assim, muito dificilmente uma mesma canção toca duas vezes em 

um mesmo programa de três horas – mas pode tocar no próximo. O ouvinte, portanto, precisa 

sintonizar a emissora por um longo período para ouvir novamente um fonograma. Todavia, o 

mesmo não pode ser dito com relação aos artistas: um mesmo músico ou grupo pode ter diferentes 

músicas tocadas em um curto espaço de tempo – igualmente, em favor da sensação de continui-

dade. Além disso, a escolha dos midbacks tem pouca variação de hits do passado, quando poderia 

resgatar canções já meio esquecidas e, assim, ativar a sensação de “surpresa” do ouvinte. 

O outro pilar das emissoras jovens, o humor, manifesta-se em diferentes formas: em progra-

mas de bate-papo e entrevistas, em esquetes de humor, e na participação do ouvinte. A rádio Mix, 

por exemplo, conta com o humorista Marco Luque e seus personagens (Motoboy, Mustafari), e a 

Jovem Pan FM com o Felipe Xavier e seu Dr. Pimpolho. Também na Jovem Pan, o humorístico Pânico 

há vinte anos mantém o formato: entrevistas descontraídas e sem compromisso com informação – 

às vezes, ofensivas –, trotes telefônicos em ouvintes e música. A ideia de trotes por telefone como 

                                                           
14 “Midbacks” e “flashbacks” são termos utilizados para classificar músicas que foram sucesso (ou canções de trabalho 
de músicos) no passado, e que continuam alimentando a memória popular. São os bons vendedores, por assim dizer. 
flashback é normalmente utilizado para determinar canções mais antigas que os midbacks. Entretanto, não é tão fácil 
determinar a idade da música em anos: alguns hits dos anos 1980 continuam tocando frequentemente e podem ser 
considerados midbacks (por exemplo, a maior parte das canções de Cazuza). Já outras canções do mesmo período, 
devido talvez à sonoridade de um instrumento que caiu em desuso (como certos sintetizadores) ou ao estilo que não 
se renovou, são classificadas como flashbacks. 
15 Não acredito ser possível afirmar, entretanto, que qualquer uma dessas emissoras possa ser classificada como Top 40 
(em que a playlist é reduzida para aumentar a rotatividade de uma mesma música durante a programação) devido à 
presença marcante de midbacks durante todo o dia, além da mescla de formatos de programas.  
16 Há influência das novas EME, problema que discuto a partir da página 199. 
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elemento cômico é usada, também, por atrações como Chupim, na Metropolitana, e o Hora do Mu-

ção17, na Mix. O primeiro é um programa carregado de testosterona e misoginia, em que três apre-

sentadores fazem piadas de tudo, comentam notícias absurdas, ofendem os ouvintes e, na maior 

parte do tempo, tocam as mesmas músicas que já foram ao ar durante o dia. O segundo trata-se de 

um programa produzido no Rio Grande do Norte, e consiste em um apresentador com voz caricata 

passando trotes e as pessoas xingando em retorno. 

No caso da 89FM, é o humor leve, incorporado ao trabalho dos seus comunicadores, que 

garante o diferencial da emissora e possibilita alguns exemplos de atrações que alteram o status quo 

do rádio hoje. Isso não quer dizer que esses programas são inovadores: antes, eles resgatam algumas 

características e formatos do rádio nos anos 1970 e 1980, como uma produção residual que se ma-

nifesta nas estruturas do rádio contemporâneo. Em primeiro lugar, a programação durante a se-

mana é dividida em horários, cujos apresentadores são realmente os líderes: Zé Luís e seu Do Bala-

cobaco 2.Zé, Dois da Tarde com PH Dragani e Dani Taranha, Show do Tatola com Tatola Godas e 

Roberto Maia, para citar alguns exemplos. Há predomínio de música, quando consideramos a grade 

diária, mas alguns programas (como o Do Balacobaco) têm bom equilíbrio, principalmente por 

conta das imitações realizadas pelos apresentadores e dos jogos, com distribuição de prêmios. Falta 

à 89FM, entretanto, um programa de entrevistas como o Transalouca, da Transamérica, que recebe 

um convidado novo a cada dia (especialistas financeiros, veterinários, celebridades, entre os mais 

comuns) para responder a perguntas dos apresentadores e dos ouvintes (ver pág. 219), mantendo a 

chamada “atitude jovem” da emissora ao dialogar com pessoas de mais idade. 

A ideia de “atitude jovem”, que atende um público abrangente, é evidente em programas 

tematizados da Rádio Rock. Toda segunda-feira, uma especialista em finanças, que mantém um ca-

nal no YouTube sobre o mesmo assunto, conduz o programa Me Poupe, dedicado a dar conselhos 

de gerenciamento de finanças pessoais. O programa conta com dois apresentadores da estação, e 

mescla músicas com dicas, entrevistas com pessoas do mercado financeiro, com personagens que 

tiveram problemas de descontrole monetário, e responde a perguntas enviadas por ouvintes. Nesse 

programa, as piadas se somam ao tom sério; a variedade de pessoas que participam e situações abor-

dadas refletem o alcance almejado. Outro exemplo de programa especializado, o Motorgrid on rock, 

apresentado aos domingos, é a extensão radiofônica de blogueiros que possuem um canal no You-

                                                           
17 O Mução é um personagem criado no Rio Grande do Norte, por Rodrigo Emerenciano. Sua empresa produz diversos 
conteúdos em áudio, baseados no personagem, que são distribuídos em 125 emissoras. O mais famoso é o quadro com 
trotes e pegadinhas, via telefone, mas há programas mais completos, com leituras de notícias absurdas e muito mer-
chandising (www.mucao.com.br). Até 2018, o programa era apresentado na Metropolitana FM.  

http://www.mucao.com.br/
http://www.mucao.com.br/
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Tube, cujo temas são carros e esportes automobilísticos. No programa, o bate-papo é dedicado à 

memória sobre automóveis, competições em desenvolvimento e participação dos ouvintes que, por 

exemplo, podem ganhar prêmios ao descobrir qual o carro a partir do ronco do motor. Um terceiro 

exemplo, o GeekRock, é uma revista das manhãs de sábado com vários apresentadores e entrevistas, 

sempre com música entremeada, sobre o universo dos quadrinhos, filmes, computadores e ciência. 

Há ainda, nas noites do domingo, o Freak show, atração em que apresentadores conduzem conversas, 

geralmente com convidados, sobre casos sobrenaturais, mis�cismo etc., com leve tendência cômica. 

Uma "lenda urbana" abre o programa, um conto narrado com produção sonora pobre, que não valo-

riza músicas, efeitos ou mesmo entonações de locução, e cujo final só é apresentado ao final do show. 

O conjunto de programas assinados pelos comunicadores, somados aos tematizados, pode-

ria sugerir que a Rádio Rock está buscando uma programação que utiliza melhor a totalidade dos 

recursos radiofônicos, mas isso é enganoso. Podemos perceber, com certeza, uma melhora em rela-

ção ao antigo sistema da playlist sem locutores, mas isso ainda é pouco, se comparado às potencia-

lidades do rádio e da internet. Na realidade, menos que a apropriação da música e dos efeitos sono-

ros para produções sofisticadas, é a voz do locutor que tende a ser revalorizada, ao lado do diálogo 

com o ouvinte. Essa estratégia, mais bem difundida na 89FM, se reproduz de modos diferentes nas 

demais emissoras, com mais e menos intensidades. A Mix FM, por exemplo, usava o slogan “É muito 

mais música” nos anos 2000, em uma tentativa de reafirmar ao seu ouvinte que tocava mais músicas 

por hora que as concorrentes18. Hoje, o novo mote é “Muito mais que música”. Nota-se a estratégia 

de valorizar os diferentes programetes espalhados pela grade (trânsito, lançamentos musicais, clima, 

esquetes cômicos, jogos), pré-gravados e editados. 

As rádios de “atitude jovem” parecem demonstrar uma retomada de formatos clássicos do 

rádio, reelaborados no contexto atual. Os shows matinais, por exemplo, começam a se fazer presen-

tes em diferentes estações de rádio do segmento. A fórmula básica é simples: uma dupla ou trio de 

apresentadores leem notícias retiradas de outros veículos, comentam informações pertinentes ao 

universo musical da estação, conversam entre si, valorizando piadas, e podem inserir mensagens de 

ouvintes. Esporadicamente, os programas recebem convidados. Lhes faltam, geralmente, domínio 

de reportagem e uma produção bem elaborada de textos. É possível mencionar, desde logo, as re-

vistas matinais da Rádio Rock e da Energia 97 (segmentada em eletrônico), incorporadas à progra-

mação recentemente, em que o âncora do horário passa a ter no estúdio uma jornalista (no caso da 

                                                           
18 É interessante que, para cumprir essa promessa (sempre limitada pela quantidade de minutos em uma hora), a emis-
sora editava as canções para durarem menos tempo e, assim, caberem mais unidades em 60 minutos. Essa prática se 
mantém. 
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89FM). São semelhantes ao Despertador, na Disney, que inclui quadros de aniversários do dia, e a 

possibilidade de inscrever uma pessoa para ser acordada por meio de um telefonema. A Transamé-

rica tenta um diferencial com o conjunto Desperta, Esporte de Primeira e 2em1, isto é, inicia a manhã 

com um gillette-press conduzido por dois apresentadores, um de voz empostada e outro bem jovial, 

intercalando notícias com mensagens de positividade e música; segue-se uma revista esportiva, que 

apresenta pautas do dia anterior e desdobramentos, opinião e entrevistas; e termina com uma re-

vista matinal conduzida por dois apresentadores em boa sintonia, um homem e uma mulher, com 

participação dos ouvintes. Nesse segundo programa, o foco são notas curiosas, listas realizadas pelos 

apresentadores e comentários sobre os assuntos mais urgentes. A Mix FM, recentemente, incorpo-

rou à grade matinal a Hora do Mução, ou seja, um humorístico.  

O horário do final da tarde, em São Paulo, apresenta variações dessa mesma estratégia, que 

se resume ao aumento da conversa e voz falada, como identificado por Ferraretto (2015). A Metro-

politana apresenta o já mencionado Chupim, na virada da tarde para a noite. A Transamérica se 

dedica a mesas redondas de futebol, enquanto a Rádio Rock oferece bate-papo e apresentação de 

músicas com o Show do Tatola, para ser seguido, às 19h pela tertúlia humorística Quem não faz, 

toma, programa que deu origem ao televisivo Encrenca (Rede TV, líder no segmento no domingo à 

noite). O programa, que deveria tratar de futebol, tem como característica geral um certo tom de 

humor nas apresentações, entrevistas (esporádicas, mas bastante empolgadas) e comentários sobre 

temas diversos, de novelas a notícias tabloide. Incrivelmente, o programa parece acertar no tom das 

conversas e do volume da voz dos apresentadores. Por fim, temos a tentativa da Mix FM em oferecer 

uma revista musical, o Mix Tudo, que conta com entrevistas e participação de ouvintes.  

Outra característica que vem sendo redescoberta pelas as rádios jovens é a participação do 

ouvinte ao vivo (muito comum também nas emissoras populares). Na Rádio Rock, Ramona 89, pro-

grama das 12h às 14h, e Do Balacobaco, contam com bastante participação e conversa com ouvintes. 

Neste último, Zé Luís e companheiros interpretam personagens e brincam com a imaginação da 

audiência, lançando mão de efeitos sonoros e música para contrastar com outros programas simi-

lares. Além desses, o Chupim, na Metropolitana, recebe ligações ao vivo, enquanto a voz do ouvinte 

se faz notar por WhatsApp no restante da programação – trabalho similar surge também na Disney. 

No final das noites de segunda à sexta, o ouvinte da Rádio Rock pode participar ativamente (por 

telefone ou mensagens de texto e voz) de um programa que debate temas cotidianos, o Esquenta, 

apresentado por três locutores. Este formato está presente também em outras emissoras, em dife-

rentes horários: na Transamérica, no matinal 2 em 1; na Mix FM, no programa de notícias do final do 
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dia, o Mix Tudo. Até 2018, a Jovem Pan contava com o Missão Impossível, em que um ouvinte se 

inscrevia e conversava com dois apresentadores, no início da noite, para relatar problemas de rela-

cionamentos em troca de aconselhamento. Uma característica desses programas é certo equilíbrio 

de tempo entre voz e música, sendo que, nos exemplos da 89FM e da Jovem Pan, predominam a voz 

falada. 

Todas essas estratégias, como adiantado na abertura desta seção, são voltadas para uma 

audiência de ampla faixa etária. A Disney e a Metropolitana parecem apostar efetivamente no ado-

lescente e jovens até 25 anos como público primário, algo denotado pela plástica sonora da emissora, 

enquanto a Jovem Pan e a 89FM semelham vincular-se mais ao jovem adulto (de 25 anos ou mais), 

especialmente por conta da seleção musical. O conjunto de anunciantes dessas rádios evidencia essa 

diferença: cursos de graduação, comida instantânea, shoppings e lojas de moda jovem no primeiro 

caso, contra cursos de pós-graduação, carros, agência de viagens, no segundo. As outras estações 

parecem ficar no meio do caminho. Há uma contradição relevante em jogo: ao mesmo tempo em 

que a 89FM aponta para o jovem, amplia sua audiência com pessoas mais maduras, saudosistas de 

outros tempos da rádio. Se, por um lado, isso é positivo como fidelização de público e de marca, 

resta como dúvida a capacidade dessa emissora em dialogar com o público de menor idade, que 

está começando a consumir rádio.  

Na Jovem Pan FM, esse envelhecimento é traduzido na integração da emissora jovem com 

a programação da Jovem Pan News, emissora histórica da faixa AM paulistana. Programas integral-

mente falados, de cunho noticioso, como Jornal da Manhã, Jovem Pan Morning Show, na faixa ma-

tinal, e o vespertino Pingos nos Is, são hoje espelhados nas grades das duas estações. O Morning Show, 

inclusive, é responsável pela transição etária da Jovem Pan FM, da audiência com mais idade do 

Jornal da Manhã para o jovem adulto do Pânico. Apresentado por um ex-VJ da MTV Brasil, Edgard 

Piccoli, traz entrevistas mais próximas do soft news, em conduções muitas vezes polêmicas. A Tran-

samérica tem uma estratégia diferente, e notável: mesas redondas e transmissões de futebol são 

responsáveis por ampliar o alcance do público. O tempo de programação jornalística voltado para 

esportes, hoje, ocupa quase 50% dos dias úteis na Transamérica na capital paulista, e boa parte des-

ses programas é transmitido em rede para outras cidades, ou tem versões regionais produzidas pelas 

afiliadas, como é o caso de Recife19.  

                                                           
19 Desenvolvo melhor esse assunto no tópico 6.5.1, em que discuto o papel dos esportes nas emissoras em FM 
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Em uma comparação direta entre 89FM e Transamérica, destaca-se na primeira a presença 

relativamente mais marcante dos locutores durante a programação musical, embora haja predomí-

nio das canções. Entretanto, fora dos horários em que os locutores emprestam nome e legitimidade, 

a playlist domina e os locutores praticamente só tocam músicas. Em ambas, a duração padrão dos 

blocos é 30 minutos. Quando é uma sequência de canções, aos 15 minutos há uma intervenção do 

locutor para anunciar/desanunciar as faixas (no caso da Transamérica, isso é mais raro). Na 89FM, é 

menos comum o locutor que “grita” o nome e a hora, e depois desaparece: a locução é mais pausada 

e mais compreensível. De toda maneira, em todas as faixas horárias em que a música é o “prato 

principal”, falta ao locutor a possibilidade de comentar sobre o que toca, e mesmo “educar” o seu 

público – especialmente o adolescente. Não existe mais o clássico DJ (tópico 2.6.2). 

A 89FM parece acertar em alguns momentos, mas a fidelidade de seu público mais jovem é 

extremamente condicionada às promoções que a emissora realiza, distribuindo como prêmios in-

gressos de shows e pequenos produtos. Nas mídias sociais, a emissora (assim como a Mix e a Metro-

politana) divulga “memes” e posts compartilháveis, em um exemplo simples de mídia propagável 

(Jenkins et al., 2013). Poderia, não obstante, investir mais em conteúdo variado, que valorizasse sua 

equipe de locutores e o estilo que a marca representa. O mesmo pode ser dito da Transamérica: o 

jogo entre “emissora jovem” e “rádio de esportes” nem sempre parece bem conduzido, às vezes até 

mesmo sem sentido. Na programação musical, repete-se mais músicas do que na 89FM. 

Quem perde com essas formatações das emissoras é a audiência adolescente e jovem, que 

se vê sem um bom representante de seus anseios. Apesar da repetição seja importante para a venda 

da canção, seria função dessas estações trabalhar mais ativamente na descoberta e oferta de novos 

nomes. A atual programação não-especializada parte do princípio que o jovem não teria “paciência” 

para uma rádio mais falada, mas pouco se testou sobre isso. Os exemplos que estão presentes na 

89FM e na Transamérica mostram o contrário, haja vista a participação de ouvintes registrada. A 

conclusão preliminar que se extrai é a necessidade dessas emissoras aprenderem a re-conhecer seu 

público jovem. 

.. … Para o restante do Brasil 

Restam algumas observações sobre o rádio voltado ao público jovem das outras capitais observadas. 

Em primeiro lugar, é preciso sinalizar alguns ajustes em relação à programação gerada na capital 

paulista. Normalmente, programas muito específicos da cabeça de rede simplesmente não têm con-

trapartes locais, sendo substituídos por programações musicais. Algumas vezes, como é o caso da 
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Transamérica e Jovem Pan no Recife, algumas playlists são montadas localmente, mas obedecem às 

instruções e práticas das matrizes. 

O caso do rádio para o público jovem no Recife é bastante complicado. Além das duas esta-

ções oriundas de São Paulo, a capital pernambucana contava com uma filial da Mix FM. Entretanto, 

como mencionado anteriormente, essa estação hoje é a Hits FM, que mantém a identidade sonora 

e atrações similares à antiga arrendatária da frequência. Duas diferenças são notáveis. A primeira é 

um show matinal de formado padrão, produzido com notícias de agência, que entra no ar bem cedo. 

Em parte, esse programa compete com o jornal matinal da Transamérica, uma mesa redonda de 

futebol entre sete e oito da manhã, conduzida por três apresentadores, bastante similar à versão 

paulistana. A outra diferença é um programa, no início da noite, em que dois apresentadores con-

versam entre si sobre as principais notícias do dia, com participação de ouvinte por WhatsApp. Vale 

destacar que as três estações jovens do Recife difundem lançamentos do pop internacional, numa 

alternativa à predominância da música brasileira das outras estações. Entretanto, especialmente o 

sertanejo e batidão romântico também se fazem presente em suas programações. 

Em Porto Alegre, o cenário também não é muito animador. A Jovem Pan esteve presente no 

dial até pouco antes desta pesquisa, ficou um tempo fora do ar e, no final de 2018, parece que voltou 

a transmitir a programação da rede para a capital, a partir de uma cidade vizinha. Assim, restam as 

redes Mix FM e Atlântida. Mais recentemente, foi inaugurada a FM Express, eclética em termos de 

seleção musical, e que parece corresponder a mais uma concorrente pela faixa etária. Entretanto, 

sua estreia ocorreu após o levantamento de dados, de modo que não foi possível analisar sua pro-

gramação. O diferencial fica sob responsabilidade da Unisinos FM, rádio universitária que se destaca 

pela segmentação musical, com foco na música alternativa, nos programas especializados em seg-

mentos musicais, e na ousadia do programa do final da tarde. Entre 17h e 19h, o Desacelere traz dois 

apresentadores que comentam notícias, bandas e músicas em um bate-papo entremeado com can-

ções mais “calmas” para o horário de estresse. Há um “quê” de amadorismo na estação, mas que 

funciona muito bem no conjunto das estações da capital gaúcha: é um exemplo de como o campo 

público importa para a manutenção de alguma diferença na oferta. 

Com relação aos programas das estações comerciais, o destaque fica para Cafezinho, da Mix 

FM, atração produzida localmente, necessária para fazer frente ao Pretinho Básico, da principal con-

corrente, a Atlântida, da RBS. Ambos programas possuem os mesmos elementos: apresentadores 

trazem notícias curiosas, quadros de humor (com piadas e imitações) e comentam os assuntos em 

alta no momento. O sucesso do Pretinho é tamanho que tem duas edições diárias, e os “melhores 
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momentos” são reprisados no final de semana. Há, ainda, um outro programa na Atlântida, o Tá 

Vazando, que segue padrão parecido – mesmo que reste evidente que este tem uma produção bem 

menos eficiente que o Pretinho Básico, e carece de aprofundamento e dinâmica. 

A questão do envelhecimento da audiência se faz notar na Atlântida: tem show matinal que 

é, basicamente, uma curadoria de notícias retiradas de outros veículos e manchetadas entre músi-

cas; tem mesa redonda de futebol; e segmenta as músicas em programas específicos, como o ATL 

Pop Rock, com canções mais contemporâneas dos gêneros que dão título ao programa, e Discorama, 

que toca especialmente flashbacks; tenta seguir certo ecletismo na programação geral, mirando em 

públicos diversos. 

Quero reafirmar que não encontrei muita novidade na programação voltada ao jovem nas 

outras duas capitais, em comparação a São Paulo, de modo que as críticas sobre a programação são 

iguais: o rádio não pode dar as costas ao público jovem, deve investir na sua fidelização. Para esten-

der essa crítica, é importante levar em conta que o investimento em um público mais maduro, em 

uma programação que deixa de lado o adolescente, não cultiva o hábito de consumir rádio em in-

divíduos que, num futuro, poderiam continuar ouvintes dessas mesmas emissoras. De maneira si-

milar, as estações parecem não investir em uma faixa etária fixa, isto é, ser o ponto de referência de 

uma idade, variando a programação conforme mudam gostos e preferências a cada nova geração 

de ouvintes, enquanto aqueles que envelhecem migram para outras estações. Essa segunda estraté-

gia, entendo, é mais pertinente quando um mesmo grupo empresarial é dono de várias estações em 

uma região. Por outro lado, tendo em vista as possibilidades da internet em multiprogramação, tal-

vez o “treinamento” e fidelidade desse jovem à marca da estação pudesse se prolongar em ofertas 

on-line rentáveis. Nesse sentido, o fortalecimento do comunicador/DJ como fonte de referência e 

identificação, ao invés da seleção musical, parece ser o caminho possível. Para isso, o trabalho em 

mídias sociais, a valorização do locutor (Gambaro & Vicente, 2013), e o investimento em programas 

com qualidade de conteúdo (como shows de entrevista, e.g. Transalouca) são passos fundamentais. 

Outro problema geral é o pequeno investimento na identidade das estações como repre-

sentantes de estilos de vida. A história da Atlântida é baseada nesse aspecto, tendo surgido no início 

dos anos 1980 para representar uma geração, tal qual sua principal concorrente, a extinta Ipanema 

FM (Ferraretto, 2007b). Em São Paulo, algum tempo atrás, Metropolitana, Mix e 89FM-Rádio Rock 

disputavam o ouvinte e eram marcas que os jovens literalmente vestiam. Hoje, talvez por conta do 

ecletismo musical que apresentam, valem menos como fontes de estilos e representação identitária. 

O trabalho em mídias sociais tenta dar conta do reforço da marca, e essas estações, em cada capital, 
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tentam se manter visual e sonoramente na lembrança dos ouvintes, com notícias, memes e fotos – 

materiais compartilháveis que talvez digam algo sobre as pessoas que com eles interagem. É pouco. 

A despeito dos investimentos em plataformas on-demand, a mera replicação da programação nor-

mal em trechos editados não parece suficiente para que os ouvintes se engajem no consumo assín-

crono. A “atitude jovem” dessas emissoras olha para os adultos, e não dialoga com as preocupações 

e ritmo de vida dos mais jovens. 

. AS POPULARES ESTÃO MENOS POPULARES 

Desejo começar esta descrição com um comentário acerca do termo “populares”, utilizado tanto 

no mercado radiofônico como no meio acadêmico para designar as emissoras que tocam principal-

mente músicas nacionais e têm potencial para atingir, portanto, uma audiência ampla. Esse termo 

carrega um certo preconceito velado, uma vez que serve para diferenciar uma música nacional “so-

fisticada” (a MPB de Chico Buarque, por exemplo) de artistas que vendem muitos discos. É possível 

alegar que o termo “popular” tem a ver com a não-segmentação dessas empresas, atingindo um 

público variado como resultado da veiculação de diferentes estilos musicais. Essa afirmação também 

não se sustenta, quando emissoras segmentadas em sertanejo, como a Nativa e a Top, são incluídas 

nesse mesmo grupo. 

Por convenção, continuarei adotando o termo “popular” para me referir a um grupo espe-

cífico de emissoras. Entretanto, ressalvo aqui que busco adjetivar rádios que almejam alcance amplo 

de audiência e programação musical predominantemente nacional e diversificada. Claro, tal acep-

ção também não é a mais acurada, pois a utilização do termo para representar o alcance dessas 

emissoras implicaria a inclusão, na lista, de rádios como a Metropolitana e a Alpha FM (ambas seg-

mentadas por faixa de público, mas com bons índices gerais no IBOPE). Daí a necessidade de incluir 

uma segmentação musical que tenha sentido similar ao que busco: sucessos contemporâneos. Dessa 

forma, a palavra “popular” designa um tipo de emissora – e o estilo musical predominante – que 

almeja um público inespecífico. 

O segmento popular é, também, o que costuma concentrar maior concorrência: no dial FM 

paulistano, seis emissoras se diversificam com foco no mesmo público abrangente: Gazeta FM, Na-

tiva, Band FM, Top FM, Transcontinental, 105 FM e Tropical. Em Porto Alegre são 88.7 FM, 92, Cai-

çara e a 104 FM. Além delas, a Farroupilha AM, mesmo com recorte musical diferente, incorre em 

alguma sobreposição de públicos. No Recife, a distribuição é um tanto mais desigual, em função de 

dois fenômenos – o predomínio de estações evangélicas, e as comunitárias cumprirem o papel de 
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dialogar com o segmento popular. Nesse mercado, apenas três estações comerciais podem ser clas-

sificadas como populares: a líder Recife FM, seguida pela Clube FM, e, assim como ocorre com a 

Farroupilha, a Clube AM oferece certa sobreposição de público com a irmã do FM. Dado esse con-

junto, é preciso anotar um fenômeno interessante: Apenas Transcontinental, 105FM, Tropical e 88.7 

FM são estações independentes de grupos de comunicação. A 92 e a Farroupilha pertencem à RBS, 

Caiçara e 104 são do grupo Pampa, Top é parte da Rede Mundial de Comunicações, Gazeta faz parte 

da Fundação Casper Líbero, Recife FM é do grupo Verdes Mares, que opera afiliadas da Rede Globo, 

Clube AM e FM são do grupo Diários Associados e Nativa e Band pertencem ao Grupo Bandeirantes 

de Comunicação. 

De um modo geral, as seleções musicais são bem semelhantes entre todas as elas, indepen-

dente da região. Assim como as redes de rádio para o público jovem, essas emissoras servem como 

espaço de lançamento e massificação de canções sancionadas pelas gravadoras, que basicamente 

sustentam a programação. Os hits do gênero musical sertanejo, em sua variedade universitário (re-

presentado por Paula Fernandes, Luan Santana, Michel Teló, Maiara e Maraísa) tocam em todas as 

emissoras, ao lado de cantores e cantoras que surgem e desaparecem com grande velocidade. Uma 

das características desse gênero é se mesclar a outros e aproveitar as tendências. Por exemplo, há 

um grande diálogo entre muitos desses artistas atuais com o funk (seja o carioca ou o ostentação 

paulistano) o pop nacional (de cantoras como Ludmilla e Anitta) e mesmo o pagode, que parece 

renascer em São Paulo. Entretanto, apenas duas estações – Nativa e na Top FM – são segmentadas 

no sertanejo e suas “mestiçagens”. Todas as demais, em maior grau – como Recife FM, Clube FM, 

104 e Band – ou em menor grau – como Caiçara, 88.7 e Gazeta – abrem espaço para outros gêneros 

como o forró, o reggaeton e arrocha (no Nordeste) e o pagode e o batidão romântico (no Sudeste). 

Além disso, há certa continuidade dessas estações com o conjunto que podemos identificar como 

música romântica, isto é, canções cuja temática tem a ver com relações e conflitos amorosos. Nesse 

sentido, o Nordeste se destaca pela presença, também marcante, do brega em diferentes variações. 

Em todos as estações, é possível perceber uma repetição maciça das mesmas faixas durante todo o 

dia, de modo que essas emissoras trabalham bastante próximas dos interesses das grandes gravado-

ras em fortalecer o seus castings. No caso do Recife, como deixou claro Ellis Santos (comunicação 

pessoal), elas são, inclusive, pautadas pelos movimentos de shows na cidade. 

Outro ponto em comum é a estratégia de programação: na maior parte do tempo predo-

minam as playlists musicais intercaladas com intervenção dos locutores com algumas mensagens, 

manchetes noticiosas ou conversa com ouvintes. Em termos de linguagem, predomina o locutor 
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“sorriso”, o companheiro íntimo que está o tempo todo feliz, em clima de festa. Durante todo o dia, 

a voz do ouvinte se faz presente, na maior parte das vezes em mensagens de áudio enviadas via 

WhatsApp, mas todas as estações atendem telefonemas de ouvintes, que ligam para pedir música 

ou, simplesmente, conversar ao vivo.  

Alguns pontos curiosos, entretanto, marcam as diferenças entre as emissoras, especialmente 

na programação matinal (o horário mais ouvido do rádio). A Gazeta FM, por exemplo, tem em sua 

manhã um programa em que o locutor lê mensagens motivacionais a cada dez ou quinze minutos. 

A Transcontinental apresenta dois locutores e uma voz caricata de criança, que leem notas curiosas 

sobre famosos e notícias estilo tabloide, normalmente velhas (faz falta uma boa produção…). As 

intervenções são mescladas principalmente com samba e pagode, atual ou passado, e ligações e 

mensagens de ouvintes. A Band tem o programa Hora do Ronco, que apresenta o mesmo formato 

há décadas: dois apresentadores dão vida a personagens em situações humorísticas, com vozes ca-

ricatas; eles interagem com o Ronco durante o show. Esse programa inclui leitura de notícias (em 

sua maioria, soft news), participação do ouvinte ao vivo e por mensagens, para comentar as notícias, 

pedir músicas e prêmios, ou responder enquetes, e uma boa quantidade de canções. A 105 FM abre 

espaço para a participação do ouvinte em conversa com uma dupla de locutores. Na Nativa, o equi-

líbrio de tempo entre voz e música é buscado desde as primeiras horas da manhã, com o Coração 

Sertanejo. Entre os diferenciais estão mensagens de motivação seguidas de música inspirativa, e bate-

papo entre locutor e uma “coadjuvante” sobre casos curiosos e fofocas de famosos. De modo similar, 

a 104 FM, de Porto Alegre tem intervenções alongadas do locutor (três minutos em média, a cada 

duas ou três músicas), o que também demonstra certa valorização do comunicador, que comenta 

manchetes, músicas e fofocas com um tom, às vezes, politicamente incorreto. No Recife, Clube FM 

e Recife FM também trazem um pouco mais de conversa pela manhã, mas com menos elementos 

que diferenciem o restante do dia: normalmente dicas de emprego, informações de trânsito e um 

ou outro comentário sobre notícias gerais. Os locutores, entretanto, desempenham com bem me-

nos desenvoltura o contato com o ouvinte. 

Algumas estações se destacam pelo papel singular dos comunicadores: em São Paulo, a Top 

levou ao dial FM Eli Corrêa, histórico comunicador do AM. Ao mesmo tempo, Fábio Teruel coloca, 

na programação da Tropical, ouvintes ao vivo, para contar seus problemas, em um programa de 

inspiração católica, baseado em mensagens de fé. Em Porto Alegre, Sérgio Zambiasi toma conta da 

programação matinal da Caiçara, com leitura de notícias, comentários do comunicador e músicas. 

Predomina, muitas vezes, o tom sensacionalista das matérias selecionadas. No Recife, como os prin-
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cipais nomes populares estão na Rádio Jornal, resta à Clube AM o comunicador Bocão, que apre-

senta um programa talk com notícias gerais e de esportes, entrevistas, boletins de trânsito, policial 

e de serviços, e uma ou outra canção. 

A falta de novidades nessas emissoras é, ao mesmo tempo, uma vantagem e o prenúncio de 

um problema mais grave. O predomínio de lançamentos na rotação das músicas e a repetição do 

formato “música-participação do ouvinte” é, com certeza, a garantia da liderança dessas rádios. No 

entanto, é preciso levar em conta que o meio vem perdendo participação da audiência como um 

todo, de modo que essas estações, que são as líderes, são também em boa medida responsáveis pela 

migração de público para outras mídias. É sintomático que a Band FM comemore, no final de 2018, 

três anos e dez meses de liderança: por mais que ofereça uma programação com vários diferenciais 

competitivos, sua audiência tem encolhido ano a ano, junto com todo o setor radiofônico. Logo, ela 

– e as demais estações, que seguem estratégias comerciais parecidas – são parte do problema. Entre 

as ações para alcançar e manter o público, como é possível observar nas programações matinais, há 

variações dentro das mesmas estratégias e, salvo programas consagrados como Hora do Ronco, resta 

pouca habilidade em criar laços com um ouvinte. Se for unicamente pelo viés da música, a popula-

rização dos serviços de streaming representa um risco tão grande a essas estações como àquelas 

voltadas ao público jovem. 

Insisto, são poucos os elementos que podemos destacar de um modo geral. Rádios como 

Nativa, Band e Transcontinental mantêm, ainda hoje, a leitura dramatizada de cartas, parte da pro-

gramação da hora do almoço que toca canções românticas nacionais e internacionais, herança de 

outras épocas do rádio falado. Na Recife FM, programa similar ocupa tanto o horário do almoço 

quanto a programação noturna, com a diferença que a estação serve como “correio elegante” de 

pessoas procurando parceiros.  

É preciso gastar algumas linhas para falar sobre a leitura dramatizada na Band e na Nativa. 

Na primeira, o quadro faz parte do programa Quem ama não esquece. Dois locutores dramatizam o 

texto, que é editado com efeitos sonoros e música. A peça dura cerca de dez minutos, e é seguida 

por um debate com ouvintes que telefonam ou mandam mensagens, comentando a história e, 

quando o relato é triste, enviando mensagens positivas. Esse quadro, em especial, representa um 

daqueles breves momentos em que a relação entre ouvintes é fortalecida pela estação de rádio, que 

serve como mediadora tecnológica de uma rede social baseada na escuta. É um formato tradicional 

do rádio, renovado com uma estrutura que é, também, tradicional – a dramatização. A Nativa, do 

mesmo grupo Bandeirantes, apresenta sua leitura dramatizada logo após a Band. O quadro Aconte-
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ceu comigo tem uma edição melhor da música, mas a estrutura é similar: as diferenças estão na 

abertura do programa, quando a locutora do horário lê uma mensagem motivacional ou uma poe-

sia, e no debate após a apresentação da carta, quando vai ao ar uma conversa pré-gravada com a 

pessoa que enviou o texto. 

Momentos de participação do ouvinte, mesmo nas emissoras populares, parecem estar se 

tornando cada vez mais raros, e o rádio está perdendo uma de suas características principais, culti-

vadas nos anos 1970: o contato íntimo pela conversa (conforme descrito a partir da página 100). De 

forma geral, as novas tecnologias alteraram os modos de comunicação e afetaram a criação de laços 

entre ouvintes e apresentadores (Stachyra, 2018). As conversas ao vivo com os locutores estão se 

tornando raras: a maior parte das emissoras está recebendo mensagens enviadas via WhatsApp e, 

quando reproduzidas no programa, o locutor simula uma conversa, dando um efeito artificial ao 

que antes era uma das principais atrações do rádio. Quando a conversa acontece ao vivo (como sob 

o comando de Sandra Groth, na 105 FM, pela manhã), há mais elaboração nas perguntas e respostas, 

apesar de quase sempre se discutir amenidades cotidianas ou alguma bobeira engraçada, por até 

dois minutos. Contudo, mesmo nessa nova forma de contato se processa a representação do grupo: 

o ouvinte no ar como representante de uma coletividade, e o senso de pertencimento à comunidade 

ouvinte. No áudio pelo WhatsApp, a emissora ganha controle de tempo e do conteúdo que vai ao 

ar, em prejuízo da espontaneidade que marca o rádio. 

No conjunto das estações observadas, é preciso dar algum destaque à 105, escolhida como 

objeto central em São Paulo. Durante todo o doutorado, a estação manteve uma programação bas-

tante diversificada, em termos de abrangência de estilos e identidades em sua grade diária. Desde 

meados de 2018, entretanto, a rádio tem passado por algumas reformulações, e as notas que trago 

consideram um cenário médio, observado no final desse mesmo ano.  

No início do dia, a programação musical tem predomínio de flashbacks do funk e hip hop, 

brasileiro e estadunidense. No programa seguinte (Conexão Só Alegria), a locutora principal (Sandra 

Groth) interage com um apresentador em uma conversa animada – e um tanto sensualizada – so-

bre novelas e notícias curiosas. A seleção musical é dominada pelo pagode, alternado com pop na-

cional e samba, especialmente hits e lançamentos. Na hora do almoço, ao invés de um tradicional 

programa de músicas românticas, passou a ser apresentado em 2018 um “arquivo do samba”. Às 13 

horas, retorna as atrações com hits e “sucessos do ano passado”. Quatro e meia da tarde, é dado 

início à primeira edição do Espaço Rap, programa dedicado a tocar esse e outros estilos da black 

music, com exceção ao funk carioca. Há uma mesa redonda esportiva em seguida, dando continui-
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dade ao trabalho da emissora na cobertura do futebol paulista. Após a Voz do Brasil, o Espaço Rap 

retorna numa segunda edição, desta vez com músicas ainda menos populares. No final da noite, o 

Encontro das Tribos é um programa dedicado ao reggae. A emissora também conta com ampla co-

bertura de jogos de futebol, com transmissões ao vivo nas quartas, sábados e domingos de jogos, e 

balanços esportivos de segunda-feira. Nos finais de semana, a programação fica ainda mais eclética 

com programas voltados à música de baile (Festa do DJ Hum, sábados à tarde), à black music de raiz, 

como funk dos anos 1970 (Black 105, domingo à tarde), músicas de influência black internacionais 

(Balanço Black) e um programa de samba contemporâneo e flashbacks (Roda de Samba, sábados e 

domingos). 

A participação da voz falada na programação da 105 FM é assim distribuída: a maior parte 

das intervenções dos ouvintes são por áudios enviados por WhatsApp, mas programas como Cone-

xão Só Alegria e Espaço Rap contam com mais conversas ao vivo. É importante destacar que o Espaço 

Rap tem uma relação muito próxima com a periferia da cidade, de modo que os dramas cotidianos 

se tornam explícitos nas letras das músicas e nas falas dos ouvintes. Os balanços esportivos são so-

mente falados, com participações esporádicas de ouvintes e, em momentos especiais, convidados, 

mas pobres em termos de edição e plástica sonora. Dois programas apresentam entrevistas com 

celebridades, músicos ou outras pessoas ligadas às suas respectivas cenas musicais: o Encontro das 

Tribos e o Roda de Samba. O segundo é gravado ao vivo a partir de um bar, e a conversa se dá 

enquanto o grupo de samba/pagode se apresenta20. Este é um dos programas que destaco como 

exemplo positivo das emissoras paulistanas, ao apresentar um formato que, embora clássico, conduz 

o ouvinte para o aprendizado, com entrevistas bem estruturadas com os músicos que se apresentam 

(além, é claro, dos comentários sempre bem pontuais que o apresentador faz às músicas que toca). 

Como afirmei anteriormente, entretanto, esses programas não representam um modelo re-

novado de fazer rádio. A programação da 105 FM – e seu ecletismo segmentado em horários – é 

basicamente o mesmo desde quando iniciei essas observações, em 2003. É, com certeza, uma pro-

gramação mais avançada que a das outras emissoras, mas os mesmos problemas se repetem: pouca 

variedade musical dentro dos programas, e quase nenhuma apresentação de alternativas; participa-

ção ativa do ouvinte fortemente controlada pela emissora (ainda mais agora, com o uso do What-

sApp); e pouca utilização das ferramentas digitais, como sites e mídias sociais. O cenário tornou-se 

                                                           
20 Até maio de 2018, o programa foi apresentado por Glaydes Xavier, especialista em samba que foi, inclusive, comenta-
rista de carnaval na Rede Globo. Em seus horários, ela apresentava músicos e grupos em início de carreira, como tenta-
tiva de apresentar algo novo ao seu ouvinte. Glaydes morreu de uma infecção generalizada, decorrente de pneumonia, 
e o programa passou a outro DJ da estação. 
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mais grave em 2018, quando o website se tornou uma página simples, com o endereço da estação, e 

as mídias sociais passaram a ser menos trabalhados do que já eram para a relação com o ouvinte. 

No aspecto mais geral de programações inovadoras, registrei ainda uma perda de qualidade 

no conjunto das emissoras. Por exemplo, no mestrado (Gambaro, 2011) observei que Band FM e 

Transcontinental tinham programas noturnos que eram baseados na participação do ouvinte, co-

mentando temas definidos por um conjunto de apresentadores. O engajamento das pessoas era 

real, criando uma conversa virtual entre ouvintes e com os apresentadores por meio das ondas so-

noras, do bate-papo por telefone, e por meio de mensagens de texto. Esses programas foram subs-

tituídos por outros que não são a sombra do que aqueles entregavam, com boa audiência. Voltam 

à fórmula básica de repetir sucessos, distribuir prêmios, e inserir mensagens de ouvintes. A situação 

é parecida em Porto Alegre, enquanto no Recife, a partir das 20h ou 21h, de acordo com a estação, 

entra no ar um programa de música romântica e troca de mensagens de casais e candidatos a en-

contrar um parceiro. 

É possível afirmar que a utilização de recursos e linguagem, assim como a variedade de for-

matos entre as rádios populares, não se estagnou nas últimas décadas: encolheu em termos quali-

tativos. Da mesma forma que o jovem perde fontes de identidade com as emissoras que deveriam 

representá-los, a grande maioria das pessoas, que ouve as emissoras populares, encontram no rádio 

apenas um espelho deformado daquilo que poderia ser. Salvo algumas exceções aqui apontadas, ao 

representar principalmente os interesses comerciais da indústria da música, essas emissoras deixam 

de lado a formação da identidade da audiência e os interesses ligados a essas representações. 

Para exemplificar essa crítica, utilizarei o programa que considero ser a verdadeira exceção: 

o Espaço Rap, especialmente a segunda edição. O programa serve como ligação entre presidiários e 

seus familiares. Muitas pessoas que mandam mensagens dirigem-se a amigos e parentes presos, ou 

mesmo são pessoas que estão em alguma casa de detenção nas regiões do entorno de Jundiaí (onde 

a rádio está sediada) e São Paulo. Como a maior parte das letras dos raps que tocam nesse programa 

são respostas à criminalidade e às injustiças sociais, o programa se tornou uma verdadeira possibili-

dade de expressão de um grupo às margens da sociedade. O conhecimento impresso por Fábio Ro-

gério, principal locutor do programa, poderia inclusive ser mais bem aproveitado para valorizar essa 

cena musical. Por outro lado, sempre foi um programa com grandes dificuldades para encontrar 

anunciantes, e depende basicamente dos shows organizados pela estação e pelos selos musicais que 

tocam na estação para se sustentar. 
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Mais do que os anunciantes, as emissoras populares lucram também com as festas que rea-

lizam. Nesse quesito, a 105 FM é bastante versada: durante o período de análise, pelo menos cinco 

diferentes festas foram anunciadas (algumas com periodicidade semanal). Cantores presentes na 

programação (consagrados ou em início de carreira) se apresentam em casas reservadas pela rádio, 

em festas que contam com a presença dos locutores e DJs. Questão parecida pode ser observado no 

Recife, nas festas promovidas por Clube FM e Recife FM, algumas gratuitas para o público e bancada 

pelos patrocinadores. Na cidade, essa tradição se fortaleceu na Caetés FM, antigo nome da Clube, 

que organizava o Recife Folia (P. Villela, comunicação pessoal). 

Um último dado relevante deve ser adicionado nesta revisão do rádio popular, referente à 

ocupação dos microfones por locutoras, já que as mulheres são o principal público-alvo. Essas esta-

ções, que detém em conjunto a maior parcela de audiência e alcançam especialmente o público 

feminino de classes C/D/E, são as que menos contam com apresentadoras mulheres comandando 

programas. Na verdade, de um modo geral, a presença da voz feminina no rádio é absolutamente 

menor que a voz masculina. Dentre as emissoras em FM paulistanas que fornecem dados sobre suas 

equipes (cerca de 75% do total), em apenas seis detectei equilíbrio entre as vozes masculina e femi-

nina como âncoras ou líderes de programa21. Entre todas as demais emissoras FM, que representam 

72,5% das que oferecem dados sobre suas equipes, a voz masculina ou predomina, ou é a única – 

não há apresentadoras. Porto Alegre e Recife apresentam situação ainda mais criticável. Na capital 

gaúcha, apenas três estações dentre as mais de 30 das faixas AM e FM se aproximavam do equilíbrio 

entre homens e mulheres22. Nem mesmo a Atlântida, de perfil jovem e que conta com um pro-

grama/podcast voltado para mulheres (ATL Girls), realmente apresenta uma disposição mais equi-

librada de apresentadores. Na cidade pernambucana, apenas uma estação (RBC, evangélica) conta 

com o mesmo número de homens e mulheres apresentando programas. É preciso levar em conta 

que as observações foram parciais, e que nem todos os websites apresentam dados sobre seus apre-

sentadores. Dessa forma, é possível que haja uma presença de mulheres maior do que a notada du-

rante a observação – ainda que essa não tenha sido a impressão geral que obtive por meio da escuta. 

Nas populares, o locutor-amigo, companheiro, ou aquele de voz aveludada, sedutor, são o 

principal recurso para falar com a “dona de casa”, ou a “mulher trabalhadora de dois turnos”, refor-

                                                           
21 São elas: duas jornalísticas, a BandNews FM (96,9MHz) e a Rádio Trânsito (92,1MHz); uma rádio evangélica, a Feliz FM 
(92,5 MHz), e uma rádio voltada para temas esotéricos, a Mundial (95,7 MHz); e uma rádio segmentada em MPB, a Nova 
Brasil. Não há nenhuma emissora de rádio com predominância de mulheres. 
22 Rádio União, voltada para o público adulto; Aliança, católica; e Unisinos, universitária. As estações jornalísticas tiveram 
um desempenho afetado pela má distribuição de cargos: poucos programas com apresentadoras, e as mulheres estão 
principalmente na reportagem. 
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çando juízos bastante presentes – e, por vezes, preconceituosos – do imaginário popular. Trata-se 

de um estereótipo (o dos comunicadores) reforçando outro (o da audiência doméstica). Não há, 

entretanto, qualquer justificativa para a ausência de voz feminina realizando o contato com a audi-

ência. Dois exemplos justificam essa crítica: na 105FM, um dos horários mais ouvidos é o da locutora 

Sandra Groth, que possuir uma carreira de mais de 30 anos e, hoje, se auto intitula a “Mulher Pica-

nha” do rádio. Na Band FM, a apresentação do programa romântico Quem ama não esquece é femi-

nina, e o comando da tarde está nas mãos de Patrícia Liberado– locutora tão reconhecida, que fre-

quentemente alcançava o primeiro lugar de audiência em sua antiga estação, a Transcontinental. 

. NADA MUITO NOVO NO ALL-NEWS-TALK 

A principal vantagem apresentada pelo rádio, para ser considerado um veículo noticioso, com cer-

teza está no imediatismo da cobertura, na agilidade em fazer chegar ao ouvinte o relato de um fato 

e seus desdobramentos. Pelo menos, essa é uma das características prontamente destacadas quando 

o assunto é o rádio, seja no meio profissional, no meio acadêmico, ou numa conversa entre amigos. 

Devemos refletir, então, a partir de outro predicado: a capacidade de um programa capturar como 

as notícias repercutem. Para isso, o rádio lança mão de diversos elementos: a observação do repórter 

na rua e seu trabalho dentro da redação; as entrevistas com os personagens envolvidos nos fatos; 

com especialistas, capazes de descrever, detalhar e explicar o assunto; os colunistas, que têm como 

função prolongar as notícias e manter em pauta os assuntos importantes; os cronistas, que devem 

oferecer um ponto de vista dissonante, complementar ou mais amplo sobre o tema que se tornou 

agenda pública. 

As observações comparativas que realizei no território brasileiro partiram de um tipo de 

programação apresentada pela CBN e BandNews, baseadas em São Paulo. Foram acrescidas as rádios 

GaúchaZH e Guaíba, de Porto Alegre, e Jornal, do Recife. As paulistas formam redes nacionais, e boa 

parte de suas programações, portanto, valorizam as pautas econômicas e políticas que possam in-

teressar aos diferentes estados brasileiros. Outras estações como Bandeirantes e Jovem Pan, de São 

Paulo, Pampa, de Porto Alegre, e Folha, no Recife, serviram como contraponto para compor traços 

comuns que distinguem a programação jornalística no Brasil. É possível resumir a crítica à produção 

do conjunto dessas estações a sete tópicos: (1) Ainda mantemos cobertura externa dos fatos, mas 

isso é feito de forma básica e está se reduzindo em volume; (2) A prestação de serviços segue o viés 

do entretenimento e do sensacionalismo; (3) O rádio está dando adeus ao “ouvinte-repórter”, mas 

está dando boas-vindas a outro tipo de participante, mais integrado às decisões de pauta; (4) Os 
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espaços para que as notícias repercutam, antes fonte de legitimidade das estações, parecem ser su-

baproveitados; (5) A produção jornalística, como é feita hoje, tem vida curta e não justifica os ne-

cessários investimentos em plataformas on-line; (6) Não há suporte para produções sofisticadas; (7) 

A voz feminina está ausente dos principais espaços. Ou seja, parece que não há nada realmente novo 

no campo do radiojornalismo. 

Entendo o peso carregado pela última frase do parágrafo anterior, e sei o quanto é exagerado 

– a representação textual de um mau-humor açulado pela repetição de fórmulas. Tampouco ajuda 

que muitos dos principais comunicadores e comentaristas, das principais emissoras, utilizem sua 

caducante legitimidade para propagar uma única visão política – normalmente à direita no espectro 

político. É assim com Geraldo Freire, o “comunicador da maioria” do Recife, ou José Paulo de An-

drade e Salomão Ésper, dinossauros da Bandeirantes, para citar alguns exemplos. Não vejo proble-

mas em o ponto de vista político-partidário da estação ou de seus comunicadores ser tornado claro, 

desde que isso não leve à deturpação da informação. Não realizei uma análise detalhada nesse sen-

tido, capaz de comparar durações de opiniões contraditórias, espaços de repostas ou mesmo apu-

ração de fatos. Faço esse comentário para demarcar uma das impressões dominantes que pude ex-

trair do conjunto das emissoras, algo relevante para entender, inclusive, as limitações do rádio no 

ecossistema midiático.  

Tudo parte, entretanto, do primeiro item da minha lista de sete. Uma das marcas instituci-

onalizadas do radiojornalismo, desde os tempos do discurso do Repórter Esso – ser “testemunha 

ocular” que relata com precisão e agilidade o fato – é algo ainda presente no rádio brasileiro, mas 

cada vez mais reduzido. Ironicamente, aquele noticiário dependia de agências de notícias, e não da 

apuração exclusiva dos fatos. O relato ao vivo do repórter presente no local do acontecimento, por 

outro lado, ganhou força durante um largo tempo para, agora, talvez entrar nas estatísticas do corte 

de custos. Isso é preocupante. Nas palavras de Carlos Moraes, da Rádio Jornal (comunicação pes-

soal), mesmo com todas as facilidades tecnológicas o rádio não pode perder esse “cheiro de rua”. 

Assim, se repete em praticamente todas as estações que se dedicam ao jornalismo o mesmo fenô-

meno: a elaboração do texto escrito e do roteiro da reportagem têm sido substituídos pelo impro-

viso do repórter em boletins ao vivo, que se convertem, cada vez mais, em bate-papos com os ân-

coras (e com a audiência, por extensão), em busca de uma produção mais rápida. É possível articular 

uma discussão ampla sobre a necessidade, ou não, da edição, mas não é esse o ponto que quero 

destacar. Comparando o rádio brasileiro com o de outros países, como demonstro no capítulo 7, o 
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repórter na rua, em boletins ou preparando reportagens, é um diferencial importante para a legiti-

midade do meio. 

Ao menos nesse aspecto da produção, as variações são pequenas entre as estações observa-

das. Na CBN, além dessas entradas ao vivo durante um acontecimento, é comum que pequenas 

reportagens sejam editadas para, recorrentemente, irem ao ar durante a programação, especial-

mente nos resumos de virada de hora. Quando muito completas, essas pequenas peças seguem um 

padrão básico que inclui a maior parte dos seguintes elementos: cabeça introdutória, povo-fala, en-

trevista com personagem ou com especialista, passagem, fechamento. A BandNews segue um pa-

drão parecido, mas limita mais esse tipo de entrada que a CBN, e uma mesma reportagem é repetida 

mais vezes durante a programação. Já a GaúchaZH, no período observado, chamou atenção pelas 

reportagens produzidas em externa, seguidas de comentário em estúdio. Essa diferença tem a ver 

com os formatos dominantes das estações, já que a BandNews e CBN se apresentam como all news, 

e GaúchaZH é muito mais próxima do news-talk. A estação porto-alegrense também traz o padrão 

mais simples das peças inseridas em sínteses noticiosas, como o Correspondente Ipiranga – um mo-

delo que tende a ser reduzido, mas que existe por uma questão de tradição. Nessa estação, como já 

mencionado anteriormente, nota-se uma crescente presença do repórter ao vivo (Saballa Jr. & Fer-

raretto, 2018). Já a concorrente Guaíba – em parte por conta de uma crise administrativo-financeira, 

em parte por uma questão de linguagem – realiza bem menos coberturas pontuais, e desenvolve o 

trabalho principalmente em estúdio. Por fim, a Rádio Jornal, no Recife, traz uma mistura de todos 

esses elementos: sínteses no estilo “correspondente”, reportagens editadas e entradas ao vivo, em 

número bem pequeno se compararmos com as outras regiões. 

Em verdade, o trabalho de rua é um importante diferencial para essas estações, menos por 

conta da velocidade da cobertura, e mais pela qualidade do relato. Considerando a presença dessas 

estações na internet, por meio de seus portais e mídias sociais, o repórter de rádio continua sendo 

capaz de ser o primeiro a dar a notícia, com fotos, vídeos e texto que envia de seu smartphone, 

seguido de entrada ao vivo na programação. Tal trabalho é importante, porque reforça a marca e a 

identidade da emissora. Essa forma de noticiar no rádio, que se apropria da tecnologia para suscitar 

a impressão de imediatismo e flexibilidade da internet, joga com a disponibilidade do ouvinte para 

obter o relato imediato do fato. É, todavia, uma competição injusta, por depender da sintonia no 

momento em que o fato está sendo noticiado via antena, quando na palma da mão, no celular, 

aplicativos mostram alertas de breaking news. Em pouco tempo após a publicação de uma nota, 

outros veículos têm condições de lançar em suas páginas e perfis a mesma informação, talvez até 
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com mais detalhes, e no fluxo da internet talvez o internauta sequer note quem chegou primeiro. 

Entra, aí, a qualidade do relato como o motivo da escolha por um determinado veículo de informa-

ção, especialmente quando o material está disponível sob demanda. Das minhas observações, acho 

importante trazer dois comentários sobre o trabalho dos repórteres, um de Porto Alegre e outro do 

Recife. 

No caso de Porto Alegre, é preciso levar em conta que a maior parte dos noticiários da Ga-

úchaZH e da Guaíba são formatados muito mais como revistas radiofônicas. Abre-se espaço para 

sínteses noticiosas, giros de notícia e prestação de serviços, mas pautas tendem a ser estendidas com 

entrevistas, comentaristas e colunistas. Nos principais programas da GaúchaZH, tudo isso é trans-

mitido ao vivo, com vídeo, via Facebook, o que permite a participação imediata do ouvinte (bem 

pouco aproveitada, por enquanto). Nesse modelo de programação, a entrada ao vivo do repórter 

via telefone celular, que relata o fato a partir do local, se torna um necessário bate-papo que tanto 

pauta como amplia o sentido da cobertura. Não é um material facilmente aproveitável no modelo 

on-demand. Por outro lado, cria-se uma relação entre apresentadores, repórteres e ouvintes que 

sustenta um dinamismo leve. Esse tipo de cobertura, muito comum em jogos esportivos (conf. co-

mentário sobre a função do esporte, págs. 225 e 271), tem uma função maior do que a notícia: torna-

se o preenchimento da grade de programação enquanto serve de companhia ao ouvinte. Rompe-se 

a sisudez do jornalismo sem adjetivos em prol do resgate do rádio como elemento do cotidiano, 

mesmo que dominado pela cobertura disponível instantaneamente na internet. A lógica por trás 

desse estilo é simples: o ouvinte-internauta pode encontrar a qualquer momento o fato na internet. 

Por que ligar o rádio, então? Porque a forma do relato, a narrativa realizada na conversa, é uma 

extensão de algo que realizamos cotidianamente. Nada disso funciona, entretanto, sem o funda-

mental trabalho do repórter e seu entrosamento com a equipe em estúdio. 

No Recife, nota-se que tanto na programação da Rádio Jornal quanto da Rádio Folha – con-

corrente no segmento, mas pouco relevante em termos de audiência – costumam prevalecer entra-

das de repórteres a partir das redações. Quadros fixos contam com entrevistas a editores-chefes e 

jornalistas responsáveis por editorias, tanto dos impressos a que as rádios estão ligadas quanto da 

própria emissora, faltando o contraponto dos exemplos e personagens. Por outro lado, três situa-

ções motivam a saída do repórter à rua: um evento muito significante social ou politicamente, a 

cobertura da violência urbana ou o prosseguimento de uma prestação de serviço público. Nas duas 

últimas situações, o sensacionalismo e o tom de entretenimento tendem a ser dominantes. Assim, 

não é de se estranhar que os principais comunicadores insiram reportagens sobre acidentes de trân-



260 |   A INSTITUIÇÃO SOCIAL DO RÁDIO  

 

sito ou ocorrências policiais violentas em detrimento de outras coberturas. Há, no início da manhã 

da Jornal, um programa dedicado apenas aos atos violentos da madrugada e do dia anterior, com 

um locutor que enfatiza, com a gradação de voz e escolha de palavras, o tom chocante da cobertura. 

Independentemente de haver um espaço dedicado para esse tipo de material, as reportagens são 

repetidas em outros programas que se valem do mesmo recurso para atrair uma audiência bastante 

geral. A Rádio Folha segue padrão parecido. Em ambas estações, o repórter também está presente 

como mediador de denúncias realizadas pelo público, como questões de saneamento básico, vio-

lência, infraestrutura urbana etc. Nesse caso, busca-se a legitimação por meio da presença na vida 

local e acompanhamento do cotidiano. 

Quero enfatizar a reportagem como traço comum a todas as estações. As duas formas que 

descrevi, entretanto, não são as dominantes: prevalecem os modelos mais tradicionais da reporta-

gem editada (como na CBN e BandNews) e o jornalismo da redação. A reportagem editada oferece 

a simplicidade necessária para ser repetida durante o dia. A recorrência dos boletins, sonoras de 

entrevistas e reportagens na programação é justificada pela percepção de que o ouvinte ouve rádio 

durante o dia, mas em blocos de curta duração, com maior relevância nos picos de trânsito das 

capitais. Complementarmente, há o já mencionado relato feito de dentro das redações, com pouca 

ou nenhuma participação de repórteres na rua, verificando os fatos. Prática comum nas estações 

que compartilham equipes com jornais impressos, como Gaúcha (e ZH), Jornal do Commércio e 

Folha, o repórter é entrevistado pelo âncora. Ou seja, há um empobrecimento na qualidade da in-

formação que vai ao ar, e a função prestada pela emissora parece mudar do relato noticioso para o 

acompanhamento da notícia. Assim, uma série de produções, necessariamente curtas, preenchem 

a larga programação das emissoras jornalísticas enquanto simulam um contínuo breaking news. Re-

solve em parte a questão do custo, mas as programações estão, cada vez mais, funcionando como 

um espelho sonoro daquilo que os indivíduos podem obter na internet. Sem a capacidade de apro-

fundamento nos detalhes do fato relatado, pelas constrições de formato e tempo, mesmo a conversa 

ao vivo com o repórter não deixa de ser a emulação vocal de um resumo textual que poderia ser 

lido em uma página on-line. 

Os outros itens da minha lista de sete se tornam importantes para tentar conquistar a au-

diência. A impressão de entretenimento sustentando a notícia, e o sensacionalismo, acabam natu-

ralmente fazendo parte da programação cotidiana. O sensacionalismo fica evidente, como já men-

cionado, em programas que apelam para o relato de crimes e atos violentos. Esse tipo de cobertura 

é mais comum nas estações jornalísticas do Recife, mas podemos encontrar similares reproduzidos 
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durante o dia, por exemplo, na rádio Pampa, de Porto Alegre. Essa estratégia é bastante comum às 

estações populares de São Paulo e Porto Alegre, especialmente aquelas originalmente do dial AM, 

com a diferença que, em lugar da reportagem, a leitura da notícia e o comentário fica sob responsa-

bilidade dos apresentadores. Curiosamente, o comunicador popular do Recife está justamente na 

estação jornalística, e domina o horário matinal com uma revista radiofônica variada. 

Já o entretenimento vai se mesclando aos elementos de um programa e definindo formatos. 

Nesses casos, pautas politicamente relevantes se alternam com esportes e cotidiano. Especialmente 

em revistas radiofônicas fora dos horários de pico, i.e. tardes, noites e finais de semana, como Gaúcha 

+ e Rádio Livre, nas tardes da GaúchaZH e da Rádio Jornal, respectivamente, são inseridos temas soft 

news, como cultura e interesses gerais. De segunda a sexta, o CBN Noite Total entrega entrevistas, 

normalmente conduzidas com certa descontração, que abrangem uma pauta ampla a respeito do 

entrevistado, sua carreira e realizações. Nos sábados e domingos, o Revista CBN é um programa com 

algumas reportagens especiais e muitas entrevistas de duração alongada, normalmente em quadros 

fixos que são, depois, disponibilizados em podcasts. Entre os temas debatidos estão animais de esti-

mação, finanças e meio ambiente. Também valer a pena destacar o Fim do Expediente, programa do 

início da noite de sexta-feira em que três apresentadores reconhecidos também de outras áreas (Luiz 

Gustavo Medina, Dan Stulbach e José Godoy) discutem, com algum bom-humor e opinião, fatos e 

curiosidades da semana. O programa normalmente conta com alguma entrevista, conduzida du-

rante boa parte do programa, muitas vezes com personagens do meio artístico. Antigamente, o pro-

grama era apresentado ao vivo a partir de um teatro, mas hoje é feito principalmente em estúdios 

diferentes, conforme a agenda dos apresentadores. O Fim do Expediente é um dos poucos programas 

em que a sisudez da emissora do grupo Globo é quebrada. 

A BandNews, em contrapartida, parece ser uma emissora com clima geralmente mais “leve”: 

a seriedade da notícia, às vezes, cede lugar ao infotenimento. Há maior presença, durante a progra-

mação, de colunistas que tratam sobre temas do cotidiano, como família, saúde e bem-estar. Há, 

também, mais programas tematizados de finais de semana, como BandNews em forma e É Brasil que 

não acaba mais. No primeiro caso, duas apresentadoras falam sobre atividades físicas, realizam en-

trevistas diversas e apontam caminhos para uma vida saudável com a prática de exercícios. Nesse 

programa, a estética musical dá lugar à música pop como “plano de fundo”, o que altera fundamen-

talmente a característica da emissora. O outro programa apresenta reportagens especiais dedicadas 

a mostrar curiosidades do Brasil e do brasileiro, realizada por jornalistas da emissora espalhados por 

todo o território nacional. Esse programa está na emissora desde seu início, e apresenta até hoje os 
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mesmos quadros, como uma “disputa” entre os locutores (uma espécie de quiz em que moradores 

de duas cidades distintas, mas com mesmo nome, oferecem dados sobre suas terras natais). 

O Rádio Livre, da Rádio Jornal, é um exemplo bastante interessante da articulação de mate-

riais diversos. Entrevistas sobre temas polêmicos e variados, e.g. clima e seca no Sertão, violência 

contra mulher, entre outros, duram cerca de 10 minutos. A estas, são intercalados boletins, partici-

pação de editorias da estação de rádio e do impresso, reportagens sobre temas específicos e partici-

pação de especialistas para tirar dúvidas dos ouvintes (como saúde e finanças). O quadro que mais 

se destaca, entretanto, é o microfone aberto, durante cerca de vinte minutos, para que os ouvintes 

falem espontaneamente sobre tudo: reclamem de mau atendimento de empresas, problemas da 

cidade, obituário, entre outros. 

A participação do ouvinte ganha diferentes contornos conforme a estação, com algumas 

estratégias merecendo mais destaques que outras. Primeiro, a ideia de ouvinte-repórter, denunci-

ando e ativamente participando da programação, é muito mais uma promessa do que uma prática 

recorrente. Na CBN, por exemplo, limitadamente só é percebida durante os boletins de trânsito e 

tempo, quando informações enviadas por WhatsApp são resumidas pelos apresentadores. Em me-

nor intensidade, também marca presença a partir de comentários realizados pelo âncora, como faz 

Milton Jung no Jornal da CBN primeira edição23 ao ler mensagens de ouvintes, e durante entrevistas 

no decorrer da programação, quando uma ou outra nota enviada por e-mail é incorporada. Gaú-

chaZH, Guaíba e Jornal, em boa parte de suas programações, dão o mesmo tratamento à produção 

dos ouvintes. As emissoras do grupo Bandeirantes, por outro lado, introduzem programas que, com 

maior facilidade, incorporam as mensagens de voz enviadas pelas pessoas – porém também, geral-

mente, sobre trânsito e tempo. 

Por outro lado, o ouvinte passa a desempenhar um papel mais relevante na seleção das in-

formações, especialmente pelo modo como interagem com os perfis das estações em SRS. Conside-

rando o conjunto da audiência, cada vez mais a internet tem servido para pautar os assuntos prin-

cipais, além de possibilitar resposta imediatas que acabam guiando a condução do assunto ao vivo 

(T. Boff; C. Guimarães, comunicação pessoal). É esse o sentido do Timeline, atração da GaúchaZH 

que dá continuidade aos noticiários da manhã, mas cujo recorte são os temas de destaque especial-

mente nas mídias sociais. Esse programa, também tocado pela inclinação ao entretenimento, repre-

senta uma das novidades da programação capazes de emular um diferencial: com menos assuntos 

                                                           
23 Em entrevista concedida para trabalho anterior (Gambaro & Vicente, 2013), Jung destacou a importância de o ouvinte 
participar da programação, contribuindo com informações relevantes e se tornando, assim, coprodutor da emissora. 
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ocupando os sessenta minutos em que permanece no ar, dá condições para a realização de entre-

vistas mais longas, para ampliar o contato com o ouvinte e desenvolver, jornalisticamente e em pa-

ralelo, os assuntos que movimentam a internet (T. Boff, comunicação pessoal). Com alguma forma-

tação, seria capaz de gerar material para alimentar as plataformas on-demand da emissora. Entre 

outros programas com função parecida estão o 90 minutos, da Rádio Bandeirantes, que atualiza os 

principais assuntos do dia e investe em entrevistas para tentar fazer as notícias repercutirem; e o 

Jovem Pan Morning Show, cujo grande pecado é a tentativa de arrancar falas polêmicas dos entre-

vistados ao invés de promover um debate de alto nível. 

Os programas que mencionei nesta seção são aqueles que, por uma ou outra característica, 

parecem introduzir aos ouvintes novas formas de escuta. Não são predominantes nas programações 

das estações all news e talk-news e, justamente por esse motivo, devem ser estudados tanto de um 

ponto de vista da linguagem radiofônica, como a partir da perspectiva do jornalismo. Durante as 

breves observações que realizei, sobressaíram os programas tradicionais do rádio, como Pulo do Gato 

(Bandeirantes), Jornal da Manhã, (Jovem Pan), Jornal da CBN, e Super Manhã (Jornal), verdadeiras 

instituições que se garantem na continuidade de práticas antigas. Como afirmei sobre as estações 

populares, se não trazem renovações e crescimento de audiência, então esses programas fazem 

parte do problema, não da solução. A questão central é: sem perder a garantia de legitimidade tra-

zida pelo repórter na rua, o rádio precisa da repercussão da notícia e de material elaborado que se 

constitua em diferenciais frente às mídias concorrentes. É preciso se perguntar, portanto, se os qua-

dros de comentaristas e colunistas apresentam, hoje, a variedade de nomes requerida (ou necessi-

tada) pelo público. É nesse sentido que uma atração como Passando a Limpo, dentro do Super Ma-

nhã da Rádio Jornal, se torna um exemplo negativo. Comandados por Geraldo Freire, um grupo de 

comunicadores repassa os principais temas do momento, numa espécie de mesa redonda em que 

comentários são levados como piada, mesmo quando ofendem minorias de classe. A polêmica, mais 

uma vez, se torna a receita nada secreta para, supostamente, manter a audiência. 

Mais que opiniões que formatam pontos de vista, talvez o rádio precise de programas que 

possibilitem o confronto de opiniões. Dois exemplos merecem ser discutidos: o Debate da Super 

Manhã (Jornal), que tenta organizar o confronto de ideias de dois especialistas sobre um mesmo 

tema, e o Esfera Pública, nas tardes da Guaíba. No primeiro programa, existe uma tentativa de neu-

tralidade de pontos de vista, nem sempre facilmente alcançada por conta da escolha dos entrevis-

tados – especialmente quando o tema tem cunho político. De toda forma, abre-se espaço de ses-

senta minutos para discussão e abordagem de temas em profundidade, o que se torna algo disso-
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nante do restante da programação radiofônica. Já o Esfera Pública ocupa quase duas horas da pro-

gramação, a primeira com uma longa entrevista, normalmente com uma personalidade política, e a 

segunda hora com debates ou abordagens ostensivas a temas que são pautas no momento. 

Esses programas constituem exceções na programação jornalística. Nas demais rádios, a di-

versidade de opiniões e pontos de vista precisa ser articulada no decorrer da programação, com o 

encadeamento e amarração de falas diferentes, sob comando dos âncoras. Ocorre, então, um traba-

lho de curadoria, por assim dizer, que seleciona em blocos não os temas, mas as abordagens possí-

veis. É preciso levar em conta, portanto, que o ouvinte ajuda a definir a pauta – por meio do feedback 

instantâneo proporcionado pelos SRS – mas o prolongamento e aprofundamento do assunto de-

pende do trabalho dos produtores e editores-chefes. A amarração dentro do tema, desta feita, deve 

também visar (e ajudar a rentabilizar) o consumo on-demand da programação. Nem toda a progra-

mação que vai ao ar gera conteúdo bom para consumo sob demanda, anota Andressa Xavier (co-

municação pessoal), além de demandar uma carga de trabalho maior que a produção exclusiva-

mente em áudio (C. Moraes, comunicação pessoal). Por outro lado, nem tudo o que se organiza em 

debates precisa ser feito para ser prontamente descartado, mas isso exige um trabalho de antecipa-

ção na criação da forma noticiosa que não parece viável, hoje, dadas as circunstâncias de trabalho 

nas redações. 

Além disso, é preciso investir num maior cuidado com a plástica das emissoras. Não me 

refiro unicamente às identidades sonoras, mas também aos trabalhos técnicos de edição. Por exem-

plo, programas como os já citados 90 minutos e Timeline ousam um pouco mais no uso de músicas 

e efeitos sonoros, mas são exceções. Aliás, o uso de músicas parece ser um tema proibido em algumas 

estações, como Jornal e Bandeirantes, que preferem o reverb na voz a um acompanhamento em 

plano de fundo. Fora isso, a música e a incorporação de som ambiente podem servir como impor-

tantes elementos narrativos tanto em reportagens como em ilustrações em programas de entre-

vista, mas esses recursos são pouco usados. O oposto é mais verdadeiro: engates de rede da CBN e 

da BandNews são identificáveis pelo excesso de cacos sonoros. Há uma pobreza generalizada na 

produção dos temas musicais em emissoras como a GaúchaZH e Rádio Jornal, em parte pela mesma 

urgência que impede a realização de matéria gravada (T. Boff, comunicação pessoal). Esse item pode 

parecer irrelevante, mas os cuidados técnicos de um podcast independente, que gasta um pouco 

mais de tempo na finalização da produção, pode minar as chances de audiência de conteúdos apro-

veitados da transmissão ao vivo dessas estações. 
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Essa questão nos guia, portanto, ao penúltimo item em relação às estações jornalísticas que 

listei no início deste tópico: faltam produções sofisticadas, como grandes reportagens e formatos 

próximos aos documentários, que demandam tempo e investigação. Carlos Moraes (comunicação 

pessoal) destaca, por exemplo, a importância em utilizar os recursos do grupo empresarial Jornal do 

Commércio como alternativa estratégica para realizar coberturas amplas, como matérias especiais 

em época de São João. Andressa Xavier (comunicação pessoal), em sua posição como editora-chefe, 

também identifica a importância desse tipo de cobertura, restringida pela falta de recursos humanos 

e financeiros. Nesse sentido, a integração das redações do impresso com a rádio, em 2018, se tornou 

um benefício ao trazer a possibilidade de mostrar algo diferente dos concorrentes. Com a união de 

duas redações enxutas, é possível pensar em colaboração, como no caso de participação na progra-

mação da rádio de jornalistas do chamado Grupo de Investigações, equipe de jornalismo investiga-

tivo que produz matérias para o site e o impresso. Houve, no ano de 2018, a produção de podcasts 

pautados pelos eventos Copa do Mundo e Eleições, além de programas de entrevista e resumo de 

notícias. Nenhuma dessas produções da GaúchaZH, entretanto, foge do formato mais ou menos 

comum de entrevistas e reportagens. Nesse sentido, a produção mais interessante parece emanar, 

na verdade, de uma estação que é essencialmente musical: a paulistana Eldorado FM, que em seu 

matinal Jornal da Eldorado, eventualmente, traz reportagens investigativas, com cerca de dez minu-

tos de duração, que realizam um balanço mais completo de temas abordados. 

Existem exemplos, no rádio brasileiro, de que a programação jornalística pode sair do eterno 

breaking news para formatos de programas que se complementem, dentro de uma mesma grade e 

nos demais suportes. Entretanto, uma visão enraizada sobre o imediatismo e a centralidade do re-

lato factual parece, o tempo todo, minar essas tentativas. Como afirmei anteriormente, a disputa 

pela velocidade em disponibilizar o conteúdo está sendo perdida, e o rádio é preterido pelos meca-

nismos de busca da internet, que tendem a direcionar o usuário aos canais preferidos pela maioria. 

Na questão da qualidade técnica, a necessária velocidade de produção afeta a qualidade da infor-

mação e a qualidade estética do produto entregue. Na disputa por legitimidade, o contraditório é, 

muitas vezes, deixado de lado, e isso impede uma renovação ou alternância de públicos. Também 

faz falta o trabalho com narrativas sofisticadas, que envolvam o ouvinte com o efetivo uso dos re-

cursos da linguagem radiofônica. Nas palavras de Nivaldo Ferraz (2016), é hora de pensar em uma 

renovação no jornalismo. Acrescento que devemos pensar em novos formatos, adequados para a 

transmissão ao vivo e para ficar disponível on-demand, junto com todo o material complementar 

necessário para garantir a audiência. 
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A ruptura não precisa ter um corpo radical a levar de arrabaldes toda a notícia urgente transmitida 
com a palavra objetiva. Essa notícia é necessária, embora seja também necessário traçar uma nova 
dimensão para o que é realmente urgente em uma notícia em tempos de internet e mídias sociais. 
Nesse âmbito, o consumo da urgência conta com o tempo do usuário, e não mais do jornalista a 
produzir a informação urgente. (Ferraz, 2016, p.14) 

No caminho para um rádio hipermidiático (Lopez, 2010), é preciso levar em conta esses as-

pectos, em paralelo à produção de conteúdo adicional, complementar, mesmo que escape da esfera 

radiofônica. Nesse sentido, sai na frente a integração GaúchaZH, a mais preocupada com textos, 

fotos e vídeos (à custa do som, por certo) e com a entrega de um produto integrado, ao passo que 

estações como CBN foram, ao longo do tempo, reduzindo sua parcela de produções complementa-

res. É preciso, também, fazer menções às rádios Bandeirantes e Jovem Pan, que mantêm equipes 

exclusivas para a produção de vídeo, além de produzir algumas atrações pensando no visual e, nem 

sempre, na estética radiofônica. Hoje, a Jovem Pan caminha para se fortalecer como um canal de TV 

jornalístico na web, muitas vezes em detrimento da transmissão sonora. 

Finalizo este tópico com a última crítica em minha lista de sete itens. Seria um erro dizer 

que não há presença de mulheres em estações de notícia, mas essa verdade é apenas parcial. Pri-

meiro, porque a maior parte das colunistas – especialmente na BandNews, emissora que tem maior 

equilíbrio entre os profissionais do microfone – se dedicam, ainda hoje, a temas como casa. família, 

culinária (veja, não é gastronomia, tema dominado por colunistas homens) … Poderia ser uma piada 

que a emissora, cuja voz padrão é feminina, coloque a voz da mulher nessa posição secundária na 

programação, reforçando estereótipos. A emissora tem, por exemplo, uma coluna de esportes an-

corada por uma locutora, intitulada “Tem mulher na área”. A descrição desse programa, disponível 

no site da emissora, demonstra como determinados temas são de difícil penetração por profissionais 

mulheres: 

As jornalistas da redação da BandNews FM falam sobre futebol do Brasil e do exterior, analisam os 
lances, as jogadas, os times e os jogadores do ponto de vista profissional e também comportamental. 
Quem comanda o time feminino é a âncora Carla Bigatto. (www.bandnews.com.br)  

Infelizmente, o mesmo não é diferente nas outras estações. Há importantes exceções, como 

Míriam Leitão na CBN, mas, de um modo geral, as mulheres ocupam uma posição auxiliar. É mais 

fácil ouvir uma voz feminina fazendo reportagem do que ancorando um programa. Quando fazem 

parte do time de apresentadores, normalmente trabalham como suporte ao apresentador principal, 

um homem. Não quero dizer, com isso, que as estações deveriam trocar suas figuras masculinas por 

vozes femininas, mas algumas ações deixam claro como essa atitude é normatizada: durante férias 

de Milton Jung, o substituto foi Roberto Nonato, que apresenta o noticiário do final da tarde, 

quando poderia ter sido Fabíola Cidral ou Petria Chaves, apresentadoras de outros programas im-

http://www.bandnews.com.br/
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portantes na CBN. Nesse quesito, a GaúchaZH parece sair à frente, com mais mulheres em pé de 

igualdade com os homens que apresentam os principais programas, mas ainda assim não é possível 

falar em equilíbrio. Entre as piores estações estão Bandeirantes e Rádio Jornal, em que praticamente 

apenas vozes masculinas são ouvidas durante todo o dia. A triste constatação é que as emissoras 

jornalísticas tão-somente espelham um comportamento generalizado entre as estações de rádio, 

com poucas profissionais ocupando lugar de destaque. No caso do radiojornalismo, considero que 

essa assimetria tenha efeito ainda pior. 

.. O “F”, do FM, é de futebol 

Como tenho pesquisado o dial FM paulistano desde 2003, posso afirmar que, nos últimos quinze 

anos, houve crescimento da programação esportiva no rádio. O esporte de um modo geral, e o fu-

tebol em particular, antes relativamente restritos, nas emissoras jornalísticas, a transmissões de par-

tidas e seções dos noticiários, e nas emissoras musicais a alguns poucos programas do formato mesa 

redonda, hoje ocupam uma fatia maior da programação. Em Porto Alegre, como adiantado anteri-

ormente (ver 6.2.2), a disputa Grêmio e Internacional é tão prevalecente que uma estação dedica-se 

exclusivamente a cobrir os dois times, além do tempo dedicado pelas estações jornalísticas Gaú-

chaZH, Guaíba e Bandeirantes. Já o Recife, embora represente um mercado menos competitivo, 

possui a Escrete de Ouro da Rádio Jornal, as equipes locais da Transamérica e CBN, e ainda transmis-

sões em rede da Rádio Globo e da Jovem Pan. 

Um esforço publicitário em virtude da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 

lançou, em São Paulo, a rádio Bradesco Esportes (94,1 MHz), programada pelo grupo Bandeirantes 

entre 2012 e 2017. Esse projeto foi melhor sucedido que a união do grupo Estadão com o grupo 

Disney na criação da rádio Estadão ESPN em 2011, parceria encerrada com pouco mais de um ano, 

no último dia de 2012. Já na programação das demais emissoras, programas noticiosos de futebol e 

mesas redondas foram mantidos ou tiveram duração ampliada, enquanto novos surgiram: Rock 

Bola, da 89FM-Rádio Rock, 105 Futebol clube, na 105 FM, Na Geral, que passou pela 105 FM e, desde 

2018, está na Kiss FM, Papo de Craque, na Transamérica, Lado B da Bola, na CBN, Estádio 97, na 

Energia 97 para ilustrar com alguns programas das emissoras examinadas nesta tese. SGR, Transa-

mérica, 105 FM, Bandeirantes-BandNews e Jovem Pan são as equipes/estações que transmitem par-

tidas de futebol ao vivo na capital paulista. 

Os programas esportivos devem ser olhados a partir de dois vieses: em busca de similarida-

des e a partir das diferenças. No caso dos programas informativos sobre esportes, há domínio do 
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futebol. São raros os casos de programas que valorizam outros aspectos da prática esportiva, como 

o BandNews em Forma, voltado para o bem-estar e outras formas de prática esportiva; ou o Treino 

Eldorado (Eldorado FM), programa essencialmente musical em que dicas de saúde previamente gra-

vadas por um preparador físico são intercaladas como conversas com o locutor. Há que se excluir 

também o programa Quem não faz, toma (Rádio Rock), que originalmente foi concebido para falar 

sobre futebol e, hoje, é um humorístico de variedades e comentários sobre a cultura pop, e o Agora 

o bicho vai pegar, da Mix FM, programa tematizado em futebol, que tem como diferencial acreditar 

que os ouvintes, por serem jovens, são surdos, e capazes de compreender várias pessoas gritando, 

simultaneamente, uns com os outros. O programa, um dos poucos que conta com presença femi-

nina, é transmitido em vídeo pelo canal da estação no YouTube, o que melhora um pouco a com-

preensão. 

As mesas redondas de todas as emissoras partem de um formato básico que serve de pano 

de fundo para as diferentes personalidades que se sentam à frente do microfone. Assim, todas se-

guem o mesmo padrão: bate-papos, baseados em observações e opiniões sobre as partidas já dispu-

tadas ou futuras, além dos desdobramentos políticos e econômicos inerentes aos times de futebol 

e campeonatos. No decorrer desses debates, o ouvinte é informado dos acontecimentos do esporte, 

muitas vezes com áudio editado de partidas e relatos de repórteres de campo. O que muda em cada 

rádio é o estilo e método da abordagem: em algumas, como no Rock Bolada 89FM, nos programas 

da Transamérica, e no Bola nas costas (apresentado na Atlântida e na Gaúcha) a tendência é que o 

tom de humor seja mais elevado. O mesmo ocorre no programa Na Geral24, em que um dos apre-

sentadores, inclusive, se apresenta com vozes caricatas para formar personagens. O debate na CBN 

paulistana é mais sério, com raras piadas internas entre os apresentadores. É bastante comum, es-

pecialmente no 105 Futebol Clube, a entrada ao vivo de convidados por telefone para esclarecer pon-

tos, dando ao programa alguma carga informativa. As emissoras jornalísticas (CBN, GaúchaZH e 

Jornal), aproveitam muito melhor os recursos noticiosos, como matérias produzidas por repórteres, 

sonoras de entrevistas exclusivas, coletivas e depoimentos. 

A Transamérica paulistana deve ser observada com um pouco mais de atenção. A larga faixa 

de tempo dedicada aos programas, mesmo que atenda a diferentes públicos, acaba resultando em 

um excesso de repetição e, consequentemente, pouco aprofundamento em boa parte do tempo. O 

primeiro programa esportivo, o Esporte de primeira, vai ao ar às 7h da manhã como uma mesa re-

                                                           
24 Trata-se de um programa com história no rádio esportivo, apresentado por Lélio Teixeira, Beto Hora e Zé Paulo, e que 
já passou por diferentes estações de rádio, como Bandeirantes e Energia 97. 
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donda e jornalismo, com resumo do dia anterior. Depois da principal atração matinal da estação, o 

2 em 1, a emissora inicia o Papo de Craque primeira edição. No período da noite, duas atrações do 

mesmo estilo são “coladas”: o Papo de Craque 2ª Edição, que traz de volta parte da equipe da manhã, 

e o Hashtag da Bola. Em ambos os programas, o ouvinte participa ao vivo ou por meio de mensagens 

de áudio via WhatsApp, normalmente com comentários sobre os jogos ou jogadores. O Hashtag 

conta com participação do ouvinte por meio do Twitter, com enquetes, por exemplo, mas nem 

sempre a adesão é grande. Em todas as faixas de programação esportiva da Transamérica os comen-

taristas e os apresentadores interagem, falando todos ao mesmo tempo, fazendo piadas, ou esten-

dendo aquelas iniciadas pelos ouvintes interagentes. Por vezes, o tom sexista se sobressai nesses 

programas, o que é decorrente de uma mudança de público significativa, uma vez que o jovem de 

perfil variado dá lugar a homens mais maduros. Essa alteração é exemplificada nos anúncios: en-

quanto na programação musical há propagandas de universidades, cursos e telefones celulares pré-

pagos, durante os esportivos predominam materiais de construção, peças automotivas e medica-

mentos. Entre os programas, resta destacar que o Papo de Craque assume um tom mais profissional, 

enquanto o Hashtag foca nos bastidores e fofocas do futebol. Todas essas características se repro-

duzem na Transamérica recifense, que conta com um noticiário matinal sobre futebol (Transamé-

rica Futebol Clube), o Bate-pronto, resenha esportiva exclusiva da cidade, o Debate Bola, na hora do 

almoço, e Bola na Rede, no final da tarde, duas revistas que mesclam mesa redonda e jornalismo 

esportivo. 

O “mais do mesmo” entre as emissoras se torna diferenciado conforme a equipe e seu ca-

risma. De certo modo, não são programas complexos em termos de formato, mas são importantes 

exemplos sobre o papel relevante realizado pelos comunicadores – especialmente os comentaristas 

e especialistas, que precisam realizar um amplo trabalho de produção para balizar suas falas. Consi-

derando-se que os conteúdos sejam muito semelhantes dentro de uma mesma estação ou mesmo 

entre concorrentes, a escolha do ouvinte é baseada na confiança que ele tem na equipe de cada 

emissora, no carisma dos apresentadores e nos recursos agregados, como a possibilidade de partici-

pação do público ou a legitimidade da reportagem ou de convidados. Nesse sentido, o exemplo 

gaúcho é importante. Como mencionado anteriormente (pág. 226), o futebol parece dominar boa 

parte da formatação da programação radiofônica. As resenhas esportivas dependem do dinamismo 

do ao vivo e da interação de ouvintes via SRS, para desenvolver os tópicos e, assim, manter uma 

audiência que responde positivamente ao formato do programa. Na grade regular da GaúchaZH, 

por exemplo, são seis programas de futebol em dias úteis, que ocupam cerca de 6h30 diárias da 

programação, fora boletins inseridos durante o dia. Aliás, essa estação produz o Sala de Redação, um 
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dos raros programas do segmento a contar com uma mulher. As resenhas esportivas exigem, hoje 

em dia, um trabalho diferenciado do comentarista – tanto durante o jogo como fora dele. Como 

identifica Carlos Guimarães (2018), especialmente no Rio Grande do Sul, onde o comentarista deve 

demonstrar, o tempo todo, imparcialidade, o comentário é calcado nos fatos dos jogos e entornos, 

na experiência e crença pessoal e, cada vez mais, na análise técnica e tática, que leva a incorporar ao 

texto radiofônico questões que, antes, eram de outras áreas, como a Educação Física. 

Durante as “jornadas esportivas” não é diferente. Em São Paulo, o ouvinte da Transamérica 

receberá uma programação mais voltada a “aclimatar” o ouvinte. A transmissão começa geralmente 

duas a três horas antes da partida, com o programa Esquenta: as notícias do jogo e do local onde 

será realizado, convidados por telefone e resumo dos campeonatos até aquele momento são parte 

elementar do conteúdo. Em seguida, o pré-jogo segue o mesmo estilo, mas o foco são os times que 

disputarão naquela rodada. Com relação à plástica geral, como a Transamérica investe em efeitos 

sonoros e música no pré-jogo, parece levar vantagem em relação à repetitiva vinheta do Futebol 

Globo no Rádio – que altera a plástica das emissoras do SGR, a Globo e a CBN. O ouvinte que busca 

mais informação, por outro lado, provavelmente escolherá entre as estações do grupo Globo, ou 

Jovem Pan News, ou Bandeirantes, por conta da cobertura dos eventos no local, com mais interven-

ções de repórteres sobre o clima do estádio. Já na 105 FM o tempo do pré-jogo é minimizado, e 

muitas informações são dadas no decorrer da partida: a transmissão, dos estúdios e do estádio, é 

descontraída e foca nos principais lances. Curiosamente, os erros e as narrações esdrúxulas são in-

corporados como parte da narrativa da 105 FM, tanto durante as transmissões como nos demais 

programas esportivos.  

No Rio Grande do Sul, o largo tempo que ocupam as transmissões da Guaíba e da Grenal 

competem com o trabalho mais intenso e incisivo dos repórteres da GaúchaZH. De um dia de jogo 

Grêmio vs. Internacional, tirei as seguintes impressões: enquanto a Guaíba investia em lances histó-

ricos e memória para alimentar o bate-papo que preenche o tempo morto que antecede a partida, 

a Grenal dedicava-se, desde muito antes, às críticas a ambos os times, análises, previsões e apostas. 

Nesse dia, até mesmo a musical Atlântida transmitiu a partida, oferecendo um ponto de vista “al-

ternativo”, mas sem perder a seriedade da transmissão. Em minha opinião, poderiam usar mais ca-

ricaturas para, efetivamente, se tornarem o oposto da transmissão esportiva regular. Acredito, en-

tretanto, que as limitações na ousadia se dão em função da própria instituição que é o futebol no 

Rio Grande. 
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As versões atuais das resenhas esportivas e mesas redondas de futebol demonstram que 

esses programas possuem “resiliência”, em seu significado mais amplo. Há décadas acompanham o 

veículo e são fonte de informação para uma massa de fãs de futebol, e se adaptaram às diferentes 

circunstâncias (tecnológicas e mercadológicas) sem realmente perderem a essência do formato, que 

é um clássico do rádio. Assim, insisto que a observação desses programas permite conceber um 

modelo interessante para pensarmos a produção radiofônica geral. Não raro, programas sobre fute-

bol quebram o padrão sonoro e trabalham com canções populares, geralmente em função do clima 

de estádio que se tenta reproduzir mesmo fora dos jogos. Somente esse indicador demonstra a ne-

cessidade de uma produção um pouco mais elaborada, mesmo que realizada ao vivo. Os comenta-

ristas precisam incorporar, na descrição sonora, elementos que, no vídeo, seriam gráficos. Além 

disso, a dinâmica do programa esportivo trabalha um tempo mais alongado, que permite agregar 

elementos variados ao bate-papo, sempre mantendo o nível técnico de quem detém a fala (C. Gui-

marães, comunicação pessoal). O ao vivo e o improviso, que vêm dominando o jornalismo, por 

exemplo, se sustentam nesse modelo, mas sem o estigma do breaking news. A leveza da conversa, 

por outro lado, parece ser apropriada às discussões mais duras do jornalismo. 

. A VOZ DE DEUS PEDE DINHEIRO 

O crescimento das rádios ligadas a igrejas é conhecido há muito tempo, como apontou Sonia Virgí-

nia Moreira (2002, p.213). Assim, não deve causar espanto que, no dial FM paulistano, oito emissoras 

sejam evangélicas25, além de uma “esotérica”26. Trata-se do maior segmento, se somarmos outras 

dez estações AM que seguem orientação religiosa. O fenômeno é observado também em Porto Ale-

gre, com nove frequências ligadas a alguma seita, e em Recife (ver página 233), em que um terço das 

estações sintonizadas são religiosas. Somam-se a esses números os vários programas de padres e 

pastores que ocupam a grade de emissoras comerciais, como Globo, Capital AM (São Paulo), Recife 

FM e Clube FM (Pernambuco). A crítica poderia ser direcionada à legalidade dessas operações (a 

maior parte das emissoras são arrendamentos de concessões dadas a outras empresas), mas o pri-

meiro problema nessa apropriação do rádio por igrejas é a utilização do espaço como altar eletrô-

nico. São poucas as variantes que constituem efetivamente uma programação com linguagem radi-

ofônica. 

                                                           
25 São elas: Gospel FM (90,1 MHz), Feliz FM (92,5 MHz), Rede do Bem FM (97,3 MHz), Adore FM (98,1 MHz), Rede Aleluia 
(99,3 MHz); Sara Brasil (101,3 MHz), Musical FM (105,7 MHz), Nossa Rádio (106,9 MHz). Há, ainda, as rádios Amor e Graça 
(88,5 MHz) e Deus é Amor (100,5 MHz), mas o sinal dessas duas tem recepção fraca na cidade. 
26 A Mundial (95,7MHz) tem em sua programação representantes de diferentes crenças. 
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O breve comentário que apresento sobre essas emissoras parte de dois pontos. Primeiro, as 

estações baseadas em São Paulo dão uma dimensão do que ocorre em outras capitais, principal-

mente porque muitas delas operam em redes com dezenas de afiliadas. Segundo, há uma intensa 

concorrência em Recife, cidade em que as evangélicas se tornaram um verdadeiro mercado. A pre-

sença de estações religiosas é tão marcada na região, que essas rádios começaram a assumir atrações 

que marcam outros formatos, como jornalísticos e programas segmentados em forró. Ainda assim, 

essas produções servem para, disfarçadamente, reforçar o discurso dominante que liga a fé religiosa 

com o domínio político. 

É necessário fazer uma nova pesquisa, dedicada ao tema, para observar completamente, e 

sem preconceitos, os modelos de produção dessas estações, a ponto de viabilizar uma crítica efetiva. 

Uma busca rápida no Google Acadêmico mostra uma variedade de estudos de casos, e trabalhos 

que observam a interrelação de seitas religiosas com os meios de comunicação. Estes, entretanto, 

nunca foram o foco desta pesquisa, interessada em produções diferenciadas do rádio comercial. 

Desse modo, as impressões que descrevo têm como objetivo compor o ambiente que estou estu-

dando. Em São Paulo, dediquei mais atenção a cinco rádios: Gospel FM, Feliz, Sara Brasil, Nossa Rá-

dio, e Adore. Sara Brasil está presente também em Porto Alegre, e Nossa Rádio no Recife. Na capital 

pernambucana, constituiu objeto central a Rádio Evangélica, mas também observei com mais aten-

ção Maranata FM e Novas de Paz. 

É comum que essas estações tenham programações majoritariamente musicais. A música 

gospel no Brasil constitui mais do que um estilo ou um gênero, é um verdadeiro segmento merca-

dológico com artistas de diferentes vertentes, inspirados nos principais estilos musicais populares 

(Vicente, 2014). A música popular-romântica, o sertanejo, o reggae, o axé e o pop-funk encontram 

seus representantes evangélicos, e todos eles tocam, de forma eclética, na programação de rádios 

como Gospel, Feliz, Adore, Evangélica e Novas de Paz. A Gospel se diferencia pela presença de mú-

sicas internacionais, enquanto Maranata FM e Evangélica possuem programas dedicados ao forró 

evangélico – uma tentativa de diálogo com as mais importantes cenas locais. Na Feliz, para garantir 

que as mensagens das músicas estrangeiras sejam compreendidas, a cada hora tem um quadro cha-

mado Gospel and Christian Music, em que uma das líderes da igreja Paz e Vida realiza a tradução 

simultânea de uma canção em inglês. 

É interessante notar como essa diversidade musical representa, assim como ocorre com as 

rádios de público jovem, uma mudança de perspectiva com relação ao consumo cultural: o traço 

identitário principal, neste caso, é a religião como guarda-chuva de diferentes estilos. Essa mescla 
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musical, que cultiva ídolos da mesma maneira que as canções mainstream das rádios populares, 

serve como elemento de atração ao público de menor idade. Nesse sentido, é preciso destacar que 

algumas emissoras – em especial a Feliz FM – investem em locutores que mantêm um tom jovial, 

muito próximo ao trabalho dos apresentadores da Disney FM. De modo similar, o padrão sonoro da 

emissora (voz padrão, vinhetas, chamadas comerciais) emula diferentes formatos encontrados em 

outras rádios. Assim, destaca-se o esforço dessas emissoras em se aproximarem de uma lógica de 

produção equivalente às demais estações do dial. A variedade musical permite dialogar com públi-

cos variados, que provavelmente satisfariam seus anseios em outras rádios, com alguma segmenta-

ção. A exceção em termos musicais é a Aleluia, que foca especialmente nos hinos que compõem os 

cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. 

No Recife, isso se torna ainda mais complexo: com a forte presença de rádios vinculadas a 

igrejas, majoritariamente denominações evangélicas, elas passam a realizar programação que não é 

muito comum nesse segmento, como shows matinais e noticiários. Há, de toda forma, certo viés na 

seleção de notícias, de entrevistas, e de abordagens aos temas que vão ao ar. Por exemplo, nas pala-

vras do locutor e diretor de programação da Rádio Evangélica (Villas Jr., comunicação pessoal, 

05/nov/2018), é preciso fugir da repetição das notícias pesadas e investir em mensagens de positivi-

dade, evitando-se, assim, divulgar fatos que não sejam “adequados” ao estado de espírito que a es-

tação quer transmitir pela manhã. A produção das notícias, vale notar, não é realizada pela estação, 

e sim por terceiros que vendem ou distribuem gratuitamente, como Agência RádioWeb e as infor-

mações da Assessoria de Imprensa do Estado de Pernambuco. 

Essas emissoras pernambucanas, de certa forma, entendem que o rádio deve informar e en-

treter, mas sem esquecer a missão do evangelizador, que é “levar a Palavra”. A opinião é do diretor 

e um dos fundadores da Rádio Evangélica, Aldezir Vila Nova Rego (comunicação pessoal, 

05/nov/2018), com quem conversei brevemente. A Rádio Evangélica se anuncia como a primeira 

estação evangélica do Brasil (daí o nome, pois era a única), fundada ainda nos anos 1970. Essa estação 

se vê, hoje, acuada pela multiplicação da concorrência, pois as demais estações não precisam lutar 

por verba publicitária no mercado comum, uma vez que são bancadas por igrejas que as usam como 

extensão do seu altar e do seu domínio político. Villa Jr. (comunicação pessoal) faz coro às críticas 

elevadas pelos demais setores do rádio, e afirma que caberiam em Recife, no máximo, três evangéli-

cas, e hoje o ouvinte está fadado a uma repetição sem fim. 

A Evangélica e a Adore FM têm em comum serem não-denominacionais, i.e., não estão liga-

das a uma igreja específica. Sobrevivem da publicidade e da locação de espaço da programação para 
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diferentes seitas protestantes ou, no caso da Adore, também a instituições ligadas à fé cristã, como 

uma faculdade de teologia. A Adore, assim, não tem grande presença de música (algo que a Evangé-

lica mantém, especialmente na programação própria). Nos programas ocupados por terceiros, pre-

dominam cultos ou o atendimento a ouvintes por telefone. É interessante que essa prática de alugar 

espaços da programação para diferentes segmentos de fé é bastante bem-sucedido na Mundial FM, 

de São Paulo, uma rádio “esotérica” dedicada às fés alternativas, como o espiritismo. Em Recife, 

chama atenção o Projeto Libertador, atração que entra em rede ocupando a faixa do almoço da 

Evangélica e da Maranata. O programa é realizado por uma família de políticos, hoje liderados pelo 

prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira. Basicamente, usa-se a força da igreja para 

fazer propaganda política, com mensagens de adoração pré-gravadas, entremeadas em uma progra-

mação musical variada, com hits musicais evangélicos. 

Malgrado a maior parte das estações variarem os formatos de programação em busca de 

uma audiência dinâmica, o ritmo é quebrado com constantes entradas (a cada 30 minutos ou 1 

hora, de acordo com a rádio) de pastores, bispos e bispas, ou missionários para pregação e louvor. 

Esse é o momento em que o verdadeiro objetivo das estações fica evidente: convencer o fiel a “in-

vestir” no seu “pedaço de céu” e na “remissão de seus pecados” por meio da doação (e melhor que 

seja em dinheiro à vista, mas boletos bancários e cartões de crédito são sempre aceitos!). Em meio à 

pregação e às mensagens de desprendimento, é feita propaganda das obras da igreja (financiadas 

pelos fiéis). É muito difícil, nessas circunstâncias, delimitar os pastores que professam sua fé e o char-

latanismo midiático, que também não é novo. Mas não deixa de causar certa surpresa que, ainda 

hoje, em uma emissora (Gospel) um pastor afirme que Abel foi o primeiro doador da história, e por 

isso o fiel deve retirar o boleto na unidade da igreja mais próxima e pagar ainda hoje; ou que outra 

(Feliz) recomende a um diabético que ele se mantenha em jejum porque o poder de Deus se mani-

festará. 

Durante os programas musicais, por outro lado, o papel dos locutores é similar ao de muitas 

emissoras: falar pouco, e quando falar, transmitir uma mensagem positiva ou um recado sobre a 

igreja. Vez ou outra anunciam uma manchete jornalística, como os programas vespertinos da Ma-

ranata e Evangélica. Nas tardes da Nossa Rádio, é possível encontrar uma atração mais elaborada, 

que mescla notícias genéricas (alimentadas por agências), reportagens (da comunidade cristã) de 

várias praças espalhadas pelo país, e entrevistas por telefone com especialistas em assuntos diversos 

(dicas de veterinária, finanças etc.), tudo reunido e gerado como programação a partir de São Paulo. 
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As tardes da Evangélica, apresentadas por uma locutora, também lança mão de mais recursos além 

das músicas, com leitura de notícias, bate-papo e entrevistas.  

A participação do ouvinte ao vivo em interação com os locutores (especialmente em pro-

gramas com mais que um apresentador) está presente em algumas estações, mas as conversas são 

rápidas, normalmente para distribuição de prêmios, como ingressos para shows patrocinados pela 

igreja, ou de algum artista da programação. A limitação da atuação do ouvinte, como explicou Villa 

Jr., visa garantir a continuidade da programação e evitar que seja falado, ao vivo, algo que não possa 

ir ao ar, e essa estratégia é comum entre todas as estações. Os programas mais próximos do público 

jovem contam com a participação por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp. 

Por outro lado, a interação do ouvinte é explorada nos programas de aconselhamento que, 

como mencionei, são normalmente alugados pelas igrejas e apresentados por líderes religiosos 

(mesmo nas estações denominacionais): cada rádio tem ao menos um programa durante o dia, e na 

capital pernambucana os horários noturnos são dedicados a esse formato. Alguns trabalham com 

temas diários, outros apenas abrem espaço para a participação do ouvinte, para conversar com um 

representante da igreja, que dá aconselhamentos do tipo “acredite em Deus”, “vá à igreja”, “pague o 

dízimo”. É muito comum, também, a presença de “testemunhos”, sejam lidos pelos apresentadores 

ou áudios gravados inseridos durante a programação. Recorrência mais presente em Recife do que 

em São Paulo, praticamente todos os programas terminam com uma oração.  

Além dos programas de aconselhamento, que duram entre uma e duas horas, há também 

os espaços reservados para transmissão de cultos, ao vivo ou gravados, várias vezes ao dia. Alguns 

desses nem são realizados em um templo (prática comum da Novas de Paz e da Maranata), são 

orações longas conduzidas pelos pastores de dentro dos estúdios. É curioso notar que os recursos 

vocais utilizados pelos pregadores, bem como os signos empregados, são os mesmos independente-

mente da igreja que mantém a emissora. A cadência da voz, as frases sempre em tom crescente, a 

forte variação de volume empregada e as pausas dramáticas são algumas marcas que podem ser 

destacadas. 

Das programações da Feliz e Gospel (S. Paulo) e RBC e Evangélica (Recife), cabe destacar 

ainda programas voltados para evangelização de crianças. Apresentados como programas infantis, 

são baseados em listas de reprodução, com algumas músicas voltadas realmente para crianças, no 

melhor estilo “Eliana” e “Xuxa para Baixinhos” em versões de cantos bíblicos, mas também com 
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muitas canções da programação normal. O formato básico traz um grupo de apresentadores que 

usa vozes caricatas e conversam com os ouvintes.  

Duas críticas são, em minha opinião, centrais. Primeiro, é recorrente que a interpretação da 

Bíblia, realizada por pastores e locutores, reforce determinadas questões sociais que, há muito, de-

veriam estar superadas. Por exemplo, uma parábola sobre Adão e Eva no Paraíso, interpretada na 

programação da Feliz FM, se transforma facilmente em uma justificativa para a submissão feminina. 

Essas questões religiosas, portanto, ganham cunho político, nem sempre disfarçado, como no exem-

plo do Projeto Libertador. Em segundo lugar, como esse formato é um tanto padronizado entre to-

das as estações, elas acabam prestando um desserviço para o negócio radiofônico. As igrejas se apro-

veitam do alcance da irradiação, da legitimidade do rádio como instituição e do custo baixo de uma 

programação pobre em recursos de linguagem, para criar um importante espaço de propaganda 

institucional. Acredito que, com os modelos de negócio e programação exibidos por essas empresas, 

elas colaboram para o enfraquecimento e afastamento da audiência do rádio. 

. A PRESENÇA NA INTERNET 

Comentar os usos que as estações de rádio brasileira estão fazendo da internet, para contato com 

seus ouvintes, não é uma tarefa fácil. Motivo: conforme a apropriação da tecnologia pela audiência 

avança, torna-se mais necessário investir em estratégias online. Assim, por um lado, mudanças sig-

nificativas ocorreram entre 2015, quando iniciei estas investigações, e 2019. Há, portanto, certa ga-

rantia que as críticas muito pontuais envelhecerão na mesma velocidade que digito estas linhas. Por 

outro lado, ao observar o conjunto de emissoras, fica patente um certo despreparo, mesmo em 

questões que deveriam estar mais bem resolvidas no momento, como o uso de SRS para ampliar o 

alcance e identidade da estação. Anteriormente, na pesquisa de mestrado (Gambaro, 2011), observei 

os usos dados às novas ferramentas tecnológicas pelas emissoras de rádio FM paulistana, e o princi-

pal destaque foi o investimento realizado pelas estações de público jovem: os SRS mais ativos e mais 

acessados, e os conteúdos nas páginas da web mais elaborados, eram de algumas dessas empresas. 

Naquele momento, o conteúdo digital pareceu servir principalmente como ferramentas de “enga-

jamento” do ouvinte, mas poucas emissoras realmente investiam na ideia de fidelização à marca. 

Quatro pontos são centrais para compreender as possibilidades ligadas a essas ferramentas e a po-

sição ocupada pelas estações na atualidade: a apresentação formal dos websites e conteúdos agre-

gados; a disponibilização de conteúdo para consumo sob demanda; o uso de material parassonoro, 

em especial o vídeo, como complemento à oferta sonora; e o contato com o ouvinte por meio de 
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mídias sociais, em especial os SRS. Encontrei dificuldades em utilizar aplicativos para smartphones 

de boa parte das estações: muitos não funcionavam perfeitamente, outros eram apenas um player 

para a programação do broadcast. Entre os que ofereciam melhor usabilidade, o conteúdo apenas 

replicava o que já estava disponível nos websites. Dessa forma, deixei de lado comentários aprofun-

dados sobre os aplicativos nesses dispositivos, apesar de entender que se faz urgente a apropriação 

dessa tecnologia pelas estações de rádio. 

Ao acessar as páginas e portais vinculados a uma estação, os primeiros itens que considerei 

foram elementos de acesso e usabilidade, isto é, o grau de facilidade que um ouvinte/usuário per-

cebe ao acessar tal interface. São questões simples, como cores da página, tipo de letra, quantidade 

e forma de propagandas (banners, pop-up etc.), menus compreensíveis, organização do conteúdo 

na página inicial e nas demais seções, presença de buscadores internos e modo de funcionamento 

do player para reprodução de áudio. A constatação não é animadora: poucas estações merecem 

destaque na apresentação do website. Considerando o conjunto de emissoras, as do segmento jo-

vem saem na frente, seguidas de perto por estações jornalísticas, pelas de segmento adulto-contem-

porâneo e, bem no final dessa lista, as populares. Claro, há variações significativas entre estações de 

um mesmo segmento, com algumas mais inclinadas que outras a usarem os recursos da web para 

expandirem sua atuação. Por exemplo, enquanto a 89FM-Rádio Rock oferece uma página com fotos, 

agenda, promoções, videoclipes e notícias segmentadas conforme o público-alvo, a Rádio Disney 

apresenta uma página simples, com player ao vivo e link para um blog onde são postadas notas 

sobre as promoções da rádio e, raramente, notícias relacionadas aos artistas que tocam na emissora. 

89FM, Mix e Atlântida são os três destaques mais positivos entre as musicais que observei 

em profundidade. É possível perceber que essas estações tratam seus websites como extensões do 

trabalho em ondas hertzianas. O ouvinte pode encontrar, em suas páginas, informações sobre os 

programas que vão ao ar, notícias relacionadas ao universo da rádio, acesso a conteúdo sob de-

manda gerado a partir da programação, tanto em áudio como em vídeo, formas de contato com a 

estações e com os comunicadores, entre outros elementos, específicos a cada empresa. Com conte-

údos em texto, videoclipes, e pequenas produções próprias (como entrevistas e cobertura de shows 

e eventos), as páginas dessas três estações se configuram como portais dedicados aos públicos. Ca-

minho semelhante seguem Rádio Globo, Nova Brasil, Eldorado, Alpha FM e Antena 1, emissoras vol-

tadas ao público adulto, normalmente economicamente bem estabelecido. Esses websites possibi-

litam o acesso a diferentes conteúdos, especialmente textos jornalísticos e notas musicais, fotos e, 

algumas vezes, vídeos produzidos pela estação. A Globo, inclusive, colocou no centro de sua refor-
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mulação como marca a oferta de um website com notícias (inclusive breaking news), trechos edita-

dos dos programas e uma página com amplo acervo de áudio on-demand. 

Em princípio, é louvável a atenção dedicada a esse espaço por essas estações. Servem como 

exemplos, como pontos de partida para atender o ouvinte conectado. No mínimo, as estações de-

vem trabalhar uma apresentação que, como Metropolitana, Energia 97 e Kiss FM (São Paulo), e 102.3 

e 92 (Porto Alegre), entreguem ao ouvinte/usuário alguma coisa a mais. A Metropolitana, com sua 

página organizada como um blog, incorpora notícias de diferentes fontes e videoclipes retirados do 

YouTube, além de ser uma página para lançamento de promoções. Já Kiss FM e Energia usam os 

websites como apresentação comercial, com seções de notícias que, em verdade, trazem um cole-

tânea de informações que podem interessar aos ouvintes. São escolhas que, ao menos, deixam claro 

que não existe um abandono completo das interfaces web. 

Em conjunto, as estações musicais que mencionei demonstram que não são apenas as rádios 

jornalísticas que estão se tornando “hipermidiáticas” (Lopez, 2010). No caso das emissoras voltadas 

para a informação, o trabalho de extensão na internet de conteúdo transmitido em vias hertzianas 

se tornou, já há algum tempo, uma atividade comum. Há, claro, aquelas como GaúchaZH, Bandei-

rantes e Jovem Pan, que investem pesadamente no conteúdo em seus portais, com vídeos gerados 

em externas e em estúdio, produções em áudio exclusivas para o site, e formas textuais. Entretanto, 

mesmo a forma mais minimalista de CBN, BandNews e Jornal, que basicamente incluem transcrições 

e áudios de reportagens em conjunto com a oferta de programas sob demanda, explora a lógica de 

disponibilidade contínua que caracteriza as plataformas on-line. Por outro lado, o modo como esse 

conteúdo é ofertado, hoje, não expande as possibilidades de produções sofisticadas, complexas, e 

maior engajamento dos ouvintes – situação para quê ofereço uma discussão, e proponho caminhos, 

na seção 8.2. 

A crítica mais geral, com relação aos websites, é que as estações aqui mencionadas consti-

tuem, ainda hoje, exceções, e não a regra geral. É muito comum encontrar páginas mal formatadas, 

com links quebrados, texto desconfigurado, dificuldade de leitura etc. No Rio Grande do Sul, os 

websites das emissoras da Rede Pampa fornecem boas ilustrações a esse argumento: em janeiro de 

2019, a notícia mais recente publicada no site da líder 104 era de novembro de 2017. No Recife, as 

principais emissoras possuem páginas por obrigação, sem conteúdo adicionado que complemente 

a programação: no máximo valorizam as fotos de eventos da própria rádio, e vez em quando colo-

cam uma nota sobre celebridades ou mundo pop, como fazem Recife FM e Clube FM. Em São Paulo, 

as páginas de Gazeta, Transcontinental e Tropical são amadoras, inadequadas para os navegadores 



 Cap í tu lo  6  |  ASSIMETRIAS DO RÁDIO NO BRASIL: VARIAÇÕES DE ESTRATÉGIAS COMUNS   | 279 

 

mais atualizados; a 105FM reduziu sua presença na internet a uma página com informações de con-

tato; e as duas emissoras do grupo Bandeirantes, Band e Nativa, sequer possuem websites. É possível 

argumentar que o público dessas estações não está na internet, e tal investimento apenas acrescen-

taria custos. Por outro lado, ao não ocuparem diferentes espaços com sua marca própria, as rádios 

permitem que novos concorrentes estabeleçam hábitos diferentes de consumo. Pior que não ter 

um website, como o caso de Band e Nativa, é abandonar as interfaces e manter websites com con-

teúdo desatualizado, ou que ofereça dificuldade de acesso ao ouvinte. 

Um grande desafio, para todas as estações, é produzir conteúdo adequado para a disponi-

bilização on-line, e fornecer ferramentas que facilitem o acesso e o uso. No primeiro caso, é possível 

trazer como exemplos o programa sobre o universo geek da 89FM (GeekRock), as entrevistas do 

Transalouca, e humorísticos como Pretinho Básico, que parecem se adequar bem ao modelo de con-

sumo em tempo diferido (on-demand e o catch-up se tornam estratégias básicas da programação). 

O mesmo vale para os programas de especialistas da Eldorado, como o Back to Black e Chocolate 

Quente, edições semanais sobre música negra em que apresentadores investem no tempo de pro-

dução e na seleção musical, ou o Som à Pino, que na hora do almoço traz uma lista de músicas 

dentro de temas escolhidos pela apresentadora (como loucura, saudade, brigas) e, assim, cria rela-

ções entre artistas diversos. Situação bem diferente é aquela apresentada pelas estações populares. 

Ao basear a programação apenas em músicas e no contato com o ouvinte, não resta muito conte-

údo a ser ofertado para consumo assíncrono. Possivelmente, a leitura dramatizada de cartas, bem 

como o debate que segue, seria hoje o conteúdo com mais chances de sobrevida fora do broadcast 

– inclusive, com possibilidade de trabalhar formas de apropriação do conteúdo pelo ouvinte, para 

propagação on-line da história e de temas abordados. 

Hoje, o website da Eldorado permite ouvir praticamente todos os programas que foram ao 

ar na grade, com exceção aos que são meramente playlists musicais. Ou seja, a Eldorado oferece, 

praticamente, uma plataforma catch-up, cujo exemplos máximos são CBN e Energia 97: ambas usam 

um software que permite ao ouvinte recuperar e ouvir qualquer horário da programação que tenha 

sido transmitido nos sete dias anteriores. Eldorado, CBN e Energia, hoje, fogem de um problema 

crônico da oferta de conteúdo on-demand, a constante desatualização das páginas. No caso da 

89FM, por exemplo, alguns programas descontinuados continuam na lista, enquanto outros atuais 

não são apresentados. O mesmo vale para algumas atrações de Atlântida, Jovem Pan e União, que 

demoram às vezes uma semana para atualizarem as plataformas utilizadas. 
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Tudo isso, claro, não tem efeitos práticos para o ouvinte sem uma interface que lhe seja 

clara, e facilite o acesso e consumo dessa programação quando lhe é conveniente. Mix e Rádio Rock 

possuem players autônomos, que possibilitam escolher entre ouvir o streaming ao vivo de áudio, 

assistir ao streaming de vídeo, ou recuperar programas que foram ao ar e estão disponíveis sob de-

manda. Ao mesmo tempo em que essas ferramentas têm um aspecto positivo, ao organizarem uma 

lista de reprodução de programas diferentes, o aspecto negativo fica por conta de não possibilitarem 

adequações da página a cada programa – condição necessária para a oferta de conteúdos acessórios. 

Soluções semelhantes podem ser encontradas em outros portais, como o da Jovem Pan, mas a regra 

geral da oferta on-demand é a utilização de ferramentas de terceiros, como a plataforma social de 

compartilhamento de áudio SoundCloud. As estações do grupo RBS e a União FM usam bastante 

esse recurso. Por um lado, há facilidade de acesso ao áudio fora do ambiente fechado das estações. 

Por outro, esse mecanismo não oferece largas customizações da página, a não ser que se utilize um 

plug in incorporado ao website da estação. Essas soluções, entretanto, ainda são melhores do que 

incorporar o áudio dentro da página em que está listado, como muitas estações ainda fazem, o que 

impede o usuário de continuar a navegação sem abrir uma nova seção do mesmo website. 

Em resumo, temos boas amostras de disponibilização de acervo para consumo em tempo 

diferido. Contudo, praticamente não há exemplos inovadores de oferta de conteúdo de áudio extra, 

que expanda a programação hertziana, ou que seja exclusivo do espaço web. Há, como mencionei 

anteriormente, o trabalho de estações all news, talk-news e Eldorado FM, com destaque às experi-

ências conduzidas por GaúchaZH e Rádio Globo, que começam a vincular melhor antena e internet. 

As plataformas on-demand representam uma atenção necessária à concorrência apresentada por 

novas mídias. No entanto, ao apenas replicar as atrações que foram ao ar, as estações não exploram 

as possibilidades de complementação que, possivelmente, poderiam atrair mais ouvintes do que 

aqueles que perderam a edição de um certo programa. Quero dizer que o conteúdo ofertado on-

line pode ir além da repetição, e aproveitar o ambiente web para oferecer textos, imagens e links 

complementares, ou mesmo fomentar a atividade dos usuários. 

Em substituição à presença de áudio incorporado nos websites, ou à assinatura de um ser-

viço como SoundCloud, algumas rádios têm utilizado links de vídeo em mídias sociais como Face-

book, YouTube, Periscope e Clap.Me. Aliás, estamos apenas começando a perceber uma melhor 

relação do rádio com a imagem em movimento, de modo que as experiências ainda são muito assi-

métricas, de estação para estação. A vantagem, de certa forma, é que a transmissão fica disponível 

como acervo dentro da plataforma de transmissão, e facilmente pode ser incorporada como link 
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em outros websites. Por outro lado, especialmente no caso do Facebook, que é o mais utilizado, a 

qualidade do streaming é baixa. Além disso, a organização da timeline é complicada, haja vista que 

poucas estações trabalham as indexações possíveis, o que dificulta ao ouvinte/usuário encontrar 

uma informação passada. 

Entre os principais exemplos está a GaúchaZH, que utiliza o live streaming do Facebook nas 

transmissões. No caso da rede de Porto Alegre, as câmeras no estúdio são adequadas à linguagem 

audiovisual mais comum, i.e., primeiro plano fechado e corte seguindo o som. Algumas vezes, a es-

tação usa o recurso de tela dividida, especialmente quando um colunista ou entrevistado entra no 

ar por meio de chamada com vídeo. Como ponto negativo, a utilização de outros elementos inseri-

dos na tela, como legendas, títulos e convites a interação, nem sempre considera que uma parcela 

da audiência está apenas ouvindo. Formato semelhante é utilizado pela Atlântida FM, do mesmo 

grupo RBS, mas o posicionamento das câmeras é ainda menos coerente com a linguagem audiovi-

sual. Os vídeos gerados no Facebook são, depois de encerrada a transmissão, recuperados dos servi-

dores da plataforma e editados em trechos para compor conteúdo no website. Outras estações, 

como BandNews, CBN, Guaíba, Jornal, Transamérica, Eldorado, para citar apenas algumas, também 

transmitem programas utilizando o Facebook. A diferença, entretanto, está no posicionamento de 

câmeras e corte, ainda menos profissionais: normalmente apenas uma ou duas lentes, centralizadas 

ou posicionadas como “câmera de segurança”. No caso da CBN, ao menos existe um cenário produ-

zido para a transmissão (com o logotipo em destaque), algo que não se repete em muitas das outras 

estações. Essa configuração de transmissão serve, no máximo, para atender a um desejo voyeurístico 

do ouvinte, que quer ver o que se passa na redação, e nada acrescenta à mensagem. A transmissão 

via Facebook se torna realmente positiva quando os ouvintes em rede, conectados durante a trans-

missão, dialogam entre si e com o apresentador – recurso aproveitado ao máximo pelo Heavy pero 

no mucho, nas madrugadas da 89FM, e o Som à Pino, da Eldorado. Roberta Martinelli, apresentadora 

deste último programa, fazia algo parecido em 2009, na Cultura Brasil AM, praticamente sem recur-

sos técnicos como os disponíveis atualmente. Assim, existe uma justificativa para o investimento 

nesse tipo de transmissão: incrementar o diálogo entre ouvintes e comunicadores, hoje estabelecido 

principalmente via WhatsApp. 

Ao invés do Facebook, O YouTube é a plataforma escolhida por algumas estações, como 

Mix e Kiss FM. Apesar da vantagem da qualidade do vídeo e melhores condições de incorporação 

em websites, perde-se em poder de interação. O mesmo ocorre com o Clap.Me, plataforma esco-

lhida pelos apresentadores do Do Balacobaco 2.Zé, da 89FM, porque permite a vinculação do strea-
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ming na interface de reprodução do website da emissora. Esse programa, por conta da versatilidade 

do apresentador, fica no meio-termo entre um uso apropriado do vídeo sem perder qualidade da 

audição, e uma câmera de segurança que registra os eventos que ocorrem fortuitamente. Isso por-

que boa parte da atração é baseada em imitações e enquetes de adivinhações, que dependem da 

imaginação do ouvinte – e o vídeo atua como delator. Por outro lado, constantemente os apresen-

tadores trabalham fantasiados, e o aspecto visual passa a fazer parte da mensagem. 

O principal contraponto a esses usos básicos do vídeo, como já mencionado anteriormente, 

é a Jovem Pan, tanto FM como News. Trata-se da primeira empresa a configurar os estúdios do rádio 

como se fossem de TV, incluir o corte de câmera e, ainda assim, valorizar o conteúdo em áudio. Há 

uma clara tentativa em transformar a marca Jovem Pan em uma WebTV. Programas como Jornal da 

Manhã contam com corte entre diferentes estúdios e incorporação de vídeos captados em externas. 

O Jovem Pan Morning Show e o Pânico dividem o mesmo estúdio, um cenário colorido com telas de 

TV para mostrar imagens, e diferentes câmeras para os apresentadores e entrevistados. Os progra-

mas contam com vinhetas de abertura e encerramento em vídeo, sincronizada com o áudio, e são 

disponibilizados no próprio website das redes. O problema, entretanto, é que a imagem tem ga-

nhado importância na estratégia da emissora nos últimos anos, e o áudio começa a ficar em segundo 

plano: gráficos e vídeos são incorporados a coberturas, em detrimento da qualidade da mensagem 

para quem escuta.  

A Jovem Pan TV, entretanto, não é a única tentativa de um modelo de transmissão que 

tenta ser híbrido27. A Mix FM paulistana, recentemente, criou um estúdio especial para transmitir 

as edições de Agora o bicho vai pegar, um programa tematizado em futebol transmitido ao vivo, às 

tardes dos dias úteis, via YouTube. A Transamérica, possui dois estúdios diferentes, um para progra-

mas gerais e outro, mais elaborado, para os programas de esporte, montado com três posições de 

câmera e artisticamente preparados para refletirem a marca da estação. A Energia 97, que também 

tem importantes programas esportivos, segue estratégia semelhante. A GaúchaZH traz uma pro-

posta similar, especialmente para alguns programas esportivos disponibilizados on-line e on-de-

mand. Eldorado, Disney, Mix, Atlântida e 102.3 possuem estúdios decorados para gravar entrevistas 

e breves apresentações de artistas que, esporadicamente, visitam a estação. Algumas ocasiões essas 

participações são editadas, em outras, transmitidas ao vivo. Nesse caso, prevalece o áudio como foco 

da produção, e o vídeo é um elemento complementar. 

                                                           
27 Até o momento, o exemplo mais claro de produção híbrida que encontrei é da espanhola Los40, Yu no te perdas nada 
(ver página 323). 
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O ponto relevante é que a transmissão e gravação em vídeo do programa de rádio tem se 

tornado prática comum em boa parte das estações. A exceção, novamente, são as populares. A 105 

FM tem um estúdio, com uma mesa com microfones e uma câmera no teto, que grava apresenta-

ções dos grupos musicais que visitam a rádio. Essa não é uma prática cotidiana, entretanto. Pelo 

contrário, é muito mais comum nas rádios populares, das três regiões estudadas, que as transmissões 

ao vivo sejam curtas, ou que os vídeos sejam gravados em celular e disponibilizados nos SRS das 

estações. Essas pequenas produções são, na maior parte das vezes, pequenas chamadas e saudações 

feitas pelos comunicadores. É possível, mas também raro, que o vídeo traga alguma celebridade que 

dialogue com o universo da rádio em questão. Nesses casos, a função do vídeo é, muito mais, reforçar 

o relacionamento dos ouvintes com as emissoras. 

A relação do vídeo com o rádio, entretanto, não se encerra nas formas de transmissão que 

comentei. Entre as estações de segmentos jovem e adulto contemporâneo também é comum a re-

alização de pequenos vídeos, componentes da cobertura de eventos patrocinados pela emissora, 

como shows. Nesses casos, o repórter da estação grava em externa com artistas e público. Esses 

vídeos, que antigamente eram editados e disponibilizados via YouTube, estão cada vez mais se con-

vertendo em transmissões ao vivo nas mídias sociais. Além disso, há a incorporação de vídeos como 

parte da oferta complementar, como videoclipes, cenas engraçadas, “pegadinhas” etc. Tudo isso, de 

certa forma, passa a compor o universo da estação a envolver o ouvinte. No caso das rádios jorna-

lísticas, vídeos captados pelos repórteres durante a cobertura, imagens de ouvintes, ou da televisão 

(em caso de conglomerados de mídia) também são possibilidades a serem exploradas. 

Há, ainda, outra forma de utilização do vídeo, mas que representa uma estratégia ainda frá-

gil, no caso brasileiro: a contratação de YouTubers ou outras celebridades do vídeo on-line, uma 

solução possível para resgatar a legitimidade do meio (Sande & Gallego, 2018). Como, hoje, a forma 

de circulação das mídias sociais impulsiona esse tipo de relação, não seria um exagero propor que 

as estações tanto promovessem seus comunicadores a se tornarem esse tipo de influenciador, como 

aproveitassem o alcance daqueles que, hoje, reelaboram as relações da audiência com os produtos 

midiáticos28 (ibes, 2017; van Djick & Poell, 2013). Em certo sentido, é o que a 89FM tem possibili-

tado, ao levar ao ar especialistas em finanças e em automóveis que já têm carreira consolidada na 

plataforma de vídeos. Não obstante, esse tipo de trabalho, que se aproxima do ouvinte em rede, 

depende de um uso muito mais bem desenvolvido das mídias sociais, em especial os SRS como Fa-

cebook, Twitter e Instagram. 

                                                           
28 Veja discussão ampliada no tópico 4.1.1 e na seção 5.5. 
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No início de 2019, poucas estações brasileiras estão em condições de serem consideradas “de 

alta penetração” em mídias sociais. Se considerarmos o número de pessoas que “seguem” os perfis 

no Facebook, apenas 13 estações dentre as observadas conseguem ultrapassar a barreira de um mi-

lhão de pessoas, sete das quais podem ser consideradas do segmento jovem (ou com “atitude jo-

vem”).  

Duas rádios devem ser destacadas: Metropolitana, com mais de sete milhões de seguidores, 

e GaúchaZH, que surge em seguida com cerca de 2,5 milhões. O que garante esses números? Possi-

velmente, vários fatores. Metropolitana mantém ampla atividade em mídias sociais. Diariamente, 

publica inúmeras notícias em seu site, e replica links nos SRS. Como boa parte das postagens são 

fofocas sobre famosos, é comum alcançarem engajamentos altos, de alguns milhares de curtidas e 

centenas de compartilhamentos. Além disso, diariamente são publicados memes, vídeos e fotos en-

graçadas, enquetes e outros materiais facilmente compartilháveis, o que reforça a construção da 

marca. Em meio a tudo isso, há uma série de promoções que permitem inscrição pelas mídias sociais. 

O ouvinte, portanto, trabalha bastante para divulgar a emissora, em troca de algum benefício – 

muitas vezes, simbólico (ver tópico 8.1.3). A GaúchaZH reúne tanto as publicações da rádio como 

do jornal impresso, e isso pode ter ajudado a alavancar o alcance da empresa. Nesse sentido, não é 

possível isolar o que é resultado de uma mídia ou de outra. É possível entretanto, observar os nú-

meros de visualizações dos programas transmitidos via live streaming: alguns batem próximo de dez 

mil espectadores, e o Sala de Redação, sobre futebol, bate facilmente mais de vinte mil conexões. A 

questão regional e a credibilidade da estação, com certeza, pesam para que ela se fortaleça como 

um veículo importante no meio on-line. 

Apenas duas outras estações têm mais de dos dois milhões de inscritos no Facebook: Mix 

FM e Rádio Rock. Entre as de cunho informativo, a segunda mais bem colocada é a Jovem Pan News, 

com 1,35 milhões de seguires, seguida da CBN, com pouco mais de um milhão. Considerando as 

populares, constantemente em luta direta pela primeira posição nos rankings de audiência, apenas 

Band FM (1,27 milhões) e Transcontinental (1,16 milhões ) figuram com mais de um milhão de se-

guidores.  

Em menor grau, as mesmas estratégias utilizadas por Metropolitana e GaúchaZH são perce-

bidas nas demais estações que alcançam a marca de um milhão. Mix FM, Disney (cerca de um mi-

lhão) e Jovem Pan (que quase alcança 950 mil) seguem a mesma linha de notícias da Metropolitana. 

Falta à Jovem Pan os memes, uma vez que a emissora publica muito durante todo o dia, mas são 

apenas chamadas de notícias e postagens de seus blogueiros. Às outras duas, falta a constância da 
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Metropolitana, pois as publicações são bastante irregulares. Além disso, as três estações pecam na 

conversa com o ouvinte: os textos são bem menos trabalhados para emular um bate-papo. 89FM e 

Kiss FM (cerca de 1,1 milhão) seguem estratégia similar à da Metropolitana, mas ao invés de fofocas 

de famosos, publicam notícias sobre o mundo do rock. Nesse caso, essas estações não estão apenas 

dialogando com seus ouvintes regionais, estão também dialogando com um recorte de público que 

se vê representado pela identidade dessas estações. A Atlântida (1,1 milhão de seguidores) e a Energia 

97 (cerca de 1,07 milhão) usam a plataforma basicamente para transmissões ao vivo e como lem-

brete de programação e promoções. Esporadicamente, são incluídos links para notícias no site um 

algum compartilhamento engraçado. CBN mantém a lógica do breaking news do rádio, mais ou 

menos como a GaúchaZH, mas o recorte de reportagens introduzidas nos SRS foca em assuntos 

mais gerais e menos localizados que a estação de Porto Alegre. Recorte semelhante é usado pela 

Jovem Pan News, mas a estação inclui vídeos com reportagens gravadas na rua, com trechos edita-

dos de seus programas, e transmissões em live streaming. 

As estratégias adotadas pelas populares não são muito diferentes entre si. É importante lem-

brar, primeiro, que muitas focam no trabalho em mídias sociais em detrimento dos websites. 

Mesmo assim, elas não chegam a realizar um uso intenso de ferramentas que, facilmente, são insta-

ladas nos smartphones da audiência. As líderes em São Paulo são as que têm mais seguidores, e o 

tipo das postagens que predominam em seus perfis ajuda a compreender a estratégia mais comum: 

divulgar promoções via SRS. Esse é o primeiro ponto para garantir que a audiência siga a estação, 

mesmo que, para participar, as pessoas precisem utilizar outras formas de contato, como o What-

sApp. Em segundo lugar, em vez de streaming de programas inteiros, privilegiam fotos e pequenos 

vídeos dos comunicadores ou de artistas. A estação popular com mais seguidores, depois de Band e 

Transcontinental, é a Tropical FM (441 mil seguidores), acompanhada da 92 (371 mil) e Nativa (329 

mil). Isso não quer dizer que o uso que essas emissoras fazem das mídias sociais seja muito diferente 

das primeiras: o que varia é, na verdade, a intensidade de postagens. Pelo mesmo princípio, as esta-

ções com menos seguidores são aquelas que investem pouco tanto em mídias sociais como nos 

websites, como as estações da Rede Pampa, por exemplo. 

Eu utilizei o Facebook nesta descrição por ser o site de rede social de uso mais constante 

pelas redes de rádio. Entretanto, para a investigação desta tese, eu levantei dados sobre as demais 

mídias sociais. Percebi que, quando uma estação tem perfis em mais que uma plataforma, é comum 

replicar a mesma postagem em todas elas. Esse é o primeiro problema geral do uso das redes, já que, 

muitas vezes, há pouca adequação do conteúdo entre os diferentes serviços. O segundo problema 
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geral tem a ver com o uso em si: enquanto as estações com mais engajamento de usuários tentam 

expandir suas presenças em outros ambientes cotidianos dos ouvintes, poucas perceberam um uso 

para esse espaço. Mais grave, entretanto, é que o conteúdo publicado pouco se reverte em conti-

nuidade da marca no ambiente digital – salvo as iniciativas da Metropolitana e Rádio Rock. As esta-

ções jornalísticas, por exemplo, servem como canais de informação, mas o conteúdo circula pouco. 

Também é problemática a desvinculação dos comunicadores das estações de rádio. Praticamente 

apenas algumas populares e a Rádio Rock reforçam a relação entre os apresentadores – as celebri-

dades da casa – com a marca da rádio. Não é exagero afirmar que, tomadas em conjunto, as estações 

brasileiras ainda não se adequaram à lógica das mídias sociais. 

CONSIDERAÇÕES 

Ao fazer os recortes temáticos desta seção, deixei de lado as estações voltadas ao segmento adulto 

contemporâneo. As emissoras nesse grupo, na maior parte das vezes, meramente transmitem listas 

de reprodução de músicas, com poucos programas compostos por uma variedade de elementos. 

Logo, não correspondiam aos objetivos traçados para este projeto. Contudo, são rádios que alcan-

çam audiências significativas, como a Alpha e Kiss FM, em São Paulo, Tribuna, no Recife, e as redes 

Antena 1 e Nova Brasil. É preciso sinalizar, também, que existem exceções. Rádio Globo e Eldorado, 

em São Paulo, e União, na região de Porto Alegre, se destacam especialmente pelos programas te-

matizados.  

Ao abrir espaços exclusivos para determinados segmentos musicais, ao contratar especialis-

tas em música como apresentadores, ao realizar programas temáticos variados, por temporadas, a 

Eldorado demonstra que há espaço para produções sofisticadas no Brasil. São programas que, como 

mencionei em outros momentos, “educam” a audiência por meio do conhecimento sobre música, 

desvelado pelos apresentadores. Embora o formato de programas como Chocolate Quente, Back to 

Black, Edição Limitada seja simples – locução e música, raramente entrevistas – percebe-se o exer-

cício de uma importante curadoria nos bastidores. Já outras atrações, como Navega, sobre viagens 

e culturas, e Quem somos nós, entrevistas sobre ciências e filosofia, rediscutem o alcance do rádio e 

se tornam o tipo de programa que, facilmente, se expande a outras mídias. A União FM também 

apresenta uma faixa de programas semelhantes, como o Direto ao ponto, em que convidados deba-

tem temas do cotidiano; o Rock and Blues, programa especializado nesses segmentos musicais e suas 

variações; e Show das quintas, uma revista cultural semanal com dicas de atividades, trívias e música. 

A reformulação da Globo em 2017 trouxe estratégia similar, mas enquanto as duas outras estações 
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favorecem o horário noturno, a Globo escolheu a hora do almoço para levar ao ouvinte programas 

temáticos – apresentados por famosos – que ou focam em segmentos musicais, ou apresentam 

entrevistas diárias.  

Em comum, as três estações usam esses programas para alimentarem suas ofertas on-de-

mand. A nova Rádio Globo se destaca, ao apresentar uma produção variada de programas exclusivos 

para consumo via plataforma web, aplicativos para telefone e Apple iTunes. Os temas desses pro-

gramas são variados: apresentação de novas tecnologias, dicas de economia, discussões sobre saúde 

e bem-estar, análise de álbuns de artistas brasileiros, explicações sobre temas complexos, histórias 

de times de futebol, entre outros. Como formato comum, prevalece a locução de um texto bem 

elaborado e entrevistas – logo, ainda há espaço para experiências. 

A partir das observações conduzidas no Brasil, percebo que algumas estações começam a 

renovar seu papel na internet. Como todo período de mudanças, entretanto, as formas instituídas 

ainda são barreiras decisivas na montagem de novas estratégias. A mais evidente é o tratamento 

dedicado à audiência: busca-se a adaptação de fórmulas comuns no passado, em que ouvintes do 

broadcast tinham participação limitada. Por exemplo, a troca do telefone pelo WhatsApp para par-

ticipação na programação é a variação de uma estratégia comum. O mesmo pode-se dizer a respeito 

da disponibilização do conteúdo on-demand. Saem na frente as estações de segmento jovem e de 

jornalismo, especialmente do sul e sudeste, que começam a esboçar um uso mais intenso desses 

canais. 

Ao descrever pontos em comum entre todas as estações, espero ter tornado evidente os 

investimentos mais significativos em possibilidades. Reconheço que, sendo ainda poucos, devem ser 

valorizados e incentivados. Com certo otimismo, eu ouso dizer que o campo radiofônico está, apesar 

de lentamente, saindo da inércia que tem marcado sua estabilidade como indústria. O caminho da 

mudança passa tanto pela voz do locutor como pelo uso avançado de ferramentas da internet – 

como mencionei, a partir de vários estudos, nas seções 5.3, 5.4 e 5.5. Logo, nunca foi tão importante 

revalorizar, inclusive financeiramente, os profissionais que fazem o contato como o ouvinte, tanto 

diretamente como nos bastidores. É notável, entretanto, que as experiências sejam mais comuns em 

São Paulo que nas outras duas cidades – ainda que Rio Grande traga bons exemplos de programa-

ção. Talvez o excesso de concorrência não seja tão negativo, afinal. 
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RESUMO DO CAPÍTULO 

Durante a maior parte de 2017 – por nove meses e quinze dias, para ser mais preciso – vivi na Europa 

para realizar parte desta pesquisa. Conhecer outras formas de rádio a partir dos seus contextos pa-

recia, então, ser precisamente a atividade necessária para extrair as raízes de uma definição universal 

para o rádio. Este capítulo traz o relato das experiências observadas em três diferentes espaços. Na 

seção 7.1-Rádio no Reino Unido, impressões, examino o rádio na Inglaterra, ao qual pude dedicar mais 

tempo e força, por ter sido este país a minha sede. O contraste do setor comercial com o serviço 

público reelabora, ainda hoje, fortes disputas entre as necessidades dos vários agentes e os modelos 

de produção historicamente estabelecidos. Destaco quatro diferenciais que possibilitam traçar 

comparações com o Brasil: a segmentação de estilos de estações, a manutenção da personalidade 

radiofônica, a presença de formatos informativos complexos e a diversidade de temas abordados. 

Na seção 7.2-Rádio na Espanha, impressões, faço comentários sobre o rádio espanhol, com foco es-

pecialmente em Madrid, onde vivi por um mês. Destaco elementos do rádio espanhol que se asse-

melham o caso brasileiro, como condicionantes durante a implantação, que legaram ao meio um 

caráter comercial, o desenvolvimento durante uma ditadura, e a prevalência do setor privado sobre 

o público. Também destaco como a alta penetração da internet, o envelhecimento da população e 

os efeitos das crises econômicas mais recentes transformaram o rádio em formas singulares de pro-

gramação. Reuni essas características em três forças do rádio espanhol: o poder da conversa com o 

ouvinte, o poder da escolha, em virtude do uso da internet, e o poder da imagem, com o avançado 

uso de vídeo para complementar a programação sonora. Por fim, em 7.3-Rádio em Portugal, impres-

sões, traço algumas observações sobre o rádio em Portugal, último país que visitei. Com um serviço 

público de rádio enfraquecido, e com um setor privado limitado pelo tamanho do próprio país, as 

soluções de programação encontradas pelos emissores portugueses – na segmentação das estações 

e no recorte musical, por exemplo – sinalizam um cenário diferenciado, mais duro em comparação 

aos outros dois países. O domínio de outras instituições, como a igreja católica, e o contato com a 

música estrangeira, especialmente anglo-americana e brasileira, garantem as especificidades do rá-

dio português. 
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. RÁDIO NO REINO UNIDO, IMPRESSÕES 

O estágio de pesquisa em outro país é sempre excitante, pois permite ao investigador realizar um 

duplo distanciamento: primeiro, em relação ao seu próprio território, pois a inevitável comparação 

com o outro local coloca “novas lentes” sobre o olhar já acostumado; segundo, porque ao ser um 

estrangeiro, a única forma de observação possível é a da diferença, posição em que se encontram o 

espanto, encanto e objeção. O intento principal do meu estágio no exterior, realizado com o pro-

fessor Tim Wall, na Birmingham City University, era compreender o rádio britânico em sua forma 

contemporânea – que, de certa forma, é ditada pela própria história. Os conceitos iniciais sobre o 

país sempre pareceram animadores: a despeito das controvérsias sobre a dominação cultural repre-

sentada pela BBC, apontada em inúmeros textos, os formatos de programação e os modelos de 

atrações ofertadas vão muito além do que conhecemos aqui. O rádio digital (DAB – Digital Audio 

Broadcast) teve relativo sucesso por lá, e o negócio radiofônico expandiu-se entre as plataformas 

digitais em forma de diversidade e de ampla concorrência. Apesar disso, a BBC ainda atinge a maior 

parcela do público, com emissoras como a BBC Radio 2 e BBC Radio 4 muito à frente das comerciais 

(www.rajar.co.uk). 

De um modo geral, a situação do rádio em termos de alcance e audiência é relativamente 

boa. Conforme dados do Communications Market Report 2016 (Ofcom, 2018) 90,2% da população 

britânica ouve rádio ao menos uma vez a cada sete dias, e o tempo médio de escuta gira em torno 

de 21 horas por semana. A média de audiência de todas as estações da BBC somadas figura em 51,9% 

(3,8% menos que em 2012). Em 2017, o setor comercial arrecadou £557 milhões, a BBC investiu £744 

milhões, e as emissoras comunitárias arrecadaram £11,9 milhões1. A participação de ouvintes via 

DAB2 atingiu 37% naquele ano. 

Minha primeira aquisição, ao estar efetivamente estabelecido naquele país, foi um aparelho 

de rádio, equipamento fundamental para a pesquisa. Não bastava apenas acessar as emissoras 

usando o serviço Radio Player (http://radioplayer.co.uk/), que reúne todas as emissoras britânicas 

via web ou em internet para celular, ou mesmo os aplicativos e websites das emissoras. A diversidade 

do DAB e o modo como isso se reproduz na dinâmica da cidade tem a ver com a possibilidade de 

percorrer o dial digital e suas inúmeras estações. Fui até uma das principais lojas de eletrônicos do 

                                                           
1 Houve significativo crescimento de audiência, em 2017, de estações nacionais, e mais público ouvindo as estações co-
merciais. O relatório 2018 aponta que, como consequência, houve aumento de 1% na receita publicitária do rádio, en-
quanto a TV perdeu 7,5% em 2017. 
2 DAB é o serviço de rádio digital desenvolvido desde os anos 1990 na Europa, especialmente na Alemanha e no Reino 
Unido. A maior dificuldade da adoção do sistema tem sido a lenta taxa de aquisição de aparelhos de rádio capacitados 
para receber esse tipo de transmissão. 

http://www.rajar.co.uk/
http://radioplayer.co.uk/
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Reino Unido e, na seção de rádios (não muito grande, é verdade), pude escolher entre uma variedade 

de modelos, de preços bastante variados. Por fim, escolhi um de estilo “retrô”, não muito caro, mas 

que serviria na minha volta ao Brasil também como peça de decoração. 

Acredito que esse pequeno relato ajuda a mostrar a importância que o rádio tem naquele 

país. Como inicialmente desejado pelos agentes econômicos e políticos envolvidos no desenvolvi-

mento do rádio digital, o DAB representou um novo fôlego para a indústria eletrônica europeia 

(Rudin, 2006), a ponto que é necessário dedicar, nas principais lojas, um espaço para vender apare-

lhos de rádio. Os grandes grupos passaram a atender mais nichos de audiência, e o rádio local foi 

reconfigurado – em vários casos, as emissoras independentes foram incorporadas por grandes con-

glomerados (McDonald & Starkey, 2016). A BBC, que durante a implantação do DAB enfrentava 

dúvidas sobre sua viabilidade como serviço público devido a uma expressiva queda de popularidade 

na segunda metade dos anos 1990 (Abramsky, 2009; Barnard, 2000), manteve a hegemonia e recu-

perou audiência. Esse primeiro olhar, entretanto, pode ser otimista demais. Ao buscar os motivos 

que levam o rádio britânico ao estado atual, encontramos uma série de pontos conflituosos, e os 

resultados não estão sequer próximos da utopia comunicacional desejada por aqueles que lutam 

por uma democratização dos conteúdos. 

.. Metodologia 

A metodologia utilizada para a pesquisa sobre as emissoras britânicas foi muito similar à utilizada 

para a investigação nos mercados brasileiros. Há uma diferença, contudo, que foi incluir os índices 

de audiência como parâmetro inicial, em virtude da quantidade de estações disponíveis. Primeira-

mente, portanto, delimitei a organização do dial, quais as emissoras mais importantes em nível na-

cional em termos de audiência, e como as emissoras locais e comunitárias se somavam a esse cenário 

maior. A internet e a tecnologia DAB promoveram o aumento do número de emissoras que são 

transmitidas nacionalmente. Assim, para garantir uma abordagem que considerasse tais especifici-

dades, uma primeira lista de estações contou com as informações providas pelo Rajar – o órgão 

oficial de medição de audiência de rádio (www.rajar.co.uk). Foram selecionadas 13 emissoras consi-

derando alcance de público, formatos das programações e diversidade em termos de propriedade 

(Tabela 3). 

A primeira lista serviu como guia de observação. Os websites e grades de programação fo-

ram escrutinados em busca de “diferenciais”, isto é, elementos que caracterizassem de forma espe-

cífica essas empresas. A primeira observação, entretanto, não ficou restrita apenas a essas rádios: 

http://www.rajar.co.uk/
http://www.rajar.co.uk/
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havia a necessidade de considerar ainda outras estações exclusivamente digitais, emissoras locais e 

rádios comunitárias. A Tabela 4 mostra sete adições para uma audição geral. 

Tabela 3 Lista preliminar de emissoras britânicas nacionais de acordo com audiência e variedade de pro-
gramação (em março/2017). 

 

Emissora Propriedade Estilo predominante 

Audiência  

Alcance 
semanal 

Share 

1 BBC Radio 1 Pública Contemporary Hit Radio (CHR) 18% 5,8% 

2 BBC Radio 2 Pública Segmento Adulto 28% 17,3% 

3 BBC Radio 4 Pública Generalista 21% 12,7% 

4 BBC Radio 5 Live Pública Noticiosa 11% 3,6% 

5 Heart Network Global Media Segmento Adulto 17% 6,2% 

6 Capital Network Global Media CHR 14% 4,1% 

7 Classic FM Global Media Segmento Clássico 10% 3,4% 

8 Smooth FM Global Media Segmento Easy Listening 9% 3,3% 

9 Kiss Bauer Media Segmento Dance Music 8% 2,2% 

10 Absolute Radio Bauer Media Segmento Pop/Rock 4% 1,5% 

11 Magic Bauer Media Segmento Adulto 6% 2,9% 

12 talkRadio Wireless Group All talk * 0,1% 

13 Virgin Radio Wireless Group Segmento Pop/Rock 1% 0,1% 

 

Tabela 4 Lista de emissoras britânicas adicionadas em segunda observação 
 

Emissora Propriedade Característica Estilo predominante 

1 BBC WM (West Midlands) Pública Local Generalista 

2 UnionJack Jack Media Digital DAB/Internet Segmento BritPop 

3 Free Birmingham Bauer Media Local CHR 

4 LBC Global Media Digital DAB/Local All Talk 

5 Raaj Independente Digital DAB/Nacional Segmento Público Asiático 

6 Unity FM Comunitária Comunitária Segmento Muçulmana 

7 Switch Radio Comunitária Comunitária Generalista 

Dentre essas vinte emissoras, cinco foram selecionadas partir de critérios como usabilidade 

do website, diversidade e qualidade do conteúdo disponível on-line, áudio sob demanda, presença 
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de programas especializados na grade de programação e uso de mídias sociais. Assim foi definido o 

corpus principal da investigação no Reino Unido: Absolute Radio, BBC Radio 2 e Radio 4, LBC e 

Switch Radio. Seis outras emissoras foram observadas como corpus secundário para possibilitarem 

comparações e uma compreensão mais bem elaborada do cenário britânico atual: talkRadio, Capi-

tal, Heart West Midlands, BBC Radio 1 e 5 Live, BBC WM. Essas 11 emissoras foram ouvidas em dias e 

horários alternados. As impressões obtidas após a audição de um programa ou de parte da progra-

mação foram anotadas em caderno de campo, e posteriormente validadas em conversas com cole-

gas investigadores da Birmingham City University, onde estive baseado. 

Três emissoras importantes ficaram de fora da lista de objetos principais, e reconheço nessa 

exclusão certa fragilidade da presente pesquisa: talkSport, Fun Kids e Gaydio. A primeira, parte do 

Wireless Group, tem audiência (e importância histórica) maior que sua irmã talkRadio. O foco desta 

pesquisa, até aquele momento, tinha sido especialmente as programações noticiosa, generalista e 

musical, com pouca atenção às coberturas esportivas – o que, em opinião que divido com os orien-

tadores deste projeto, exigiria uma pesquisa exclusivamente voltada para esse segmento – de modo 

que não seria produtivo incluir, então, a talkRadio ou sua concorrente direta, a BBC Radio 5 Sports 

Extra.  

Já a Fun Kids e a Gaydio compartilham a mesma característica, que justifica terem ficado de 

fora: a ultra especialização que elas representam está muito distante do que podemos almejar, hoje, 

no Brasil, em termos de programação regular de rádio via antena. Não quero, entretanto, reduzir a 

importância desse tipo de programação, pelo contrário: é mais que desejável observar o modelo de 

negócios dessas empresas para projetar, em um cenário de difusão pela internet, suas possibilidades. 

Ao passo que a programação da Gaydio, voltada para o público homossexual, oferece pouca novi-

dade em termos de formato de programas (a temática, sim, é o diferencial importante), a Fun Kids 

traz a peculiaridade de uma programação musical recortada em canções vinculadas a séries de TV 

para o público pré-adolescente, desenhos animados, e canções infantis, intercalada com jogos, his-

tórias e competições. Como a observação dessas três estações foi apenas superficial, não há possibi-

lidade de inferências aprofundadas além da anotação de suas existências, e do modo como elas aju-

dam a compor esse cenário (quase) ultrassegmentado do rádio digital britânico. 

.. O contexto 

Conforme esperado, não é possível compreender a instituição do rádio no Reino Unido sem levar 

em conta as conexões provenientes da história e do desenvolvimento da BBC, isto é, como a repre-
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sentação da Corporation se emaranhou nas mentes dos britânicos e, por extensão, nas discussões 

acadêmicas e profissionais fora do Reino Unido, especialmente quando os serviços públicos são 

tema central. O principal discurso institucionalizado sobre o rádio britânico refere-se a como a BBC 

determina o mercado, seja por apresentar condições de produção muito melhores que a maior 

parte das emissoras comerciais, ou como resultado da historicização da mídia no Reino Unido, em 

que o jogo político do campo cristalizou as funções dos serviços públicos (Lewis & Booth, 1989; 

Scannel, 2009; Wall, 2000). 

Para compreender o rádio britânico e desmontar analiticamente discursos duradouros, é 

necessário observar como se constituíram alguns padrões. Em primeiro lugar, a relação da BBC com 

o governo britânico sempre foi próxima e conflituosa. Ainda nos anos 1920, quando a British Broad-

casting Company deixava de ser uma empresa privada, o jogo de forças políticas e econômicas aca-

bou determinando que a radiodifusão no Reino Unido deveria ser um serviço público monopólico, 

capaz de enfrentar o “caos americano” resultante do “monopólio” do livre mercado (Hilmes, 2009; 

Scannel, 2009). Isso ocorreu a despeito de o modelo de mercado liberal ter dominado a formatação 

da imprensa, como apontam Hallin e Mancini (2004). Na verdade, os autores explicam que uma das 

razões que levam à intervenção estatal na mídia eletrônica, começando pelo rádio, é a antecipação 

de um campo de jornalismo impresso estruturado, politicamente partidário e independente do go-

verno (um quarto poder, portanto). Assim, a influência sobre a programação e o fechamento do 

mercado não se dão apenas pelo medo de concorrência por audiência entre rádio e impressos, mas 

pelo temor de novas formas de disputa política. Nesse sentido, o paternalismo é um modo de ga-

rantia de controle (algo que se assemelha, no Brasil, à formatação da Rádio Nacional). Assim, embora 

Hallin e Mancini classifiquem o Reino Unido dentro do “modelo liberal” de mídia, é o “corporati-

vismo democrático” que delimita o broadcast, onde o “modelo profissional” de gestão de mídia 

tenta afastar o controle político em favor da administração por profissionais. 

Os primeiros documentos a definir as incumbências da BBC reforçaram o compromisso com 

um “alto padrão” cultural: o serviço não deveria ser usado apenas para entretenimento, mas trans-

mitir o melhor do conhecimento e avanços da sociedade com um elevado tom moral, servindo 

como guia ao gosto da audiência (Kumar, 1975; Scannel, 2009; Lewis & Booth, 1989). Somente a 

partir do final dos anos 1930, por força da 2ª Guerra Mundial, a informação se tornou um elemento 

relevante na programação da emissora (Lewis & Booth, 1989) – até então, mesmo que fosse  reco-

nhecida a importância da informação, a emissora atendia aos interesses dos donos de jornais que 

viam na BBC uma concorrência potencial, conforme anota Abramsky (2009). Em 1938, lembra a 
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mesma autora, a BBC era catalizadora do desenvolvimento artístico e principal fonte de entreteni-

mento no país. 

Ao final da guerra, a BBC se divide em três programações: Light (inicialmente planejada pelas 

forças armadas para servir como entretenimento), Home Service (ainda colada na primeira versão 

da BBC), e ird Programme (que se contraporia à ideia de música ligeira da Light Programme). A 

divisão foi, naquele momento, um reforço à legitimidade do monopólio da BBC, situação que se 

repetiu a cada novo comitê que avaliava sua função na sociedade britânica (Scannel, 2009). Foi, 

também, uma adaptação à emergente e mais complexa configuração da música popular3 (Wall & 

Dubber, 2009) e das preferências da audiência, resultantes do crescimento da influência de indús-

trias estadunidenses (Barnard, 1989; Lewis Booth, 1989). 

A criação da ird Programme, em 1946, ilustra uma das prerrogativas originais mais dura-

douras: a noção de qualidade e a função do serviço público em contribuir para o enriquecimento 

cultural da nação. Por exemplo, em texto de 1964, o Diretor de Rádio da BBC, Frank Gillard, afirmava 

que “se a BBC vai introduzir um serviço musical, então tem que ser o melhor do mundo. As orques-

tras e os artistas britânicos devem, claro, predominar”4 (Gillard, 2009, p.236). Por um lado, isso sem-

pre representou uma visão elitista e paternalista de cultura. Por outro, a emissora se viu obrigada a 

fazer concessões a formas de entretenimento populares. É justamente no campo do entreteni-

mento, associado a uma noção de qualidade de produção, que a BBC (no rádio, na TV ou na inter-

net) demonstra seu valor e legitimidade enquanto coisa pública (Ramsey, 2017). Vale citar nova-

mente Gillard, que afirmava, em 1964:  

uma vez que o rádio, de modo algum, renunciou às suas responsabilidades de remover as fronteiras 
da experiência, os padrões da programação nunca foram tão importantes. Os programas que pro-
vocam o interesse espontâneo das pessoas devem estimular seus interesses e curiosidade, e guia-los 
adiante5 (Gillard, 2009, p.231).  

Assim, não é exagero afirmar que a BBC construiu um referencial de qualidade que vem 

servindo tanto para suas produções como para as dos serviços privados, desde o momento em que 

estes foram estabelecidos. Aliás, é a partir da entrada da concorrência, afetando o monopólio que 

configurou o setor radiofônico britânico entre as décadas de 1920 e 1960, que encontramos o maior 

                                                           
3 É o momento em que a música popular começa a se transformar, mundialmente, em um mercado intrincado. O Jazz, 
especialmente, tem um papel fundamental ao estabelecer a relação entre o popular e o massivo nos Estados Unidos e, 
por extensão, em boa parte do hemisfério norte ocidental. 
4 No original: if the BBC is to introduce a music service it must be the best of its kind in the world. British orchestras and 
British artists must, of course, predominate in it. 
5 No original: since radio has by no means renounced its responsibilities for rolling back the frontiers of experience, 
programme standards have become even more important. e programmes to which people willingly give attention 
must stimulate their interest and curiosity and lead them on. 
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desvio estrutural e de discurso sobre a emissora e sobre o sistema de rádio como um todo. Trata-se 

do momento em que a BBC começa a enfrentar questionamentos mais consistentes com relação à 

sua viabilidade enquanto serviço público, com relatórios governamentais que periodicamente ava-

liaram sua programação, os custos de produção, o alcance em termos geográficos e políticos, muitas 

vezes para propor sua privatização, ou para mudar a entidade reguladora6 (Abramsky, 2009; Scan-

nel, 2009).  

A operação das emissoras piratas nos anos 1960 e as combativas regulamentações impostas 

pelo governo britânico acabaram por resguardar a BBC em seu monopólio, ao mesmo tempo em 

que provocaram a reestruturação da Corporation: a Light Programme foi dividida em dois, a BBC 

Radio 1 e a BBC Radio 2, sendo a primeira voltada a se dedicar aos segmentos emergentes da música 

pop e ao novo público que se configurava como consumidor, o jovem adolescente. A ird Pro-

gramme passou a ser a BBC Radio 3, e a Home Programme deu origem à generalista BBC Radio 4, 

com programação voltada para jornalismo, debates e parte do entretenimento que perdeu espaço 

para a música na Radio 2. 

Nas décadas seguintes, a regulamentação de estações locais serviu tanto para a expansão do 

setor privado como do alcance da BBC, com novas estações7. Isso representou, entretanto, um au-

mento exponencial da concorrência em um mercado que historicamente não tinha estado baseado 

em publicidade. Valendo-se do discurso sobre qualidade e diversidade, a emissora se manteve (e até 

mesmo cresceu) mesmo em uma de suas piores crises de audiência, no final dos anos 1990, mo-

mento em que o setor comercial se expandia rapidamente (Abramsky, 2009; Barnard, 2000). Nos 

anos 2000, com a nova regulamentação do setor, a BBC recuperou parte da hegemonia perdida, em 

parte porque continua investindo em produções sofisticadas, em parte porque está representada 

no imaginário popular como a alternativa neutra na cobertura jornalística.  

Além disso, os últimos anos viu novamente o aumento dos canais disponíveis, especial-

mente com as tecnologias digitais8. Já no campo comercial, em comparação com a Corporation, é 

                                                           
6 Se, no início, a BBC era regulada pelo Post Office, passou pelas mãos de órgãos como a Radio Authority e, hoje, está 
sob o controle do Ofcom, a agência reguladora de comunicações.  
7 Hoje, são 40 estações locais. 
8 Esses canais são o desdobramento de programações das estações nacionais (1xtra e 4 Extra,), a introdução de novos 
serviços segmentados (5 Live e 5 Live Sports, de jornalismo e jornalismo esportivo; 6 Music, com música alternativa), a 
segmentação para atender a população proveniente dos países asiáticos, especialmente ex-colônias britânicas como 
Índia (Asian Network), uma estação para crianças (Cbeebies), e estações para os outros países do Reino Unido, transmi-
tindo em Inglês (como a BBC Scotland, a Radio Wales, a Radio Ulster e a Radio Foyle, eventualmente com programação 
na língua nativa da região), e estações que transmitem inteiramente em outro idioma (Radio Nan Gàidheal e Cymru 1 e 
2). 
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destacada a falta de fôlego ou interesse do setor privado em investir em diversidade de programa-

ção. Especialmente no momento atual, essas emissoras compõem um cenário em que predomina a 

racionalização da produção (especialmente a partir da criação de redes entre emissoras locais e cen-

tralização de estúdios). A novidade introduzida historicamente pelas emissoras piratas e seus pro-

gramas e profissionais especializados na música popular – o gatilho para a criação dos serviços Radio 

1 e Radio 2 – se diluiu com o tempo. Nesses mais de cinquenta anos de história, a forma dominante 

da Corporation influenciou a programação das empresas comerciais direta e indiretamente tanto 

quanto foi influenciada (N. Hollins, comunicação pessoal, 04/dez/2017), enquanto os processos de 

aquisição e fusão entre as emissoras de licenças locais reduziu, no campo privado, as possibilidades 

criativas. 

Muitas ações atuais da BBC parecem estar orientadas a um futuro em que ela deverá entrar 

na briga por verba publicitária (hoje, a emissora é financiada por uma pequena parcela da taxa com-

pulsória paga por quem possui aparelho de TV) (S. Stevenson, comunicação pessoal, 06/dez/2017). 

Devido a uma continuidade em sua história, as estações são organizadas em segmentos específicos, 

e essas atribuições são mantidas categoricamente. Por exemplo, a Radio 1 tem como papel central 

responder às necessidades do público jovem (Barnard, 1989), e quando essas pessoas envelhecem, a 

direção da estação não vê problemas em reduzir a faixa etária – mesmo que isso represente uma 

queda expressiva de audiência. Assim foi nos anos 1990 (Barnard, 2000, p.35), e assim tem sido nos 

últimos anos (T. Wall, comunicação pessoal, 2017; Ruddick, 2017). Uma conclusão apressada levaria 

à afirmação de que essa é uma estratégia que só pode ser praticada por um ente público que tem 

receita certa. Entretanto, devemos considerar que a BBC é uma empresa que justifica sua existência 

com significativos índices de audiência durante o dia e programação especializada durante a noite 

(Starkey, 2002; Wall & Dubber, 2009). Logo, talvez essa estratégia possa ensinar mais a conglomera-

dos de mídia do que inicialmente aparenta. 

O mercado radiofônico britânico é bastante concentrado. Além da BBC, outros três grupos 

de mídia dominam a maior parte das licenças comerciais: a Bauer Media, um grupo alemão que 

controla marcas importantes como a Kiss (uma das primeiras emissoras legalizadas como local, em 

Londres), Absolute, Free Radio e Magic; a Global Radio, dona da Capital e da Heart (as principais 

audiências no setor comercial), e da LBC e Classic; e Wireless Group, a quem pertence a Virgin Radio 

e as franquias talkRadio (apenas digital) e talkSport (uma das poucas concessões comerciais origi-

nalmente de abrangência nacional). Esse cenário traz tanto características positivas quanto negati-

vas, como a diversidade de programações possibilitada pelo sistema DAB e pelo Radio Player via 
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internet. A ultrassegmentação não chega a ser uma realidade, mas o modelo britânico apresenta 

algo próximo disso: além das já citadas emissoras voltadas para o público homossexual e para crian-

ças, há estações para idosos, religiosas cristãs e muçulmanas, para nativos indianos e paquistaneses, 

caribenhos, entre outros. Nos próximos tópicos, reúno essas características em temas específicos, 

para possibilitar uma discussão aprofundada. 

.. Fartura na segmentação, miséria na qualidade 

Um dos discursos que justificaram, durante muito tempo, o monopólio da BBC e a lenta distribuição 

de autorizações para empresas privadas referia-se à escassez de frequências (Wall, 2000). Conside-

rando o tamanho da ilha e a proximidade com outros países, o Reino Unido não teria condições de 

atender a todos interessados em possuir autorização para emissão radiofônica (Scannel, 2009). As-

sim, as pesquisas sobre o Digital Audio Broadcast, iniciadas na Alemanha nos anos 1980, foram re-

forçadas pelas necessidades locais da Grã-Bretanha: ali, a colaboração entre os setores público e pri-

vado alcançou um grau elevado, a despeito de críticas com relação à falta de um debate público 

amplo (Rudin, 2006). Ainda que o DAB represente apenas uma parcela da audiência do rádio, seu 

constante crescimento nos últimos anos mostra que um dos principais apelos da tecnologia tem 

funcionado: a suposta diversidade de programação.  

A população da região, sobretudo na Inglaterra, é multicultural. Desafios sociais emergem 

dessa diversidade, mas do ponto de vista midiático – especialmente no rádio – há espaço para que 

grupos diversos se constituam como “consumidores”, mesmo crianças. Ao permitir que os grupos 

de comunicação possuam emissoras regionais e nacionais, o DAB carrega uma variedade de progra-

mações que atendem a esses diferentes públicos – não obstante a legislação bastante flexível em 

favor do mercado, quando deveria favorecer o alcance das minorias (Rudin, 2006). O discurso da 

diversidade de oferta, entretanto, serviu como impulsionador. Hendy apontou, ainda no começo do 

novo século, que a criação de mais escolhas na audição radiofônica tem sido um objetivo da política 

pública de vários governos europeus nas últimas duas décadas (Hendy, 2000, p.216). Além disso, a 

extensão das possibilidades de escolha foi encarada como um gatilho para a popularização do sis-

tema9 (Rudin, 2006). Consequentemente, o consumo midiático por diferentes comunidades, que se 

veem representadas dentre os serviços prestados por uma empresa ou um conglomerado, acaba 

por reforçar identidades. O rádio é apenas uma das formas possíveis de construção de representa-

ção, mas é uma das mais importantes, se considerarmos a dinâmica das demais indústrias culturais 

                                                           
9 Trata-se, é claro, de uma importante mensagem de marketing, afirmar aos possíveis consumidores que suas “opções 
de escolha” se multiplicam. 
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(Dubber, 2013). É possível argumentar, com bastante fundamento (du Gay, 1997; du Gay et al., 2013), 

que as identidades são construídas dentro da lógica do mercado em que essas empresas atuam. Ao 

mesmo tempo, como lembra Tim Wall (2006), a oferta é limitada desde sua origem, uma vez que as 

primeiras empresas privadas privilegiaram colocar suas estações próximas dos “centros de gosto 

musical” que garantiriam uma resposta econômica positiva. O papel do Estado britânico como 

agente regulador foi fundamental para alcançar essa multiplicidade de públicos, como no licencia-

mento de novas autorizações nos anos 1990. Entretanto, os seguidos relaxamentos das instâncias 

reguladoras resultaram em menor motivação para diversidade pelo setor comercial, que levam às 

mesmas canções tocando em diferentes competidores, assim como torna fundamentais pequenas 

distinções entre audiências (Percival, 2012, p.117). 

A música desempenha um papel fundamental no modo como indivíduos e grupos cons-

troem suas identidades, potencializando o rádio musical na conquista de maiores índices de audi-

ência (Wall, 2009). O rádio faz a re-mediação da música, acrescentando novos significados, contex-

tos e usos (Dubber, 2013). No caso britânico, a música ajuda a delimitar espaços em que diferenças 

culturais convergem e divergem (J. Collins, comunicação pessoal, 09/out/2017). Tal convergência 

ocorre quando uma estação, voltada a um determinado público, define sua playlist a partir de asso-

ciação com os artistas relacionados a uma comunidade específica, mesmo que fora do estilo musical 

dominante da estação. As emissoras comunitárias são normalmente responsáveis por esse tipo de 

abordagem10. De modo similar, a divergência ocorre quando diferentes gostos musicais encontram 

correspondência entre a gama de emissoras comerciais no DAB ou na web. Nesse caso, perde-se o 

sentido imediato de comunidade para a construção de outro, que depende tanto do local como se 

fecha em estratégias de consumo, ao invés de pertencimento comunitário. Trata-se de um processo 

antigo e que se intensificou, como fica claro nesta definição do rádio no início dos anos 1990: 

trata-se de um meio que cria conexões com o lugar, garantindo uma distribuição rápida e ampla de 
textos mutáveis sem restrições a um espaço de origem ou elite cultural. Por outro lado, é aural, ver-
nacular, imediato, transitório; seu um fluxo composto de música e fala, incluindo comunicação local 
(normalmente unidirecional), tem a capacidade de nutrir identidades locais e história oral, e de con-
densar essas dinâmicas por meio do contato com outros espaços e culturas. Essa capacidade de me-
diar o local com o novo define seus estilos de fala e constrói a identidade da estação. Entretanto, os 
formatos radiofônicos são sistematicamente industrializados tanto em sua linguagem temporal, 
como em suas relações de produção, que são, cada vez mais, tecnologicamente racionalizadas, e cada 
vez menos local em suas origens ou em suas escalas.11 (Berland, 1993, p.112) 

                                                           
10 Por exemplo, em emissoras de comunidades da periferia de Birmingham, muito próximas aos gostos e ideologias das 
pessoas que moram na região, e em emissoras voltadas para imigrantes caribenhos. 
11 No original: it is a space-binding medium, ensuring the rapid, broad distribution of changing texts without restriction 
to an originary space or a cultural elite. On the other hand, it is aural, vernacular, immediate, transitory; its composite 
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Tal observação, feita a partir do Canadá, refere-se à expansão da influência dos Estados Uni-

dos sobre a produção musical em diferentes partes do mundo, inclusive a Europa, na segunda me-

tade do século 20. O rádio musical, observado em conjunto, traz elementos importantes para com-

preendermos os significados da concentração de mercado cultural. Como afirma Wall (2009), 

o rádio via antena do final do século 20 é o resultado das relativas pressões dos imperativos por 
maximização dos lucros, dos ideais políticos do serviço público e das rádios comunitárias, e da regu-
lação da radiodifusão pelo Estado. A música gravada ocupa um lugar central nas transmissões da 
maioria das estações de rádio e na economia política do meio, porque ela provê uma fonte de pro-
gramação barata, por um lado, e um modo de organizar os ouvintes, de outro.12 (Wall, 2009, pp.339-
340) 

Por um lado, a BBC manteve seu papel histórico na seleção e apresentação de novas canções 

à audiência, especialmente por meio da Radio 1 (Percival, 2012). A 6 Music, muito próxima da música 

independente e especializada, aponta hoje para as pessoas que, nos anos 1980 e 1990, descobriam 

música nova ouvindo a Radio 1. Outro investimento relevante é o projeto BBC Introducing, um dos 

pontos-chave dessa função da BBC. Por meio de um software, o músico ou grupo musical faz o 

upload da sua canção para ser avaliado por equipes das estações locais da BBC. Se for aceita, a música 

é reproduzida primeiro localmente e, se prosseguir com uma carreira de sucesso, pode ser apresen-

tada a uma audiência mais ampla na rede nacional da BBC, ou nos shows bancados pela empresa. 

No outro lado da moeda, as estações comerciais são um importante escoadouro para as 

majors da indústria fonográfica (Starkey, 2014), algo bastante similar ao que acontece em outros 

países. Segundo G. Starkey (comunicação pessoal, 31/out/2017), elas tendem a seguir a música nova, 

efêmera, e tocar catálogo antigo. Essas estações não costumam lançar novos artistas, o que é função 

do serviço público. Para J. Mark Percival (2012) trata-se da adequação entre o modelo econômico 

das gravadoras – que precisa lucrar com o artista consolidado para lançar novos – e a utilização da 

“boa” e “autêntica” música como forma emular uma continuidade para a audiência. A diferença 

com relação ao Brasil, entretanto, é que não constitui um problema uma estação deixar bastante 

claro, na sua comunicação com os ouvintes, que eles possuem acordos com as gravadoras, e que não 

                                                           
stream of music and speech, including local (if usually one-way) communication, has the capacity to nourish local iden-
tity and oral history, and to render these dynamics through contact with other spaces and cultures. is capacity for 
mediating the local with the new defines its styles of talk and construction of station identity. But format radio is thor-
oughly industrialized both in its temporal language and in its relations of production, which are increasingly technolog-
ically rationalized, and less and less local in origin or scale. 
12 No original: Over-the-air radio at the turn of the twenty-first century is the result of the relative pulls of the impera-
tives of profit maximization, the political ideals of public service and community radio, and regulation of broadcasting 
by the state. Recorded music has a central place in the broadcasts of the majority of radio stations and in the political 
economy of the medium because it provides a source of cheap broadcasting on the one hand and a way of organizing 
listeners on the other. 
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tocarão músicas novas que não chegarem por vias formais de divulgação13. A maior parte das esta-

ções comerciais não possuem um programa em que o DJ toca e comenta os lançamentos, o que é 

uma falha, na opinião do pesquisador de história e herança musical Jez Collins (comunicação pes-

soal, 09/out/2017), pois com a diminuição do “culto ao DJ”, os ouvintes perderam a chance de cons-

truir um nível de confiança com alguém que, além de tocar uma música, comenta e diz o que pensa. 

Atrações semanais de listas de sucessos, em emissoras do estilo Top 40, introduzem novos fonogra-

mas, decididos industrialmente. Dessa forma, a solução para a promoção da música independente 

no rádio britânico depende tanto do serviço público como das emissoras comunitárias ou locais 

independentes. 

A falta de investimentos pelos grandes conglomerados midiáticos é uma das causas da baixa 

qualidade da programação em boa parte dos casos. McDonald e Starkey (2016), por exemplo, de-

monstram que o ciclo de compra de emissoras locais para fortalecimento das redes de grupos como 

a Global Radio representou um barateamento da produção. Com a possibilidade de acesso a notícias 

via emissoras nacionais no DAB, ocorreu uma significativa diminuição da importância do local para 

a produção de conteúdo, até mesmo das notícias da região. É verdade que, enquanto existe uma 

diversidade de grupos de audiência atendidos pelo conjunto das emissoras, a qualidade da progra-

mação em termos de variedade de formatos depende quase exclusivamente dos serviços públicos. 

É sintomático que as estações musicais são basicamente playlists durante todo o dia: é mais barato 

do que ter uma voz constantemente fazendo uma boa apresentação. Além disso, como lembrava 

Starkey em 2002 (p.59), no começo do processo de racionalização dessas empresas, “ser capaz de 

oferecer a um número grande de ouvintes o que eles querem ouvir, e ter as estratégias de mercado 

bem colocadas para ajudá-los a encontrar, é realmente a essência do sucesso de audiência”14. Poucos 

são os programas apresentados por “personalidades radiofônicas” – normalmente matinais, o horá-

rio do dia em que o rádio concentra a maior audiência. Mais adiante, essa discussão será retomada 

com alguns exemplos de programas. 

O papel relegado às estações de rádio local adquiridas por grupos empresariais continua 

sendo uma fonte de descontentamento para quem estuda rádio. Antes uma grande conquista em 

direção a uma maior representação dos anseios da audiência frente à hegemonia da BBC – o resul-

tado das longas batalhas iniciadas nos anos 1960 como as emissoras piratas –, hoje muitas estações 

foram descaracterizadas, com mudanças de marca e perfil de programação (McDonald & Starkey, 

                                                           
13 Como pode ser lido na página da Absolute Radio (www.absoluteradio.co.uk). 
14 No original: being able to offer large numbers of listeners what they want to hear, and having the marketing strategies 
in place to help them find it, really is the essence of audience ratings success. 

http://www.absoluteradio.co.uk/
http://www.absoluteradio.co.uk/
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2016). O enfraquecimento da produção local soma-se à ausência de uma programação falada bem 

elaborada: como resultado, a maior parte das estações comerciais não apresentam programas co-

muns na BBC, como debates e mesas redondas, reportagens e dramatizações. 

Curiosamente, os discursos sobre a instituição do rádio no Reino Unido partem central-

mente desse desapontamento: é generalizada a crença de que o setor comercial não é capaz de, não 

tem recursos para, ou não demonstra interesse em prover conteúdo de qualidade (Hendy, 2000; 

Barnard, 2000; G. Starkey, comunicação pessoal). Uma solução encontrada para disfarçar esse des-

falque, até este momento, esteve concentrada na segmentação musical entre empresas de um 

mesmo grupo empresarial. Os meios de distribuição digital de músicas estão, todavia, modificando 

esse cenário e tirando do rádio o papel de curadoria. Segundo as pesquisas conduzidas por Percival 

(2012, p.124), o problema no setor comercial é se valer demais em pesquisas de mercado que mos-

tram aquilo que está estabelecido em termos de uso, o que reduz a capacidade de inovação e faz 

com que todas soem parecido. Sem a importância da segmentação musical para legitimar a presença 

da estação, este pode ser o momento de observar outros formatos. 

.. Limitações do modelo “talk” no rádio 

Vira e mexe, o setor comercial ataca a BBC, alegando dificuldades financeiras decorrentes de uma 

disputa injusta com a Corporation para justificar a falta de programação de qualidade (dentro de 

uma perspectiva institucionalizada). “O que eles não fazem é tentar copiar a BBC, de modo algum!”15 

(G. Starkey, comunicação pessoal). Isso não significa que a BBC também não tenha seus próprios 

críticos, que acreditam que há quantias malgastas com parte da programação, que fugiria das prer-

rogativas de um serviço público (normalmente, uma visão menor das funções da BBC e colada ape-

nas no velho binômio cultura-informação). Ao contar a história dos diferentes comitês que analisa-

ram as operações da BBC e propuseram mudanças, Abramsky (2009) e Scannel (2009) descrevem 

como esse foi um assunto central a ser contornado pela empresa, que respondeu com reestrutura-

ções e adequações que apenas parcialmente atendiam às pressões. 

Essa discussão demonstra que, talvez devido à própria existência da BBC, o setor comercial 

não sinta necessidade de investir mais em suas emissoras. É preciso inferir que, talvez, esse fato não 

esteja diretamente relacionado à suposta falta de dinheiro, mas na certeza de que a demanda por 

um determinado tipo de produção é totalmente atendida pela Corporation – e, conforme lembra 

G. Starkey (comunicação pessoal), com um grau de qualidade caro e difícil de atingir. A BBC contrata 

                                                           
15 No original: What they don’t do is try and copy in anyway the BBC!. 
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boa parte dos seus programas falados, mantém a tradição das produções ficcionais em algumas es-

tações (nomeadamente a Radio 4 e Radio 4 Extra, esporadicamente também na Radio 2), e possui 

uma invejável infraestrutura de estúdios espalhados por todo o Reino Unido. Conforme mencio-

nado anteriormente, a sua relação como as variações de audiência é um tanto mais relaxada que em 

uma emissora comercial, com menos expectativas de resultados imediatos. Pelo contrário, sua pre-

ocupação se retém no valor público daqueles programas que não são facilmente substituíveis 

(Ramsey, 2017). 

A BBC Radio 4 apresenta documentários e features16, debates e entrevistas, na mesma grade 

em que coexistem programas fixos com temas tão variados quanto direitos dos consumidores, ci-

ências e jardinagem. A Radio 2 apresenta uma equipe de nomes representativos para o mundo da 

música, e sua programação noturna é totalmente voltada para uma abordagem especializada. Como 

resultado, a Radio 2 é líder inconteste de audiência entre a totalidade da população, tanto em al-

cance como em share, seguida pela Radio 4 (www.rajar.co.uk). Essa concentração de público em 

estações com grande predominância de voz demonstra que, talvez, as rádios comerciais possam se 

beneficiar desse tipo de programação, malgrado apenas 38% da população adulta ter afirmado, em 

2016, sempre ouvir emissoras faladas (Ofcom, 2017). Esse dado, de certa forma, assusta e limita uma 

competição mais direta com a BBC. Em seção mais adiante, discutirei algumas atrações que ilustram 

bem esse formato variado de programação. 

As estações de formato all talk, como a talkRadio e a LBC, produzem uma programação 

pseudo-informativa de baixo custo, baseada em algumas entrevistas, comentários e telefonemas dos 

ouvintes. É possível acrescentar o falso prefixo “pseudo” neste adjetivo, porque boa parte dessas 

programações é dedicada à repercussão das notícias mais polêmicas do dia entre especialistas e os 

ouvintes. Especialmente no caso da LBC, não há tentativa de equilíbrio entre pontos de vista, e mui-

tos apresentadores deixam claro que não são imparciais – especialmente em temas políticos e soci-

ais. A programação durante a semana é bastante simples: os assuntos do dia são introduzidos pelos 

apresentadores, que abrem os microfones para o participante externo – daí os slogans “Leading Bri-

tain’s Conversation” e “We’ll get you talking”.  

O matinal da LBC lança mão de recursos como pequenas reportagens, trechos de entrevistas 

coletivas e sonoras, esporadicamente, para ilustrar o tema (por exemplo, ao falar do aniversário de 

um incêndio em King’s Cross, foi utilizada uma pequena matéria com depoimentos e sons captura-

                                                           
16 Formato documental, que poderíamos associar com a “grande reportagem”. 

http://www.rajar.co.uk/
http://www.rajar.co.uk/
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dos no local). Os convidados que participam por telefone são sempre em menor número que os 

ouvintes, e vão de especialistas acadêmicos ou do mercado (em maior número) a representantes de 

empresas, advogados e políticos (em menor número). Duas impressões ficam gravadas após uma 

observação dedicada: os apresentadores parecem seguir o mesmo roteiro para manter um assunto 

em pauta, de modo que as conversas são sempre conduzidas de modo semelhante, seja com co-

mentaristas e convidados, seja com ouvintes; o mesmo assunto é repetido durante todo o dia, o que 

demonstra um profundo recorte nos temas que são tratados como pauta naquele momento. Essa 

estratégia aproveita a rotatividade da audiência e, por vezes, é capaz de conseguir uma ou outra fala 

polêmica de um representante político ou empresário – e, assim, chamar cliques nos sites de redes 

sociais (SRS) e no website. Outra forma de criar certa fidelidade é ocupar boa parte do programa 

com a voz de ouvintes, que têm a liberdade de falar abertamente aquilo que pensam e debater com 

o apresentador. 

A talkRadio apresenta algumas variações. Nesta emissora, o viés noticioso se faz mais pre-

sente com uma série de recursos, especialmente no programa matinal: repórteres participam direto 

do estúdio para relatar as principais notícias em conversa com os apresentadores; as entrevistas 

costumam ser conduzidas com uma variedade maior de personagens (o especialista, o represen-

tante político e um representante popular); trechos de entrevistas realizadas são recuperados para 

promover a repercussão, cada vez que o debate é retomado (por exemplo, na volta de intervalos ou 

na entrada de novos convidados); são inseridas sonoras com pessoas na rua e material em áudio 

gravado externamente. É comum, também, que convidados sejam recebidos no estúdio para con-

versar com os apresentadores, em entrevistas mais longas. Diferentemente da LBC, na talkRadio as 

principais notícias são tratadas de forma intercalada, e não a partir do esgotamento do tema dentro 

do programa. É preciso notar, entretanto, que nos momentos ouvidos os apresentadores da talkRa-

dio pareceram melhor preparados para conduzir jornalisticamente uma entrevista, de modo a se-

rem capazes de extrair informações (e contradições) especialmente quando o entrevistado é um 

representante político. Por outro lado, casos cotidianos, como ocorrências policiais e celebridades, 

costumam ocupar um bom tempo da programação. 

Essas estações, têm uma resposta da audiência bem diferente das rádios generalistas da BBC: 

os índices demonstram que o alcance semanal e a participação de ambas são extremamente baixos 

em nível nacional17. O interesse por essas emissoras está na impressão de que elas abrem espaço 

                                                           
17 Os números da LBC giram em torno de 3% de alcance e 2% de share. Em parte, isso ocorre porque a emissora é de 
Londres, onde ela também transmite via antena analógica. No restante do país, apenas via DAB. Já a talkRadio é exclu-
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para a voz popular, por meio da participação contínua dos ouvintes. Além disso, são capazes de criar 

manchetes que propagam na internet – especialmente a LBC, que tem como principal estrela Nigel 

Farage, político da extrema direita que teve papel importante durante a campanha pelo Brexit. Fora 

do horário nobre do rádio, ambas apresentam programas temáticos, o que demonstra alguma vari-

ação de formato – sem, entretanto, mostrar compromisso com uma produção sofisticada como a 

da BBC. 

Como é possível notar a partir dessa descrição, o debate e repercussão é relevante, mas a 

cobertura jornalística não encontra nessas emissoras de rádio a sua forma mais desenvolvida. Para 

G. Starkey (comunicação pessoal) o relaxamento da legislação do rádio é resultado do lobby do setor 

comercial e o motivo do pouco investimento na cobertura in loco. Por obrigação legal, todas as 

estações devem transmitir boletins informativos a cada virada de hora. Esses boletins são produzidos 

pelas próprias emissoras, em centrais dos conglomerados de mídia – isso depende da importância 

relativa do boletim para a emissora em questão – ou em agências como a Sky News. Esta, aliás, é 

uma das duas principais fontes noticiosas no Reino Unido, sendo a outra a BBC (McDonald & Star-

key, 2016), um legado que data dos anos 1970. À época, uma das reconfigurações da Corporation 

colocou a Radio 418 em direção a um maior foco em notícias e assuntos cotidianos (Kumar, 1975; 

Hall, 2009a), o que se tornou importante elemento legitimador do serviço público naquele mo-

mento e nos anos 1990 (Abramsky, 2009). 

Em nível nacional, com exceção de serviços da BBC, o jornalismo desempenha um papel 

menor no rádio britânico – o que parece ser uma tendência reforçada pela disputa de espaço com 

outros veículos informativos, como jornais, TV e internet, assim como uma consequência da perda 

de credibilidade na mídia em geral e menor consumo de conteúdo jornalístico19. A limitada afini-

dade do rádio britânico com a cobertura jornalística, como vimos, é uma das heranças dos primeiros 

                                                           
sivamente digital, uma vez que é a “empresa irmã” da nacional talkSport. Por esse motivo, o alcance dessa emissora é 
inexpressivo, e o share costuma somar menos de 1%. 
18 Hoje, a BBC dedica uma estação – a 5 Live – exclusivamente para notícias e esportes. Em termos gerais a 5 Live é 
basicamente uma emissora all news, com noticiários e magazines durante o dia, intercalados com features e reportagens, 
documentários eventuais e programas tematizados (alguns dos quais pretendo discutir mais adiante). Diferente da LBC 
e da talkRadio, entretanto, um dia de cobertura não se resume a um punhado de assuntos. Os produtores têm mais 
liberdade para incluir outros temas em debates, especialmente nas revistas radiofônicas que dominam as manhãs e as 
tardes. 
19 O “Edelman Trust Barometer”, que mede a credibilidade dos veículos de comunicação, demonstrou prosseguida 
queda de confiança das pessoas nos meios tradicionais nos relatórios entre 2012 e 2017, ano em que realizei esta pesquisa. 
Entretanto, no relatório de 2018, a mídia convencional subiu 13 pontos em reputação, e é citada como confiável por 61% 
dos entrevistados – o mesmo nível que 2012. O relatório atribuiu esse desempenho a uma maior desconfiança às mídias 
sociais após a invasão de notícias falsas. Apesar disso, cerca de 40% dos entrevistados acham que os meios de comuni-
cação são muito tendenciosos. Por fim, o relatório indica que 33% da população está lendo e ouvindo menos notícias, e 
que 19% evita ter acesso a conteúdo jornalístico (www.edelman.co.uk/). 

http://www.edelman.co.uk/
http://www.edelman.co.uk/
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discursos sobre o rádio, e ainda hoje carrega os reflexos da guerra e do pós-guerra, quando as notícias 

se tornaram elemento importante do Home Service e, posteriormente, da Radio 4 (Abramsky, 

2009). Como continuidade, os noticiosos mais importantes do rádio britânico são o matinal Today 

da BBC Radio 4, ao lado de PM e de World at One, programas que marcaram a guinada em direção 

às revistas radiofônicas e à cobertura de fatos e assuntos cotidianos, seguindo o que já estava ocor-

rendo na televisão desde os anos 1950 (Kumar, 1975). Para Guy Starkey 

… a maior parte das revistas radiofônicas contém material que provavelmente não seria tratado nas 
páginas dos jornais. Temas do cotidiano podem ser ouvidos junto a outros, cujo apelo é relativa-
mente atemporal, e que poderiam ter sido transmitidos em uma edição anterior, ou que podem ser 
retidos para uma edição futura, sem perder o impacto. As unidades das revistas, normalmente, de-
senvolvem a narrativa de uma notícia atual, explorando o contexto do evento nos boletins, ou então 
seus resultados possíveis.20 (Starkey, 2014, p.120) 

Se, nacionalmente, a cobertura jornalística no rádio divide espaço com entretenimento, en-

tre as emissoras locais deveria haver um cuidado maior com a prestação de serviços (McDonald & 

Starkey, 2014). No caso das rádios locais da BBC, elas normalmente apresentam programação vari-

ada, que mescla informação, música e entretenimento. Lhes falta, muitas vezes, os recursos das es-

tações nacionais, mas isso não minimiza o papel fundamental nas coberturas do cotidiano das regi-

ões em que estão inseridas21.  

.. O local e o comunitário 

Quando falamos do Reino Unido, é preciso sempre levar em conta que se trata de países diferentes 

que ocupam algumas ilhas próximas à costa europeia. Assim, é bastante complicado usar os termos 

“nação” e “nacional” sem reconhecer o domínio da Inglaterra sobre os demais países que compõem 

o Reino. Em termos culturais, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales guardam elementos de sua 

identidade – e que, no fim, acabam ajudando a compor a identidade nacional fragmentada do bri-

tânico, altamente influenciada também pelas suas principais colônias. Por esse motivo, cada um 

desses países possui “serviços nacionais” que transmitem em inglês ou nos idiomas originais, como 

o gaélico e o galês. A diversidade representada por essas emissoras, entretanto, não foi o foco das 

minhas observações. 

                                                           
20 No original: most radio magazines contain feature material that would probably not be dealt with on the news pages. 
Topical items may be heard alongside others, which are relatively timeless in their appeal and which could have been 
broadcast in an earlier edition of the programme or equally held over until a future edition, without losing any of their 
impact. Magazine items often develop a current news story, by exploring the background to an event in the news bul-
letin, or by exploring hypothetical alternative outcomes. 
21 Mesmo a BBC WM, emissora da região de Birmingham, no centro da ilha, torna isso aparente: para comentar as notí-
cias relevantes do dia, a emissora frequentemente conta em seus noticiários com a entrada de correspondentes, fazendo 
às vezes de especialistas. 
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Além dessas estações específicas, as 40 rádios locais da BBC possuem programação indepen-

dente da matriz londrina. Investem em profissionais da própria região, fazem a cobertura noticiosa 

local e abrem espaço para manifestações culturais da área atendida. Birmingham, cidade em que 

estive baseado, era atendida pela BBC WM 95.6. Essa emissora existe desde os anos 1970, localizada 

no centro da cidade, e cobre uma conurbação dentro da região administrativa do West Midlands. 

Compreender a dinâmica da programação e da participação do ouvinte nesta estação acrescenta 

alguns pontos interessantes para desvendar a importância e o papel do rádio. 

Em primeiro lugar, a população atendida pela BBC WM é bastante heterogênea, e um de-

terminante é a seleção musical apresentada durante o dia. De um modo geral, podemos afirmar que 

essa é uma estação generalista que mescla canções, notícias e conversas. A programação musical 

varia de golden hits (maior presença) aos sucessos contemporâneos (em menor escala). Nos progra-

mas, entretanto, há um equilíbrio importante entre a presença da voz falada e a quantidade de mú-

sicas tocadas. Os apresentadores se fazem presentes com notícias, comentários e participação dos 

ouvintes. Por mais que as atrações noticiosas privilegiem as informações locais (especialmente nos 

boletins a cada hora), os locutores têm liberdade para anunciar e comentar fatos de importância 

nacional e internacional – podendo inclusive promover a repercussão da notícia entre especialistas 

da região e entre ouvintes. 

A fala é bastante explorada pelas estações locais da BBC, tanto por meio de entrevistas em 

estúdio (que podem ser curtas, e várias ocuparem um programa, ou uma entrevista exclusiva, mais 

longa, com pessoas que despertem o interesse da audiência), como por meio da participação do 

ouvinte. Neste último caso, não raro a conversa se estende além do tempo disponível e o apresen-

tador decide não reproduzir uma canção, por exemplo (essa pequena liberdade, entretanto, obe-

dece à rigidez da grade de programação). Em outras palavras, não é exagerado afirmar que essas 

emissoras levam a sério cartilhas de rádio como a de McLeish (2001) e Starkey (2014)22.  

A criação das estações locais da BBC foi uma contramedida adotada nos anos 1960 para 

responder ao avanço das emissoras piratas (Lewis & Booth, 1989, pp.89-90). Após o bem-sucedido 

teste das BBCs locais, as estações comerciais independentes, cujas autorizações de funcionamento 

começaram a ser distribuídas nos anos 1970, ajudaram a cobrir os espaços onde o serviço público 

não estava presente. Essas emissoras deveriam estar intimamente ligadas ao local onde eram esta-

belecidas: culturalmente enraizadas, comunitárias (Wall, 2000). Como Rádios Locais Independentes 

                                                           
22 É interessante notar que, em ambos os textos, os autores enfatizam que uma conversa que está rendendo se sobrepõe 
ao restante da programação – uma possibilidade de dinamismo que é inerente ao rádio. 
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(ILR na sigla em inglês), algumas empresas mantiveram programas que estendiam a função pública 

(Abramsky, 2009). Contudo, com a evolução das licenças e dos custos para manter uma programa-

ção de qualidade, as possibilidades locais se tornaram aspirações nacionais: “o conteúdo pode ser 

local, mas a forma não é”23 (Lewis & Booth, 1989, p.105). A lei de radiodifusão (Broadcasting Act) de 

1990 promoveu uma renovada universalidade do rádio com uma nova distribuição de licenças, que 

deveria impactar o setor tanto em termos político – ao atender toda a comunidade britânica, em 

especial minorias étnicas e de gosto – como em termos comerciais – por meio do impulsionamento 

do setor (Barnard, 2000). O resultado, entretanto, como já adiantado anteriormente, foi um pro-

cesso de concentração econômica nos anos 2000: relaxamentos nas regras permitiram que grupos 

comerciais adquirissem estações e convergissem a programação entre as licenças. Dessa forma, ocu-

pam hoje os espaços das ILRs estações vinculadas a redes, como a Heart West Midlands, da Global, 

e Free Radio, da Bauer Media. Apesar de emissoras como essas contarem com programação voltada 

à região em que atendem (neste caso específico, Birmingham), suas grades de programação são pa-

dronizadas a partir das matrizes. Isso quer dizer que, para muitas empresas, as locuções são centra-

lizadas em estúdios fora da região de atuação da estação, e nem mesmo o boletim noticioso é gerado 

localmente: essas emissoras parecem locais, mas não são (McDonald e Starkey, 2016). A solução, 

segundo G. Starkey (comunicação pessoal) é política: o agente regulatório, por iniciativa do governo, 

deveria exigir que algo distinto fosse feito com as frequências.  

Com a BBC atendendo a população da região de forma genérica, e as estações comerciais 

locais respondendo aos interesses de suas matrizes, resta às estações comunitárias o papel de inclu-

são social, por meio do diálogo próximo à comunidade. A legislação que permitiu a existência de 

emissoras de curto alcance é relativamente nova, e ainda há experiências a serem conduzidas. Se-

gundo o professor de rádio e ex-diretor da estação comunitária Switch Radio, Neil Hollins (comuni-

cação pessoal), não quer dizer que as rádios comunitárias estejam ocupando totalmente esse es-

paço, mas elas podem entregar conteúdo local. Ele acredita que essas emissoras são complementa-

res ao serviço público, dado que elas efetivamente devem se conectar com as comunidades. Durante 

o período em Birmingham, observei mais atentamente o trabalho da Switch, por acreditar que ela 

representa um exemplo de como uma estação comunitária deve funcionar em proximidade com a 

área de transmissão. 

A história da Switch Radio é relativamente recente e está conectada com a região em que 

está inserida. Castle Vale é um bairro da periferia de Birmingham que foi reconstruído após a 2ª 

                                                           
23 No original: its content may be local, but its form is not. 
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Guerra Mundial, mas enfrentou um longo período de degradação com baixa qualidade de moradias 

e altos índices de violência. No início dos anos 1990 foi estabelecido um plano de recuperação da 

região, que contou com uma ativa associação dos moradores. Essa comunidade implementou um 

jornal local, ao qual esteve ligada, a partir de 1995 a Vale FM, estação de funcionamento precário 

que contou com algumas “licenças de serviço restrito” (isto é, autorização para emitir esporadica-

mente). Desde 2010, a emissora opera continuamente sob uma licença de rádio comunitária. Suas 

características mais marcantes têm sido a programação montada a partir da análise demográfica da 

audiência na região atendida, a prestação de serviços, e o fato de operar continuamente apenas com 

voluntários e voluntárias, como destaca uma delas, a contadora e apresentadora Lyndsey Timms 

(comunicação pessoal, 20/set/2017). Boa parte dos colaboradores são habilitados pela própria emis-

sora. N. Hollins (comunicação pessoal), comenta que a Switch se diferenciava de outras estações 

comunitárias porque o treinamento e educação sempre fizeram parte de sua identidade, um obje-

tivo perseguido desde a época da Vale FM24. 

É importante desenvolver melhor algumas linhas sobre a programação da Switch: ela atende 

a variedade de pessoas que moram na região leste de Birmingham, e o diálogo com a audiência 

ocorre principalmente por conta da seleção musical. Durante o dia a emissora toca hits e flashbacks, 

oferece boletins noticiosos (produzidos a partir de uma central externa, que atende emissoras inde-

pendentes) e dá notícias sobre a região. Os programas da noite seguem o princípio de “especializa-

ção” cultivado pela BBC. Nesse momento, é possível encontrar uma maior diversidade de temas, 

espaço de programas independentes feitos por universitários, programas étnicos e gospel, ou seg-

mentados em estilos musicais. Como a emissora não vende espaços comerciais, os voluntários têm 

liberdade para expressar o seu amor pela música (L. Timms, comunicação pessoal). 

Para o diretor da Switch, Dean Kavanagh (comunicação pessoal, 04/out/2017) um dos pa-

péis das emissoras comunitárias no Reino Unido é ser um importante canal para a produção musical 

independente. Dois programas oferecidos pela rádio ilustram esse tipo de trabalho, o Made in Brum 

e o e New Curiosities Box. No primeiro caso, canções consagradas de músicos e grupos de Birmin-

gham são intercaladas com novidades, além de ser comum a presença de algum artista para divulgar 

                                                           
24 Traduzo, aqui, um trecho da conversa com Neil que acho relevante, não apenas como uma descrição da Switch Radio, 
mas como uma lição sobre a função das estações comunitárias de um modo geral, dentro e fora do Reino Unido: “É usar 
o rádio para mudar as pessoas. Quando você trabalha com rádio comunitária, você quer que o seu programa seja o 
melhor, você quer que as pessoas o escutem porque é relevante para elas. Quando começamos a planejar como seria a 
estação, pensamos que ela deveria ser ampla o suficiente para atrair as pessoas, mas os aspectos comunitários não esta-
riam na programação musical durante o dia. Pelo contrário, eles deveriam ser incluídos pelo elemento da fala.” (N. Hol-
lins, comunicação pessoal) 
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seu trabalho. A outra atração não foca apenas em música, e sim na cena artística como um todo, 

basicamente com cobertura dos eventos e entrevistas em estúdio. Não obstante, dado o alcance 

limitado da Switch, o complemento da divulgação acaba dependendo bastante do BBC Introducing, 

que vai ao ar semanalmente na BBC WM.  

Outro objetivo das estações comunitárias deve ser oferecer aquilo que é relevante para a 

comunidade e está ausente da programação geral do rádio. Isso significa que os programas não de-

vem ser cópias exatas do que é feito nas demais emissoras, e por vários motivos. No caso das comer-

ciais, porque são poucos os exemplos de programação que fogem da playlist musical.25 No caso da 

BBC, porque eles possuem recursos e alcance que as emissoras comunitárias não têm. Por outro 

lado, Kavanagh crê que parte das prerrogativas do serviço público acabe sendo delegada às emisso-

ras comunitárias, que não têm condições financeiras para atender corretamente essas demandas26. 

Como justificativa para a falta de ações da BBC, a falta de abrangência da produção local do serviço 

público pode estar relacionada com os seguidos processos de enxugamento de custos. O governo 

britânico vem, desde há muito tempo, acusando a BBC de ser muito grande, e a resposta da Corpo-

ration foi cortar equipes, infraestrutura e investimentos, o que levou à integração de diversos depar-

tamentos nas redações nacionais e locais (D. Rajput, comunicação pessoal, 08/nov/2017).  

As emissoras comunitárias, em geral, sofrem com a falta de recursos financeiros – uma his-

tória que se repete em todos os países estudados. Com alguma pequena variação, normalmente 

essas estações não estão autorizadas à venda de espaços publicitários da mesma forma que as emis-

soras locais. Isso se reflete diretamente na qualidade dos programas entregues: por mais que exista 

uma preocupação com a qualidade, em soar como profissionais, a emissora está sujeita a falhas, e 

isso é sempre um problema.  

É ótimo que sejamos uma rádio comunitária que pode ser tão flexível mas, de novo, é preciso sempre 
lembrar que seus ‘consumidores’ são ouvintes de rádio, que eles não ligam muito para o fato de você 
ser uma rádio comunitária. Eles não vão ouvir você para se sentirem bem consigo mesmos, tipo ‘oh, 
eu ouço uma estação comunitária’. Eles vão ouvir você apenas porque você é uma estação de rádio. 
Você pode ser a melhor estação comunitária do mundo e fazer um monte de atividades comunitá-

                                                           
25 Sobre esse aspecto, D. Kavanagh (comunicação pessoal) afirma que “Existem estações locais com aspirações a se pa-
recer com uma estação comercial. Elas normalmente se parecem com uma estação comercial de 10 anos atrás. Você 
pode se parecer com uma estação comercial, não há problema algum. Tem uma razão para as estações comerciais terem 
aquela cara, é um formato bem-sucedido. Não é que você não pode copiá-los, mas também não pode esquecer que, 
supostamente, você é uma estação comunitária.” 
26 Durante nossa conversa, o diretor da estação citou um projeto sobre fé e tolerância religiosa, que foi direcionado à 
estação, mas esse seria um tipo de investigação e programa que deveria estar na BBC, pois dada a importância do tema, 
o alcance da rádio pública seria desejável. 
 



 Cap í tu lo  7  |  RÁDIOS LÁ FORA: TRÊS CASOS EUROPEUS   | 311 

 

rias, mas se, como rádio, for terrível, então ninguém vai ouvi-lo.27 (D. Kavanagh, comunicação pes-
soal) 

No caso britânico, as emissoras contam ao menos com a possibilidade de venda de anúncios 

(até certo limite) e com verba governamental que possibilita a manutenção e renovação dos equi-

pamentos. Há, de certo modo, a consciência de que elas prestam um serviço importante para a 

comunidade – ainda que nem todas as estações sigam esse preceito. São, também, os laboratórios 

iniciais onde começam muitos profissionais e estudantes de rádio (N. Hollins, L. Timms, comunica-

ção pessoal). A Switch, especialmente por meio dos treinamentos que oferecem e da promoção dos 

eventos locais, representa um importante caso para estudo. 

.. Os diferenciais 

Para compreendermos como essas questões se refletem na programação, é importante identificar-

mos quais são os diferenciais positivos da rádio britânica, isto é, elementos comuns à produção ra-

diofônica naquela região e que se destacam positivamente a um olhar externo. Das impressões co-

lhidas durante a investigação, destaco quatro: (1) a variedade de estilos de emissoras representa uma 

segmentação bastante ampla, apesar de não ser total; (2) o DJ como personalidade radiofônica ainda 

tem algum fôlego, e o próprio veículo é responsável para sua manutenção; (3) o documental e o 

debate compensam a cobertura jornalística pouco intensa, e isso é principalmente responsabilidade 

do serviço público; (4) temas diversos encontram espaço no rádio e são debatidos com os ouvintes, 

criando uma verdadeira rede de participação cidadã. 

... Segmentação de estilos ampla 

Ainda que a discussão sobre a segmentação de estilos tenha sido já destacada, é importante reto-

marmos esse ponto com alguns exemplos de diferenciais. Como foi comentado a partir da página 

300, o setor privado explora pouco a variedade de programas, mas seria um erro não destacar alguns 

exemplos ou mesmo a organização geral dessas emissoras. O que parece bastante fechado para um 

nativo não soa da mesma forma para um estrangeiro. Uma boa ilustração da importância desse 

cenário está na fala do professor, pesquisador e documentarista Sam Coley, em depoimento conce-

dido em 2017. Nativo da Nova Zelândia, ele fez questão de frisar como se impressiona como a oferta 

do rádio na Inglaterra: 

                                                           
27 No original: It is great that we are a community radio that can have this flexibility but, again, you got to remember 
that your “consumers” are radio listeners, they don’t care to much to the fact that you are a community radio station. 
ey don’t listen to you to feel good about themselves, like “oh, I listen to a community station”. ey listen to you just 
because you are a radio station. You can be the best community station in the world and do a lot of community activ-
ities, but if as a radio you sound terrible, then no one will listen. 
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Minha primeira reação é que isso é único, aqui no Reino Unido. Seria impossível começar uma insti-
tuição como a BBC dentro do padrão econômico atual. Eu acho que ela é pouco valorizada neste 
país… a riqueza que ela traz ao mercado de rádio britânico é realmente profunda. Esse é o motivo 
porque estou vivendo neste país. O rádio aberto a praticamente qualquer demografia e grupo étnico, 
o que até parece um pouco exagerado, é sensacional, e nenhum outro país tem isso… Eu venho de 
um contexto comercial, e eu acredito que as rádios comerciais são uma grande instituição, que real-
mente trabalham duro no Reino Unido para competir com a BBC28 (S. Coley, comunicação pessoal, 
04/dez/2017). 

Além das já mencionadas Fun Kids e Gaydio, são bons exemplos para esta discussão as co-

munitárias Vintage Radio, de Birkenhead, cidade vizinha a Liverpool, e Angel Radio, de West Sussex. 

A prerrogativa dessas estações não é comunidade no sentido de região geográfica, mas as pessoas 

idosas e o atendimento a essa parcela significativa da população britânica. Claro, por conta do raio 

de alcance das antenas, elas estariam limitadas ao atendimento dos idosos de suas regiões (e, de 

fato, ao treinar pessoas de idade para trabalhar nas estações, esses são principalmente moradores 

locais)29. Por outro lado, ambas transmitem via internet e estão disponíveis em vários outros canais 

digitais, como alguns multiplexers do DAB30, redes de TV a cabo e aplicativos de rádio. Suas progra-

mações são voltadas para o bem-estar dos idosos: informam que a seleção musical é de “oldies” e 

“retrô”, os programas tratam de assuntos como saúde e qualidade de vida, além de oportunidades 

de atividades. Ainda assim, programas bem mais “tradicionais” encontram espaço nas grades de 

programação, como boletins de notícia e programas de entrevista – estes, realizados com convida-

dos de diferentes faixas etárias. Trata-se, portanto, de emissoras em boa medida feitas por e para 

idosos. Como mencionado anteriormente, o crescente papel das comunitárias é suprir as carências 

que nem o serviço público nem o setor privado cobrem. Por outro lado, esse atendimento específico 

também é possível (ou necessário) porque os segmentos com maior número de ouvintes são aten-

didos pelas outras empresas.  

O exemplo seguinte é a Classic FM, emissora voltada para músicas orquestrais. Em termos 

de variedade de formatos de programas, essa rádio não traz muitas novidades: a atração com mais 

presença de voz falada é o matinal, e ainda assim as intervenções são mínimas, com apresentadores 

                                                           
28 No original: My first reaction is that it is unique, here in the UK. You would never start an institution like the BBC in 
the current economic pattern. I think it is taken for granted in this country… the richness it brings to the UK radio 
market is really profound. at’s the reason I’m living in this country. e free radio to almost every demographics and 
ethnics, which even seems a little overstretched, is sensational, and no other country does this… I come from a com-
mercial background, and I strong believe that commercial radio is itself a great institution, that has to work really hard 
in the UK to compete with BBC. 
29 A Angel realiza arrecadações de fundos que têm impacto nos jornais locais, normalmente engajando a própria audi-
ência a participar ativamente de ações promocionais como flash mobs. (N. Hollins, comunicação pessoal) 
30 Multiplexers são os serviços de distribuição do sinal digital. Refere-se ao empacotamento, dentro dos canais, dos con-
teúdos digitais que serão decodificados como estações nos receptores dos ouvintes. 
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trazendo alguma promoção em meio a escassas informações sobre as músicas reproduzidas. Isso é 

resultado de uma política para reduzir o apresentador – algo que a emissora se orgulhava em anun-

ciar durante o verão de 2017. Em termos musicais, a estação segue a estratégia de praticamente 

todos os outros braços do grupo Global, ao qual pertence: o foco são os hits musicais. Ou seja, a 

playlist é composta pelas músicas clássicas mais conhecidas e reconhecíveis por um público leigo, 

inclusive com adaptações de canções populares31. Há uma preocupação em “educar” a audiência, 

mas isso ocorre especialmente via website: ele é formatado com matérias (de assuntos gerais e sobre 

música erudita, em seções separadas), tutoriais, biografias de compositores, história de estilos e ins-

trumentos musicais, e listas temáticas (como “música para estudar” e “música para relaxar”). Por 

outro lado, essa visão não combina com o público especializado, que encontra na BBC Radio 3 a 

alternativa para a fruição de música de orquestra a partir de tradições eruditas. O relativo sucesso 

da emissora com um público engajado passa pelo uso de mídias sociais: cerca de dois milhões de 

seguidores no Facebook32 recebem cotidianamente notícias, trechos de música, memes para com-

partilhar, avisos de datas e curiosidades. 

A Classic FM é um bom exemplo de segmentação que ultrapassa a ideia de nicho de mer-

cado, ao estabelecer um segmento fechado e, ao mesmo tempo, dialogar com outras formas de 

produção cultural. Ao mesmo tempo, é também exemplo da ação das empresas comerciais em al-

cançar o máximo número de ouvintes – por exemplo, com essa relativamente bem-sucedida tenta-

tiva de popularizar a música instrumental33. 

Historicamente, as estações nacionais são responsáveis por segmentações amplas (Hendy, 

2000; Wall, 2006), enquanto as empresas regionais e locais representam maior capilaridade de esti-

los. Há, entretanto, uma variação entre as estações dos conglomerados: os serviços paralelos às mar-

cas principais para ampliar a segmentação atendida. Nesse caso, tanto estética musical quanto as 

necessidades da indústria da música (Ahlkvist, 2001) ganham peso, garantidos por pesquisas que 

comprovam o alcance da audiência (Percival, 2012). Por exemplo, a marca Magic, do grupo Bauer, 

transmite flashbacks pop/rock em seu canal principal e se configura como uma emissora “adulto 

qualificado”, enquanto os outros canais são focados em soft music, soul music e música para relaxar. 

Também da Bauer são os serviços de música pop contemporânea Kiss, que se divide em Kiss Story, 

para transmitir a música pop que fez parte da história da estação; a Absolute Radio, segmentada em 

                                                           
31 No verão de 2017, o hit era a versão instrumental de Despacito, de Luis Fonsi 
32 No início de outubro de 2018, a página www.facebook.com/ClassicFM/ era seguida por 2,3 milhões de pessoas. 
33 De acordo com dados do Rajar (www.rajar.co.uk), o share da emissora em nível nacional ficou em torno de 4% no 
último ano. 

https://www.facebook.com/ClassicFM/
https://www.facebook.com/ClassicFM/
http://www.rajar.co.uk/
http://www.rajar.co.uk/
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pop/rock e dividida em vários outros serviços por décadas (Absolute Classic, 60s, 70s, 80s, 90s e 

00s). O Bauer possui várias emissoras locais, que reproduzem formatos musicais como hits contem-

porâneos, hard rock, classic rock, entre outros. O outro grande grupo, Global, trabalha com marcas 

diferentes para cada estilo musical: Capital e Capital Xtra para a música pop contemporânea, tendo 

a segunda foco em urban music; Heart, em uma mescla de músicas contemporâneas e midbacks; 

Smooth, voltada para easy listening; e Gold, com foco em flashbacks.  

Em comum, as grades de programação dessas rádios são formadas pelas suas respectivas 

listas musicais, com poucos formatos de programa. Em algumas estações locais dessas redes, especi-

almente dentro do grupo Bauer, é possível identificar programas de esporte (especialmente “mesas-

redondas”) ou temáticos, como sobre lançamentos de filmes e programação de TV, mas nada que 

chegue a exigir uma grande produção. Em contrapartida, a música pop possui um papel fundamen-

tal na sociedade britânica – grande exportadora desse produto. Por esse motivo, além de grandes 

emissoras voltadas para o pop, é importante destacar que muitas rádios locais realizam o mesmo 

tipo de seleção musical: as duas marcas de emissoras locais da Bauer, por exemplo, Free Radio e Your 

Hits, são segmentadas em hits contemporâneos e midbacks. Em cada região com uma Capital Radio 

ou Heart Radio local, as playlists são definidas centralmente pela Global.  

Por mais que as rádios britânicas, em seu conjunto, consigam atender diferentes públicos, 

elas estão cada vez mais sujeitas à concorrência dos dispositivos de assinatura musical. Ao focar no 

hit e tirar do apresentador o controle da playlist (Barnard, 2000; N. Daly, comunicação pessoal, 

28/set/2017), as empresas reduzem sua vantagem em comparação a outras experiências midiatiza-

das de escuta (EME), problema que se aprofunda entre as emissoras voltadas para o público jovem.  

Com relação aos adolescentes e jovens adultos, emissoras disputam a sua atenção de modos 

diferentes. Duas marcas comerciais se destacam nesse cenário em virtude da abrangência – a Kiss 

FM e a Capital Radio – como competidoras diretas da BBC Radio 1. Essas três emissoras podem ser 

qualificadas entre as categorias Top 40 e CHR – especialmente as privadas, que apresentam alta taxa 

de repetição de músicas durante todo o dia. É preciso acrescentar também a marca Heart, que mes-

cla os hits contemporâneos com alguns midbacks. Em boa parte do tempo a Heart parece concorrer 

com a Capital – do mesmo grupo – mas as estratégias comerciais deixam claro que o público com 

que ela dialoga é mais amplo, e a faixa etária se estende alguns anos na fase adulta. 

Não é apenas a seleção musical que demonstra que essas emissoras se voltam para o público 

jovem: a forma de apresentação dos DJs, as promoções, as entrevistas realizadas, o conteúdo publi-
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cado nos websites e mídias sociais formam esse “pacote” que está interessado em cultivar a audiên-

cia. Essa é uma questão que o rádio britânico parece estar compreendendo – a formação de um 

público futuro – mas isso não quer dizer que as ações tomadas estejam sendo realmente eficazes 

(como o citado exemplo das playlists musicais que não se diferenciam de serviços como o Spotify). 

Há, entretanto, uma busca por fortalecer a imagem do rádio por meio dos seus apresentadores, o 

que nos leva também ao segundo ponto que destaquei: a manutenção da personalidade radiofônica. 

Antes de avançarmos no tópico sobre como o papel do DJ está configurado no rádio britâ-

nico, quero deixar anotado que as estações étnicas também se fazem presentes. Comerciais locais 

como a Raaj e a Unity (Birmingham), bem como nacionais via digital como a Awesome, ilustram o 

alcance identitário do rádio no Reino Unido. Parte ou toda a programação de emissoras étnicas é 

distribuído em idioma diferente do inglês – o que dificultou uma análise compreensiva. A progra-

mação é bastante musical, mas ficam evidentes programas de comentários e notícias no decorrer 

do dia. A partir da crescente importância de comunidades de pessoas provindas da Índia, Paquistão, 

China e outros países asiáticos, a BBC investiu na Asian Network, também especializada na música 

e cultura dos povos desses países.  

... A personalidade radiofônica continua respirando 

Com relação ao segundo diferencial – a importância do apresentador no rádio – há certa ousadia 

nesta afirmação, porque pode parecer que o locutor é extremamente valorizado e muito presente, 

o que não é uma inteira verdade. Há exemplos – poucos, por certo – que podem ser seguidos, e são 

nesses que focarei. Em primeiro lugar, a despeito de emissoras comerciais, diferentemente do serviço 

público, utilizarem muito menos o potencial dos apresentadores de rádio, há um cuidado na seleção 

dos DJs especialmente para os principais programas, como os matinais breakfast shows. Heart, Kiss, 

Capital, Absolute Radio, Magic, em maior ou menor medida, trabalham programas com múltiplas 

vozes e uma variedade de informações: comentários de notícias, curiosidades, quadros fixos e even-

tuais entrevistas. O ouvinte participa apenas indiretamente em alguns programas, por meio de co-

mentários em SRS que são lidos pelos locutores. Hoje, esses apresentadores são tanto “criados” no 

rádio como contratados pelas emissoras por conta de seu sucesso em outras mídias, especialmente 

a TV, YouTube e apresentações stand up – um exemplo do fortalecimento da ainda pobre relação 

do vídeo com o rádio, mas um problema para a formação radiofônica do apresentador34. 

                                                           
34 O desalento de Claire Solan (comunicação pessoal, 28/set/2017), produtora do breakfast show da Absolute Radio, é 
ilustrativo: “Eu, infelizmente, acho que somos uma espécie em extinção, porque mais e mais, com o advento do You-
 



316 |   A INSTITUIÇÃO SOCIAL DO RÁDIO  

 

De qualquer forma, fica claro que essas personalidades são o show, ou seja, os ouvintes sin-

tonizam para ouvi-los, e não um possível entrevistado – mesmo que seja outra celebridade. Os pro-

dutores do matinal da Absolute Radio ilustram essa impressão, ao afirmar que o talento do apre-

sentador garante a audiência: “As pessoas não vão sintonizar [a estação] apenas para ouvir a entre-

vista com Noel Gallegher e depois desligar. Elas vão sintonizar para ouvir o Christian [antigo apre-

sentador] entrevistar Noel Gallegher”35 (N. Daly, comunicação pessoal). O formato mais tradicional 

de show matinal no Reino Unido pode ser exemplificado com os extintos Christian O'Connel Break-

fast Show36, da Absolute Radio, e Chris Evans Breakfast Show, da BBC Radio 2. O primeiro contava 

com três apresentadores coadjuvantes que mantinham o diálogo com Chris O’Connel. As brinca-

deiras entre eles eram a verdadeira atração, apesar das notícias e outras informações compartilha-

das. O formato se manteve após a saída de O’Connel, com a promoção do apresentador da tarde 

para a manhã. Por conta da rede de relações da emissora e do apresentador-chefe, frequentemente 

o programa recebe artistas para dar entrevistas e falar sobre seus trabalhos – nomes como Kasabian, 

Muse – o que ocupa, em média, 20 minutos da programação. Entretanto, mesmo nesse aspecto, a 

maior parte das decisões são tomadas pela direção da emissora, que fecha convites e acordos com 

os “grandes nomes” da música (C. Solan, N. Daly, comunicação pessoal). Na BBC Radio 2, o programa 

mais ouvido do rádio britânico musical também contava com o carisma do apresentador e um co-

adjuvante para manter o ritmo da conversa. O programa era quase todo montado em soft news e 

em quadros como “memória do dia”, além de mensagens dos ouvintes lidas e comentadas por 

Evans37. O tempo de locução permanecia maior que o tempo de música, especialmente na BBC, em 

que quase nenhuma canção toca inteira. Se, na Absolute Radio, a playlist musical não é selecionada 

pela produção do programa38, esse parece não ser o caso da BBC – especialmente porque a varie-

dade musical é bastante ampla e o apresentador tem liberdade para incorporá-la na narrativa do 

seu show. No final de 2018, Evans se despediu da BBC após 13 anos à frente do programa matinal e 

assumiu a mesma posição, em janeiro de 2019, na Virgin Radio. Em seu lugar assumiu Zoe Ball, outra 

apresentadora de longa carreira na BBC. A forma inspiradora de abertura, a presença de apresenta-

                                                           
Tube, estamos vendo esses pop stars sendo socados dentro do rádio por conta de seus seguidores nas mídias sociais, e 
não por suas capacidades em termos de oralidade e entretenimento da audiência. Então, eu acho que a personalidade 
do rádio provavelmente morrerá”. 
35 No original: Someone is not going to just tune in to hear Noel Gallegher’s interview and tune out again. ey tune in 
to hear Christian interview Noel Gallagher. 
36 O programa esteve no ar por 12 anos, até que o apresentador aceitou uma proposta em fevereiro de 2018 e se mudou 
para a Austrália. No seu lugar, fazendo o mesmo tipo de programa, assumiu Dave Berry, anteriormente locutor da tarde. 
37 É importante notar que Chris Evans havia sido, anos antes, apresentador muito popular do breakfast da BBC Radio 1. 
38 Isso seria impossível, porque o breakfast show é transmitido simultaneamente em todos os canais da Absolute, e em 
cada um entra a música e a publicidade correspondente. 
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dores de apoio, formato de conversa na condução do programa, entretanto, prevaleceram, mesmo 

com a inclusão de novos quadros. 

Esse formato padrão é replicado por quase todas as emissoras musicais, tanto de manhã 

como no restante do dia, o que demonstra uma propensão ao aumento da participação e impor-

tância do apresentador e DJ radiofônico. A Kiss FM, a Capital e a BBC Radio 1, por exemplo, também 

investiram significativamente na contratação de personalidades ligadas ao vídeo para apresentarem 

seus programas matinais. Na BBC Radio 1 o ex-apresentador do show matinal, Nick Grimshaw39, é 

uma personalidade com carreira também na TV, tendo apresentado programas e coberto premia-

ções de música no Channel 4. Homossexual que fala abertamente sobre sua sexualidade, ele repre-

senta uma aposta importante da BBC na comunicação com a nova geração. Roman Kemp, filho do 

músico e ator Martin Kemp, começou a se promover aos 15 anos em um canal no YouTube, e foi 

contratado pela Capital Radio aos 17 anos. Melvin Odoom, apresentador do breakfast show da Kiss 

FM ao lado de Rickie Haywood-Williams desde 2007, já era ator e apresentador de TV (especial-

mente de programas infanto-juvenis) quando iniciou a carreira no rádio. 

Embora parecidos em sua estrutura macro, cada um desses programas matinais apresenta 

distintas características essenciais. A Radio 1 investe em conversas com o que poderíamos sintetizar 

como “colunistas”, que, diariamente, falam sobre o trabalho dos artistas veiculados pela emissora, 

lançamentos musicais, literatura, eventos culturais, ou outros temas que possam interessar ao pú-

blico jovem da estação. Normalmente, uma notícia é usada para introduzir o comentário, o que 

ajuda a fugir da estrutura do boletim. Assim, ao invés do formato engessado – muito comum nas 

emissoras brasileiras – a informação entra no fluxo da programação. Os ouvintes participam por 

telefone, em breves bate-papos relacionados ao assunto do momento ou para pedir músicas. Nas 

outras emissoras, a participação do ouvinte também é possível, mas nem sempre é um elemento do 

programa. A Kiss realiza alguns concursos, o que exige telefonemas dos ouvintes. Em termos de 

abrangência de assuntos, Kiss e Capital têm predominância de “fofocas” e notícias curiosas, o que 

sempre pode gerar comentários bem-humorados ao vivo. Nos serviços comerciais, o tempo de mú-

sica é maior que o tempo de fala, e as playlists são baseadas nos principais lançamentos. Já o serviço 

público varia do equilíbrio ao predomínio da voz. O principal elemento é a espontaneidade e a falta 

de um roteiro escrito – o que não representa, de modo algum, uma deficiência do programa. 

                                                           
39 Em meados de 2018, o apresentador trocou de horário com o colega Greg James, que apresentava o programa do final 
da tarde (drive time). O próprio Grimshaw afirma que a mudança ocorreu a pedido dele, que não gostava de acordar 
cedo. Entretanto, a principal suspeita são os níveis de audiência insatisfatórios, que bateram recordes negativos nos 
meses antes da mudança. 
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Na maior parte do tempo, as emissoras musicais contam com um DJ que introduz música e 

faz alguns comentários (gerais ou sobre o que estão tocando), como no caso da Absolute Radio. 

Alguns nomes, como Andy Bush durante as tardes, fazem um uso intenso dos SRS para obter a 

participação do ouvinte por meio de enquetes, jogos e outras atividades. É bastante comum, ou-

vindo o cotidiano da emissora pop/rock, perceber o comentário adicionado por um apresentador 

– apesar do predomínio total da música40. Nada se compara, entretanto, à forma como os apresen-

tadores da BBC trabalham. Os programas musicais são apresentados por personalidades que culti-

varam uma carreira no rádio e conhecem muito sobre a música que tocam. Durante o dia, a playlist 

da BBC Radio 2 é comandada por locutores que convidam o ouvinte a participar por telefone, rece-

bem convidados, tocam trechos de entrevistas realizadas fora do ar. O programa da tarde, Simon 

Mayo Drivetime Show, conduzido por quatro apresentadores, reproduz no horário a experiência da 

manhã, mas com mais humor. Entre os quadros mais interessantes desse programa estão “confis-

sões” de algo errado que os ouvintes fizeram, e é lido por Mayo ao vivo. 

À noite, as emissoras musicais da BBC programam apresentações de especialistas musicais, 

como o músico jazzista Jammie Cullum, e a radialista veterana Jo Whiley. Todos os programas da 

BBC ancorados por um DJ costumam ter uma forma geral bastante semelhante: as músicas são in-

tervaladas com comentários, entrevistas (bastante recorrentes) e bate-papo com ouvintes. O que 

muda, em cada um, é o segmento musical do programa e o tema central. Por exemplo, nos domin-

gos de manhã é possível ouvir apenas música romântica no Steve Wright’s Sunday Love Songs, ou 

música dos anos 1970 com Sounds Of e 70s with Johnnie Walker.  

Não há segredo, entretanto, na fórmula desses programas – tanto na BBC como nas estações 

comerciais. Por vezes, os programas não contam com mais do que uma produção mínima para em-

basar as falas dos DJs. Por exemplo, o programa Pick of Pops, da Radio 2, ou praticamente todos os 

programas da 6 Music, contam com o apresentador comentando a história da canção que tocou, 

como que “ensinando” o ouvinte sobre o que ele está ouvindo. São nessas pequenas estruturas que 

encontramos os diferenciais, porque demonstram as possibilidades que se revertem em reconheci-

mento do público e representação. Mesmo a Radio 1, muito musical durante o dia, abre espaço para 

                                                           
40 Antigamente, era comum que as emissoras dividissem suas grades em música durante o dia, buscando altos índices 
de audiência, e programas especializados à noite, isto é, voltado para fãs de determinados segmentos musicais (Barnard, 
1989). Hoje, apenas algumas emissoras comerciais, além da BBC, usam essa estratégia. Com isso, o fã de música especia-
lizada acaba, cada vez mais, encontrando na internet a comunidade a que se sente pertencente (Wall & Dubber, 2009), 
deixando a personalidade do rádio de ser sua fonte de referência. 
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programas especializados ou a participação maior de seus apresentadores – algo que, como já foi 

afirmado algumas vezes, é apenas superficialmente realizado nas emissoras comerciais. 

... Documentais, debates e diversidade de temas 

O terceiro e o quarto pontos podem ser comentados em conjunto, dado que os debates e a produ-

ção documental realizados nas emissoras britânicas representam a força da voz tanto como ele-

mento do programa como expressão cultural. É preciso anotar que essas produções são compreen-

didas como parte da função pública do rádio, e daí estarem tão constantemente associadas ao ser-

viço público da BBC. Em relação aos debates, como já mencionado anteriormente, tanto a LBC como 

a talkRadio são fundamentais para compreender a importância da participação da audiência no 

comentário de questões cotidianas. De certa forma, no lugar de uma cobertura ostensiva realizada 

por repórteres, a conversa com especialistas e com a população toma a forma de desdobramento e 

repercussão. Quando feito com equilíbrio de opiniões, esse tipo de programação realmente contri-

bui para a ampliação da influência do rádio na esfera pública. Por outro lado, a seleção de convida-

dos de modo parcializado, ou a falta de manejo do ouvinte que está ao vivo, leva a distorções (o que 

é uma ocorrência comum nas estações privadas). 

Alguns programas da BBC realizam o tipo de debate que se espera em termos de função 

social e pública. Any Questions é uma sabatina realizada com convidados sobre um tema: um pro-

grama sobre o Brexit realizado em 2017, por exemplo, contou com políticos, pesquisador e empre-

sário, que responderam a perguntas da plateia, ao vivo, mediados por uma apresentadora. Em se-

guida, o Any Answers abre espaço por trinta minutos para que as pessoas, por telefone, comentem 

os principais tópicos. Outro programa fundamental, You and Yours é uma revista de defesa do con-

sumidor: problemas enviados por ouvintes são comentados por meio de entrevistas ou reportagens 

(normalmente, conversas com os representantes de empresas acusadas, ou com clientes injustiça-

dos). Informações relevantes sobre o dia a dia do consumidor/cidadão são intercalados no pro-

grama. Outro elemento comum é um debate entre ouvintes com opiniões divergentes, realizado 

após a introdução de um tema sensível ou que tenha sido notícia recentemente. Outros assuntos 

são abordados por meio de pequenas reportagens, entrevistas e comentários, todos voltados para a 

defesa dos direitos dos cidadãos. 

Em todas as emissoras da BBC – com menor intensidade nas musicais, e muito presente na 

Radio 4 e na 5 Live – programas temáticos diária ou semanalmente discutem matérias diversas: 

como a revista Woman’s Hour, que todo dia apresenta convidados, entrevistas, reportagens e co-
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mentários para discutir a posição da mulher no mundo; o More or Less, em que o apresentador 

discute com diversos especialistas os assuntos da semana e realiza verificação dos fatos, o e Sur-

gery, programa da Radio 1 que tira dúvidas médicas do público por meio de telefonemas e mensa-

gens. Esse tipo de programa não é muito comum, entretanto, nas duas emissoras talk & news. A LBC 

ainda apresenta alguma diversidade, como Health Hour, em que um especialista em saúde é rece-

bido no estúdio para responder, ao vivo, dúvidas de ouvintes; In conversation with Steve Allen, pro-

grama bastante fora do padrão da LBC, em que o apresentador conversa com pessoas do mundo da 

mídia; e Sex and Relationship, um programa para sanar dúvidas sobre sexo e dar aconselhamentos 

(com viés bastante conservador). 

Alguns programas da BBC fazem a transição das revistas para formatos documentais, como 

o interessantíssimo In our time, em que temas filosóficos são debatidos por especialistas.41 São pou-

cas as emissoras musicais comerciais (ou mesmo informativas) que abrem espaço para a produção 

de grandes reportagens ou documentários. Durante o período em que estive observando as emis-

soras britânicas, não encontrei esse tipo de produção nem na LBC, nem na talkRadio. Entre as mu-

sicais, a Absolute Radio representa uma das exceções, pois esporadicamente foge da playlist musical 

noturna para apresentar documentários – ainda assim, após as 22h42. A presença do documentário 

no rádio britânico causa surpresa mesmo entre pesquisadores daquele país, por se tratar de um 

formato “sóbrio e caro” que parece incompatível com o momento, dominado pela disputa por au-

diência e recursos, pelo gosto popular por exibicionismos e pelo ceticismo ao jornalismo tradicional 

(Hendy, 2009). Para uma emissora comercial e musical como a Absolute realizar um documentário, 

por exemplo, trava-se uma compreensão da audiência que foge da ideia de rádio como mídia se-

cundária. Considera-se que o ouvinte que gosta de rock’n’roll, que é fã de um determinado artista, 

vai querer muito mais que a música, e a oferta dessas produções se torna parte de um “serviço com-

pleto”, que explora a herança musical e ajuda a compreender a música (C. Solan, comunicação pes-

soal). 

As produções britânicas têm um formato um tanto padronizado: normalmente o jornalista 

ou documentarista realiza uma “narração forense” (Hendy, 2009), que guia o ouvinte entre as infor-

mações adicionadas conforme são acrescidos elementos ao documentário, tais como depoimentos 

de entrevistados, áudio captado em externas e músicas. Algumas vezes, os produtores também lan-

çam mão da montagem, isto é, a articulação de depoimentos e outros sons para compor o sentido, 

                                                           
41 Trata-se, entretanto, de um programa que caberia melhor em podcast, dada a dureza dos temas abordados. 
42 Um exemplo ocorreu no 8 de março de 2018, com um documentário sobre mulheres roqueiras 
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com menor presença da narração. Se diferem do modelo norte-americano, em que o documenta-

rista participa mais ativamente do desenrolar dos fatos e há certa dramatização do tema, criada pela 

forma como as informações são montadas. Sam Coley (comunicação pessoal), como documenta-

rista, atribui à tradição britânica certa correção no retrato dos fatos e um discurso direto, polido e 

formal, ao contrário da coloquialidade e informalidade do documentário estadunidense, que parece 

buscar uma forma íntima com o ouvinte. 

A BBC Radio 4 e a Radio 4 Extra são os dois principais espaços de veiculação dessas produ-

ções, mas elas também são difundidas em edições especiais na Radio 2 e na 6 Music. Normalmente, 

são trabalhos contratados após amplas seleções, realizadas em períodos específicos (S. Coley, comu-

nicação pessoal), e podem ser uma edição única (mais raro) ou um programa dividido em capítulos 

(mais comum). A abrangência dos temas é tão variada quanto as possibilidades de emissão: pode 

ser um fato histórico, uma biografia ou um fato científico. Entretanto, as documentários e features 

ganham uma relevância jornalística maior quando exploram temas recentes: impactos do Brexit, 

política internacional, direitos das mulheres e casos de assédio sexual, entre outros, podem ser temas 

de grandes reportagens sofisticadas, que aprofundam a cobertura do tema com certo distancia-

mento crítico. Por um lado, esses documentais não conseguem captar o calor do momento em que 

o evento se desenrola. Por outro, trata-se de uma visão aprofundada que apenas o trabalho organi-

zado pode dar conta. Hendy (2009) destaca alguns elementos fundamentais nessas obras, como a 

experiência vivida (mais importante que as opiniões dos agentes políticos) e a interpretação criativa 

da realidade, sem perder a autenticidade dos fatos ou a autenticidade do próprio narrador, como 

destaca também Sam Coley (comunicação pessoal). 

Seria necessário realizar uma pesquisa apenas para analisar a produção contemporânea de 

documentários da BBC. Como comentário geral, é importante destacar que a palavra livre, isto é, 

sem muita edição ou montagem, é o elemento fundamental dessas produções – a experiência de 

vida, destacada por Hendy. Claro, alguns programas utilizam muito bem elementos da linguagem 

radiofônica como a música, o silêncio e a adição de efeitos sonoros e ruídos. Sempre que essa forma 

colabora para a plástica da produção, eles são incorporados, mas os elementos são inseridos princi-

palmente quando fazem parte da narrativa como informação relevante – é fundamental ter uma 

boa história (S. Coley, comunicação pessoal). Ao valorizar a palavra, reforçam-se os temas que são 

abordados na programação: assuntos de ordem pública, governos e economia caminham ao lado 

dos direitos humanos, imigração, representação das mulheres, sexualidade etc. Em 2017, por exem-

plo, durante a celebração de cinquenta anos da descriminalização da homossexualidade, a BBC de-
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dicou uma série de programas especiais em seus canais de rádio e TV. Juntamente com outras emis-

soras, a data virou um evento nacional midiático que, por um lado, pode ser mercantilizado como 

qualquer outro evento. Por outro, demonstra como temas sociais, considerados tabus, facilmente 

encontram espaço na mídia britânica, porque cotidianamente são tratados na programação. 

... Sobre a plástica 

Para finalizar este tópico, é interessante acrescentar uma nota que nos ajude a compreender a exis-

tência de formatos ficcionais no rádio, e em minha opinião isso tem a ver com a plástica das emis-

soras. Foi um choque interessante perceber como o ritmo, de um modo geral, é menos acelerado 

que o das emissoras brasileiras – não obstante autores locais, em diferentes momentos, terem iden-

tificado que a cobertura noticiosa no rádio se tornou mais imediata, dinâmica e superficial com o 

tempo (Scannel, 2009; Hall, 2009a; Barnard, 2000). É muito comum programas em que o locutor e 

os convidados falam sem nenhum tipo de som de fundo. As edições das matérias e documentários 

valorizam silêncios e transições lentas. Hendy (2009, p.237) destaca que o tempo “permite que os 

personagens, o humor e os temas surjam ‘furtivamente’. Com o tempo do nosso lado, a jornada que 

viajamos é muito tão emocional quanto informacional”43. 

Mesmo em emissoras de música pop não há um exagero de sons nas vinhetas, ou inexplicá-

vel velocidade na voz dos DJs. Em certos momentos, a falta de elementos sonoros (ou o excesso de 

foco na voz) acaba prejudicando a dinâmica do programa. Entretanto, isso representa também ou-

tra coisa: atrevo-me a afirmar que o rádio do Reino Unido apresenta menos urgência, é menos afoito 

em reconstruir o cotidiano do ouvinte. Pergunto-me se essa velocidade diferente da nossa não é 

reflexo de um modo diferente de ouvir, um modo mais atento em que o som do rádio requer aten-

ção – mesmo sendo uma “atividade secundária” (Hendy, 2009; Crisell, 1994). Atenção conquistada 

porque a informação nele contida é relevante. Dados de 2016 publicados pelo Ofcom mostram que 

os principais motivos que levam as pessoas a ouvir emissoras faladas é “achar a programação inte-

ressante” e “se manter informado”, enquanto o rádio musical é ouvido principalmente como “escuta 

ambiental” (Ofcom, 2017). Talvez esteja nesse outro modo de ouvir o elemento que possibilita a 

realização de documentários e ficções sonoras pela BBC.  

Estamos, nesse caso, entrando na mesma noção de hábitos de escuta que mudaram radical-

mente no Brasil dos anos 1940 em diante, e reduziram praticamente à inexistência esses formatos 

                                                           
43 No original: allows character, and mood, and themes to emerge ‘by stealth’. With time on our sides, the journey we 
travel is as much emotional as informational. 
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(Ferraretto, 2007a). Esse é, possivelmente, um fator. Foi possível perceber, entretanto, que a perma-

nência do formato tem a ver com várias questões instituídas. Uma delas é a própria história da pro-

dução dramatúrgica na Inglaterra e a importância que a ficção, por vias do teatro, tem na construção 

da identidade britânica. Além disso, séries como e Archers se reproduzem há décadas porque fa-

zem parte da cultura popular do país, e se adaptam conforme a época. Novos nomes se somam à 

essa tradição, de Douglas Adams nos anos 1970 com o Guia dos Mochileiros das Galáxias (1978) a 

Neil Gaiman mais recentemente, com Neverwhere (2013) e Stardust (2016). Em 2018, uma nova série 

de seis episódios do Guia estreou na Radio 4 e 4 Extra. 

 Eu compreendo que estas explicações desvendam apenas uma parte das características do 

rádio no Reino Unido, mas todas elas apontam a questões contextuais e culturais que não são ha-

bilmente transpostas à realidade brasileira – o que é, efetivamente, o objetivo desta pesquisa. Acre-

dito que a breve discussão aqui apresentada com os outros elementos seja mais frutífera, e possibi-

lite aventar formas de tornar a escuta do rádio no Brasil mais significativa. É um primeiro passo. 

.. Interfaces web para o futuro 

Todas as características mencionadas até este momento demonstraram as estruturas instituídas do 

rádio britânico. Os aspectos sociais são diluídos entre as formações políticas e econômicas do setor. 

Há uma dependência direta entre as formas de negócio e as possibilidades ainda incipientes.  

Por exemplo, se discutirmos a preparação do rádio britânico para um ecossistema midiático 

dominado pelo digital, vamos perceber que a BBC, dentre todos os agentes, é a que assumiu a lide-

rança e está mais bem preparada – reproduzindo o que ocorre no rádio hertziano. É possível apontar 

falhas – ou mesmo a não-utilização – das ferramentas da internet (especialmente quando compa-

ramos com a Espanha, como veremos a seguir). Não sem motivo a BBC está criando um repertório 

de programas on-line voltados para a fruição assíncrona. As páginas na web, os aplicativos BBC iPla-

yer e Sounds (www.bbc.co.uk/sounds), os canais em mídias sociais, são todos parte dessa transfor-

mação (D. Rajput, comunicação pessoal). O investimento em interfaces digitais, especialmente mí-

dias sociais, é uma tendência entre os serviços públicos europeus para enfrentar a perda de audiên-

cia (Bonini et al., 2014). Como lembra Dubber (2013, p.54) o ato de ouvir não parece ter mudado 

significativamente, ao contrário do contexto em que ele ocorre e da duração da audição. A escuta, 

sim, parece estar sendo comprimida, para acomodar mudanças nas práticas sociais e culturais como 

o consumo assíncrono (Ofcom, 2018, pp.45-48) e a disputa da atenção por produções de outras 

esferas.  

http://www.bbc.co.uk/sounds
http://www.bbc.co.uk/sounds
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A forma como essas questões evoluem, entretanto, não é positiva por dois motivos. Pri-

meiro, porque o controle do desenvolvimento das soluções digitais pela BBC significa que diferentes 

testes não são postos à prova pelas demais emissoras, o que pode comprometer os resultados co-

merciais dos novos produtos. Além disso, a estrutura administrativa da BBC, isto é, sua divisão de-

partamental, acaba restringindo os possíveis usos da tecnologia, porque o diálogo entre produções 

complementares, mas de diferentes departamentos, fica disperso em diferentes ferramentas web – 

e isso é outra herança histórica (T. Wall, comunicação pessoal).  

Um olhar mais próximo do uso dado às interfaces pela BBC ilustra essa discussão. O portal 

www.bbc.co.uk é organizado de acordo com a divisão departamental da Corporation. Isso provoca 

algumas contradições em relação às interações e atividades dos usuários: o sistema iPlayer permite 

acesso a uma vasta coleção de programas que foram transmitidos, mas as interfaces web e o sistema 

de busca podem tornar a ação do usuário bastante difícil, caso o indivíduo queira encontrar um 

episódio específico sem saber exatamente a data em que foi transmitido. Além disso, a padronização 

das páginas do website das estações e programas deixa pouca margem para identificação individual 

de cada atração, limitando a quantidade, tipo e formato de qualquer conteúdo complementar. A 

experiência do usuário também é comprometida pela falta de links entre conteúdos similares de 

departamentos diferentes. Para citar um exemplo real, é muito comum que o conteúdo produzido 

por uma estação da BBC sobre um músico ou banda não seja referenciado na página desse artista 

na BBC Music – que é outro departamento. Isso ocorre porque, além de cada emissoras ser de um 

departamento diferente, a administração das interfaces digitais do rádio fica (pelo menos, até o co-

meço de 2018) por conta do Radio Music Interactive, um setor a parte que existe desde o começo 

da década passada (D. Rajput, comunicação pessoal). 

Em 2018, a BBC começou uma transição para o serviço Sounds, que reúne ainda mais con-

teúdos de diferentes setores, mas o sistema classificatório não acompanha o tradicionalmente usado 

pelas estações – foram definidas novas etiquetas, e os programas foram reclassificados em editorias. 

Mesmo a oferta de podcasts não escapa a críticas. A BBC possui produções desenvolvidas exclusiva-

mente para oferta via internet, mas a maior parte do conteúdo disponibilizado em sua página de 

podcasts são programas transmitidos anteriormente, e no Sounds eles são categorizados de modo 

abrangente, mesclando originais da internet com atrações da programação regular. Além disso, cer-

tos programas de debates e entrevistas se beneficiariam de reedição, mas hoje são disponibilizados 

na íntegra.  

http://www.bbc.co.uk/
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Outras empresas oferecem algo similar, como a Bauer, mas a interface coloca a vontade do 

usuário à prova mais do que os aplicativos da BBC: além da dificuldade em encontrar o programa 

desejado, apenas é possível ouvir estando on-line (logo, não é um podcast) e não é possível avançar 

e retroceder o programa manualmente (apenas em saltos de cinco minutos). Além disso, todo o 

conteúdo vem das grades de programação, são disponibilizados na mesma plataforma, e foram edi-

tados para remover músicas, comerciais e alguns trechos não-licenciados, de modo que muitos pro-

gramas ficam descaracterizados.  

Com relação às mídias sociais, uma observação cuidadosa demonstra que o papel de audi-

ência passiva é enfatizado mesmo nessas interfaces. Alguns apresentadores lançam mão da interface 

para dialogar com os ouvintes e, a partir daí, extrair suas participações, mas mesmo esse tipo de ação 

é limitado – quando deveria ser parte do cotidiano dos profissionais (Dubber, 2013). Algo seme-

lhante ocorre nos websites, de forma mais evidente nas estações de rádio da BBC e em alguns web-

sites do grupo Bauer, especialmente Absolute Radio, que praticamente não oferecem material com-

plementar ao ouvinte, enquanto as interfaces da Global valorizam pelo menos o conteúdo comple-

mentar, como notícias e vídeos.  

De certa forma, esse modo de uso da internet reforça uma ideia generalizada entre as esta-

ções: usar os SRS como ferramenta publicitária, muito mais que extensão da produção. A Absolute 

Radio ilustra bem esse papel, com a publicação de conteúdo compartilhável na rede, como peque-

nos vídeos captados durante a realização de um programa e a edição em pequenos conteúdos de 

humor. “Estamos tentando empurrar coisas para as pessoas que não nos ouvem”44, reforça Nick Daly 

(comunicação pessoal). Curiosamente, as emissoras britânicas fazem pouco uso do vídeo em cone-

xão com suas programações, embora praticamente todas as estações contem com estúdios de rádio 

técnica e esteticamente prontos para captação de imagens, muitas vezes assemelhando um estúdio 

de TV. Normalmente, o vídeo é utilizado para gravar alguma intervenção dos apresentadores (espe-

cialmente em programas como os matinais, em que se demonstra alguma brincadeira), ou trechos 

de entrevistas com celebridades, para serem então disponibilizadas nos SRS. Mesmo nesse caso, ra-

ramente uma emissora toma vantagem do vídeo para transmitir a entrevista ao vivo pelo Facebook, 

por exemplo. Em outras palavras, a lógica é de reforço da marca, já que “uma estação de rádio precisa 

ser mais que uma estação de rádio”45 (C. Solan, N. Daly, comunicação pessoal). A exceção, mais uma 

vez, vem da BBC. É importante anotar que o canal de vídeos da Radio 1 no YouTube, em que são 

                                                           
44No original: We are trying to push out stuff to people who don’t listen to us. 
45 No original: a radio station has to be bigger than a radio station.  
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divulgados trechos de programações e performances exclusivas de artistas nos estúdios da estação, 

tinha em outubro de 2018 mais de 5,2 milhões de inscritos (eram cerca de 4,5 milhões em março do 

mesmo ano). Ou seja: a interface de vídeo da emissora é tão importante como os seus programas 

mais ouvidos. 

.. Algumas considerações 

Algumas reflexões finais sobre a BBC ajudarão a fechar este subcapítulo. Mesmo com inúmeras co-

missões e legislações em sua história, a Corporation se manteve como um serviço público ainda 

influenciada pelos princípios originais criados por seu primeiro diretor, John Reith. É possível afirmar 

que a BBC enfrentou críticas e pressões do governo e do mercado, e se adequou diversas vezes. Logo, 

o que observamos hoje é o resultado não de uma história contínua, mas de inúmeros pontos de 

inflexão em que discursos dominantes se conectam na construção dessa instituição. O passado se 

reflete na fala de Dharmesh Rajput:  

a BBC é boa em pensar adiante. Eles têm algo como um plano de 5, 10 anos adiante sobre onde e 
como eles serão relevantes. Então, por um longo tempo eles se tornaram mais enxutos em função 
de acusações vindas do governo de que eles eram muito grandes, muito parecidos com um monstro. 
Então, eles enxugaram seus prédios, as equipes, e isso foi difícil. Mas eles também buscaram tecno-
logia, e estão observando os impactos da Amazon e da Netflix. E eles estão olhando para o future em 
que a BBC deverá estar organizada para continuar sendo relevante e existir.46 (D. Rajput, comunica-
ção pessoal). 

Acredito que as experiências britânicas (ou, no caso das interfaces digitais, a falta delas de 

um ponto de vista do setor comercial) ajudam a levantar questões que são relevantes para o futuro 

do rádio no Brasil. Uma vez que não temos um serviço público tão forte como a BBC, será que tere-

mos espaços para experiências – mesmo que altamente controlados? Acredito que os temores dos 

empresários de rádio britânico são compartilhados pelos emissores brasileiros. A diferença está na 

BBC tentando manter a importância do rádio, enquanto os conglomerados buscam aumentar os 

ganhos durante o tempo que resta, repetindo fórmulas testadas e aprovadas. Além disso, se, por um 

lado, a BBC tem a estrutura de qualquer empresa capitalista, que deve dar resultados positivos, te-

mos que levar em conta o financiamento do rádio britânico que, mesmo correspondendo a uma 

parcela mínima dos gastos com mídias comunicacionais, é bem mais alto que o brasileiro. 

                                                           
46 No original: what the BBC is good at is they think ahead. ey have a kind of 5-year, 10-years plan of where and how 
they are going to be relevant. So, for a long time they have streamlined how big they were because of the accusations 
from the government that they were too big, and too much of a monster. So, they streamlined their buildings, and staff, 
and that was difficult. But they also looked at the technology, they are looking at the impact of Amazon and Netflix. 
And they are looking to the future where the BBC needs to be in order to continue to be relevant and exist. 
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Os comportamentos do público são reveladores, acredito, para compreender ações que po-

dem ser escalonadas à nossa realidade. Não se trata apenas de hábitos de escuta a garantir índices 

de audiência, a conta deve somar a qualidade do programa e a adequação da informação ao público 

que está ouvindo. As pessoas encontram correspondência no rádio, por meio da segmentação mu-

sical, do partidarismo nas emissoras all talk privadas (que dá voz a uma parcela conservadora da 

população), da representação das diferentes etnias e culturas do Reino Unido em rádios locais, da 

atenção a grupos minoritários em estações comerciais. A personalidade radiofônica, usando a web 

de modo avançado (como os apresentadores da Absolute Radio e da BBC Radio 2) ou com o carisma 

ao vivo, resguarda seu papel de curador e formador. E as audiências respondem, mesmo limitadas 

pelas estações, com engajamento nas mídias sociais. Existe a possibilidade real de participação ativa 

em boa parte da programação, mas por meios técnicos convencionais – ou seja, essas ações carece-

rem de tradução para as formas digitais do rádio, especialmente on-demand. 

As estações musicais permanecem um reforço importante à indústria do disco, mas com 

um diferencial em relação ao Brasil: a contrapartida pela divulgação é mais verdadeira, com cons-

tante participação dos artistas na programação, ao vivo, ativamente construindo tanto a própria 

narrativa como a da estação. O principal ganho é em autenticidade para os artistas e para as rádios, 

que reforçam suas capacidades de representação e identificação com o ouvinte. Mais do que as pes-

quisas de mercado, a compreensão das diferentes identidades dos ouvintes, e o uso dessa informa-

ção em favor da oferta diferenciada de conteúdo, ao invés de uma concorrência direta, estrutura 

um mercado que pode ser sadio – nesse ponto, o poder regulador do Estado é determinante, não 

obstante venha sendo relaxado ano a ano (Abramsky, 2009; Scannel, 2009; Starkey, 2014). Todas 

essas questões demonstram possibilidades que podem ser discutidas mesmo sem a presença de um 

corpo como a BBC. 

. RÁDIO NA ESPANHA, IMPRESSÕES 

O período de pesquisa na Espanha, que realizei com o professor Manuel Fernández Sande, da Uni-

versidad Complutense de Madrid, na Espanha, foi muito importante para a obtenção de elementos 

comparativos que tento, agora, traduzir para as páginas desta tese. Durante aproximadamente um 

mês, realizei uma imersão no sistema radiofônico da capital espanhola, para conhecer, ao menos em 

parte, sua estrutura e particularidades. Obviamente, o curto tempo não foi suficiente para conhecer 

o mercado em sua totalidade, de modo que o relato que apresento aqui lançará mão, algumas vezes, 

de textos de outros pesquisadores para ajudar a construção desse referencial. 



328 |   A INSTITUIÇÃO SOCIAL DO RÁDIO  

 

A Espanha foi escolhida como o “elemento comparativo” dentro de uma investigação que 

tentou compreender as estruturas e particularidades do sistema radiofônico britânico. Como apre-

sentado na seção 7.1, por mais que algumas soluções encontradas naquele mercado sejam de grande 

valor e interesse para os nossos estudos de rádio no Brasil, a presença de um forte sistema público 

de comunicação distancia muitas das constatações imediatas. A Espanha, por outro lado, apresenta 

um sistema baseado principalmente nas empresas privadas, cuja história atribui um papel apenas 

coadjuvante à rádio pública (Sande & Miguel, 2012; Badillo & Alaejos 2012). Tal qual o Brasil, a co-

municação é marcada por interferências governamentais diretas – especialmente durante a dita-

dura franquista –, e a concentração econômica se estabeleceu historicamente, pela liberdade de 

mercado. Não significa que a instituição do rádio seja igual nos dois países. Entretanto, tentar en-

contrar similaridades e disparidades é um exercício bastante produtivo: as diferentes percepções e 

discursos sobre o rádio tornam aparente possibilidades que, de um lado ou de outro, são ocultadas. 

Considerando-se o jogo político-econômico, muitas vezes parece que um mercado está anteci-

pando o que ainda vai acontecer no outro. 

É preciso notar, de início, algumas diferenças técnicas que demarcam o modo como o rádio 

é percebido, imaginado e discutido. Como a modulação das ondas de VHF para o rádio difere do 

Brasil e do Reino Unido, a banda de frequência que cada emissora utiliza é mais estreita, e conse-

quentemente o dial comporta muito mais canais úteis em uma mesma região, na faixa entre 87,5 

MHz e 108 MHz. Isso não reduz o risco de sobreposições em algumas áreas, de modo que a sintonia 

pode ser bastante prejudicada. Além disso, malgrado o sistema digital estar em processo de adoção, 

fala-se muito em “fracasso” do sistema, com baixa adesão das empresas privadas, que temem au-

mento de gastos e fragmentação da audiência com a mudança no status quo da comunicação (Es-

tebán, Serrano & Maíllo, 2015). 

Na contabilidade do dial que fiz com o cruzamento de dados do meu receptor, de um site 

na internet especializado em rádio europeu47 e dos dados de audiência divulgados pela empresa que 

realiza a medição de audiência48, constatei mais de 60 emissoras sintonizáveis apenas na capital. Para 

                                                           
47 Trata-se de um site feito por amadores, amantes de rádio. A despeito de algumas desatualizações, os dados fornecidos 
são bastante confiáveis para iniciar uma investigação, seguida da validação das informações. O endereço do website é 
http://radiomap.eu/portugues, acessado em 30/jun/2017. 
48 O EGM – Estudio General de Medios é uma investigação realizada na Espanha pela Asociación para la Investigación 
de los Medios de Comunicación, um grupo formado por empresas ligadas, de diferentes maneiras, à comunicação. O 
estudo foi criado em 1968 pelas primeiras empresas a se agruparem em torno da necessidade de medição de audiência. 
No caso da medição do rádio, o modelo estabelecido é o recall, em que o ouvinte informa qual o nome do programa, 
locutor ou emissora que ouviu em um período passado. Essas informações, dados sobre o modelo de medição e um 
 

http://radiomap.eu/portugues
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realizar um recorte que tornasse possível a observação em tão curto espaço de tempo, dediquei-me 

às 10 emissoras mais bem colocadas no ranking de audiência (não obstante a metodologia de apu-

ração desses dados ser bastante criticada pela academia49, como acontece também em outros luga-

res). Devo anotar que tal escolha diverge da que tenho utilizado nesta tese, que parte primeiro da 

observação dos websites e propostas de conteúdos em busca dos diferenciais de programação. Jus-

tifico esse procedimento por conta das características do rádio na Espanha: primeiro, há uma grande 

concentração de emissoras (e de audiência, como resultado) em torno de três grupos midiáticos, o 

que significa que sobra pouco espaço para as empresas locais. São eles o grupo PRISA, que detém o 

jornal El País, editoras de revistas, um canal de TV paga e seis marcas de rádio apenas na Espanha, 

além da presença em outros 12 países; o grupo Atresmedia, que possui quatro marcas de rádio, seis 

canais de TV, além de operações digitais; e a Fundación COPE, ligada à Conferência Episcopal Espa-

nhola, que opera quatro marcas de rádio, a mais importante em cooperação com um grupo empre-

sarial comercial, o Vocento. Enquanto esses três conglomerados dividem 90% da arrecadação pu-

blicitária em rádio, as demais redes e emissoras locais ficam com os 10% restante, ou seja, possuem 

poucos recursos para investir em produção, programação ou mídia expandida (Revilla, 2017). Como 

ponto positivo, entre essas 10 emissoras encontra-se o canal generalista da rede pública de rádio, a 

Radio Nacional50 (também conhecida como RNE 1). Em uma tentativa de buscar a produção dife-

renciada, também observei outras duas emissoras da cadeia pública, a Radio 3 e a Radio 5 Todo 

Notícia, totalizando assim 12 emissoras. 

As rádios espanholas são, convencionalmente, divididas entre generalistas e temáticas. As 

rádios generalistas são aquelas que apresentam variedade de conteúdos, enquanto as temáticas fo-

cam em apenas um produto. As generalistas oferecem o que chamaríamos que infotenimento, e 

quase a totalidade da programação são revistas eletrônicas. As temáticas podem ser informativas 

(rádios all news) ou musicais (a maioria, chamadas de fórmulas), e podem ser enquadradas na clas-

sificação de origem estadunidense: Top 40, CHR, format, talk-news etc. (Warren, 2013). Os dados de 

audiência mostram que as emissoras temáticas, quando consideradas em conjunto, respondem por 

                                                           
resumo com a compilação dos últimos dados disponíveis podem ser encontrados no endereço www.aimc.es/-Que-es-
el-EGM-.html, acessado em 30/jun/2017. 
49 Sande e Miguel (2013), por exemplo atribuem ao sistema de medição de audiência pelo menos parte da falta de cria-
tividade e o estancamento comunicativo das emissoras, que investem pouco em novos formatos de programas. 
50 Por convenção, sigo a nomenclatura adotada pela RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española). RNE é o nome 
da cadeia de emissoras originada a partir da histórica Radio Nacional Española, inaugurada em 1937. Ele é usado para 
indicar em conjunto os seis serviços de rádio da RTVE: a Radio Nacional, a Radio Clasica, a Radio 3, a Ràdio 4, a Radio 5 
Todo Noticia e a Radio Exterior de España. Assim, quando me refiro apenas à rádio generalista, herdeira da emissora de 
1937, utilizo o nome Radio Nacional (anteriormente conhecida como Radio 1). 
 

http://www.aimc.es/-Que-es-el-EGM-.html
http://www.aimc.es/-Que-es-el-EGM-.html
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uma audiência levemente maior que as generalistas. Isto é, se somarmos a audiência das seis temá-

ticas que compõem nossa amostra (Los40, Dial, Cadena 100, Europa FM, Rock FM, Kiss FM), o nú-

mero será levemente superior à soma das quatro principais cadeias generalistas (SER, Cope, Onda 

Cero e Radio Nacional) 51. 

Para maior clareza, dividirei as impressões sobre a rádio na Espanha em algumas seções. Na 

primeira, faço alguns comentários sobre os contextos atual e histórico da instituição radiofônica 

espanhola. Em seguida, apresento minhas impressões sobre as rádios generalistas, seguida das radio-

fórmulas musicais. Por fim, uma quarta seção tenta descrever a influência das mídias digitais e como 

as emissoras de rádio vêm usando a internet. 

.. O contexto 

Sem entrar em uma discussão ampla sobre a história do rádio na Espanha, é possível afirmar que o 

jogo público/privado é uma parte importante de sua constituição histórica. Na primeira fase, que 

antecede o início da longa ditadura de Franco, afirmam Badillo e Alaejos (2012) que o Estado espa-

nhol se limita a um “papel de polícia”, que nem limita a exploração privada, nem apresenta uma 

alternativa pública nos anos iniciais. Segundo Arboledas, 

nenhum governo foi capaz de colocar em marcha um serviço público estatal similar ao existente em 
outros países europeus; por outro lado, a iniciativa privada tampouco mostrou capacidade para es-
tabelecer uma rede de emissoras que direcionasse o sistema em favor de seus interesses, em parte 
porque os governos colocaram obstáculos ao seu desenvolvimento, em parte pela própria debilidade 
do tecido empresarial52. (Arboledas, 2012, p. 107) 

De certa forma, isso configura a exploração privada das ondas radioelétricas nas décadas de 

1920 e 1930, constituindo as bases de um mercado explorado principalmente após o fim da ditadura. 

A emissora pública Radio Nacional de España foi criada em 1937, um ano após o golpe de estado de 

Franco, assegurando para si o monopólio da informação até a reabertura política, nos anos 1970 

(Badillo & Alaejos, 2012). Assim, é válido afirmar que, como instituição, o rádio como meio de co-

municação esteve na intersecção da economia e das forças de controle político. 

                                                           
51 Considerando dados médios do EGM, que cobriu abril-2016 a março-2017, as quatro cadeias generalistas somaram 
aproximadamente 9,8 milhões de ouvintes diários, contra 10,3 milhões das seis redes musicais. Disponível para consulta 
em www.aimc.es/-Que-es-el-EGM-.html, acessado em 30/jun/2017 
52 No original: “ningún gobierno fue capaz de poner en marcha un servicio público estatal similar al existente en otros 
países europeos; por otro lado, la iniciativa privada tampoco mostró capacidad para establecer una red de emisoras que 
decantara el sistema a favor de sus intereses, en parte porque los gobiernos obstaculizaron su desarrollo, en parte por la 
propia debilidad del tejido empresarial”. 

http://www.aimc.es/-Que-es-el-EGM-.html
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É possível afirmar, com Hallin e Mancini (2004), que o desenvolvimento do campo jornalís-

tico na Península Ibérica foi interrompido pelos períodos ditatoriais, e que o fim da ditadura repre-

senta uma nova etapa para o meio, com consequente abertura para expansão livre, conectada com 

interesses comerciais de vários grupos empresarias (p.93). Além disso, o envolvimento dos meios de 

comunicação com os conflitos políticos acabou caracterizando-os como meios de expressão ideo-

lógica e mobilização política, mas o mercado enfraquecido se tornou dependente do Estado, parti-

dos políticos e da Igreja53, impedindo a profissionalização avançada da administração (pp.89-90).  

A discussão sobre a rádio pública perde centralidade com a incorporação, sob o mesmo 

guarda-chuva que reuniu a TVE e a RNE, de diferentes empresas parapúblicas criadas durante o 

governo de Franco (Badillo & Alaejos, 2012). Como identificam Hallin e Mancini (2004), o aparelha-

mento das mídias é reflexo da própria estrutura administrativa do país, e da organização do setor 

público de radiodifusão, que opera sob influência direta do poder político dominante. Assim, mu-

danças nos partidos que controlam o parlamento resultam em mudanças na condução das políticas 

voltadas para o broadcast público. De tal modo, os poderes políticos que ocuparam os diferentes 

governos desde então têm tratado a radiodifusão em geral – e o rádio em particular – como uma 

moeda política, com privilégios que também acompanham as orientações dos partidos. Assim, não 

é de se estranhar a alta concentração do grupo PRISA em termos de alcance de população, número 

de emissoras e número absoluto de ouvintes. Orientada à esquerda, sucessivos governos alimenta-

ram o que é, hoje, uma das maiores corporações midiáticas da Espanha (Arboledas, 2012)54.  

Inúmeras políticas governamentais e sinergias55 entre empresas públicas de comunicação 

resultaram que a RNE seja a maior rede em termos de número de emissoras – 557 em 2015 (Fun-

dación SGAE, 2016). Isoladamente, a Radio Nacional conta com 186 frequências. É importante notar, 

também, que o portal web da RTVE – que abriga os websites das seis programações – oferece todo 

o conteúdo veiculado em formato sob demanda, classificado por emissoras, programas ou assuntos. 

Esse alcance e essa ampla produção de conteúdo, porém, não resultam em uma audiência grande o 

                                                           
53 Na Espanha, a Igreja Católica marca presença no rádio por meio da Cope, e em Portugal, na rádio Renascença. 
54 A PRISA Radio, conforme dados apresentados por Badillo e Alaejos (2013) referentes a 2010, possuía 56% das receitas 
publicitárias, 48% da audiência, e 32% das frequências (469 emissoras). Em todo seu território, a Espanha possuía, de 
acordo com o plano de distribuição de frequências de 2006, 1.908 emissora privadas. 
55 Após a criação da Radio Nacional de España, outras empresas surgiram ligadas a grupos e sindicatos que apoiaram a 
ditadura, o que Ángel Badillo e Maria Alaejos (2012) chamaram de “parapúblicas”. Esses autores, assim como Arboledas 
(2012) recontam que, na esteira da reintrodução da liberdade de informação, as diferentes cadeias foram incorporadas 
em uma outra rede (RCE) em 1978, que atuava em paralelo à RNE. Em 1980, foi criado um estatuto de comunicação 
pública, que subordinou as empresas, junto com a TV, à entidade RTVE. Em 1988, a RCE foi fundida com a RNE, e em 
2007 uma reforma da RTVE extinguiu o ente e as empresas, para dar lugar a apenas uma empresa conhecida como 
Corporación RTVE. 
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suficiente para rivalizar com as outras estações. Ainda que a Radio Nacional seja a quarta emissora 

generalista mais ouvida, sua penetração é muito inferior à da primeira colocada, a SER, do grupo 

PRISA. Como comparação, a despeito de a SER possuir, em 2015, cerca de 20% mais emissoras (221 

canais) que a RNE (Fundación SGAE, 2016, p. 6-7), o share da audiência entre as estações generalistas 

era praticamente quatro vezes maior: 35,4% para a SER, contra 9,3% para a Radio Nacional (em 2016, 

os números foram 34% contra 9,5%) (AIMC, 2017, p. 35). 

Dessa forma, o rádio espanhol está construído sobre um projeto de poder político-econô-

mico, mas que se reflete pouco sobre a rádio pública-estatal. Quando perguntei ao professor Ignácio 

Gallego (comunicação pessoal, 30/mai/2017) se a RNE mantinha os ideais de uma rádio pública (re-

levância e capacidade de propor direções), a resposta foi “não”. Junto com outros pesquisadores 

(Badillo & Alaejos, 2012; Arboledas, 2012; M. Sande, comunicação pessoal, 01/jun/2017), ele aponta 

para o sucessivo desmonte da emissora em direção à insignificância. A penetração das rádios públi-

cas somadas, que no começo da década passada alcançava os 10% da população, hoje fica entre 3% 

e 4%. Segundo Gallego, durante o último governo de esquerda foram propostas mudanças na pro-

gramação, como a que introduziu os formatos atuais da Radio 3 e da Radio 5. Essas propostas, to-

madas em conjunto com as outras estações, perderam força ou foram abandonadas pelo governo 

no poder até o momento de minha visita. 

Assim, o rádio público espanhol tem dificuldades em manter uma regularidade de oferta de 

programas, o que é bastante prejudicial na criação dos vínculos com a audiência. Além disso, seu 

principal produto – a generalista Radio Nacional – acompanha o movimento desse segmento e vem 

perdendo público. No geral, a penetração das rádios generalistas vem caindo desde o começo dos 

anos 2000, e as rádios temáticas – especialmente as musicais – assumiram o protagonismo na se-

gunda metade da década passada (AIMC, 2017, pp. 33-36). Isso significa que, de certa forma, a pro-

gramação falada parece56 estar paulatinamente perdendo espaço, embora o rádio em geral tenha 

visto sua penetração aumentar até 2014 (AIMC, 2017, pp. 31-32). É possível inferir, portanto, que as 

emissoras musicais se tornaram o destino tanto das pessoas que migravam da programação falada, 

como conseguiram agregar uma faixa maior de audiência, pelo menos entre 2000 e 2011. 

É curioso notar que esse movimento em direção à programação musical – tanto em termos 

de audiência como na maior oferta de estações desse formato, em busca de menor custos – é similar 

                                                           
56 Apenas uma observação prolongada, iniciada a partir dos últimos anos, poderá afirmar com certeza se essa é uma 
tendência, porque dentro de algumas emissoras temáticas o espaço para programação falada é relevante. 
 



 Cap í tu lo  7  |  RÁDIOS LÁ FORA: TRÊS CASOS EUROPEUS   | 333 

 

com o que vivemos no Brasil pelo menos 10 anos antes, a partir dos anos 1990 (Gambaro & Vicente, 

2013; Estebán, 2011)57. Como diferença, o rádio brasileiro já tinha na música uma vantagem compe-

titiva desde décadas anteriores, com o crescimento do mercado nacional de gravadoras dos anos 

1960 em diante. No caso espanhol, o tempo de “bonança” para explorar esse filão foi menor do que 

no Brasil: ao começar mais tarde, o crescimento das rádios tocando playlists baseados nos gostos 

dos ouvintes pouco antecipou as tendências que, hoje, se dirigem a serviços como Spotify e Deezer. 

É possível propor uma reflexão: esse menor tempo para estabelecimento de um formato de rádio, 

com drásticos cortes de custos e de investimentos em produção, resultará em uma capacidade de 

recuperação mais rápida da qualidade dos programas, para enfrentar a concorrência das novas EME? 

Não posso, no momento, oferecer uma resposta clara a essa questão, apesar de sentir que 

ela faz parte de um conjunto de recorrências dentro desta tese. No caso espanhol, é difícil analisar 

essa perspectiva porque, antes, é preciso compreender qual é o público para quem essas emissoras 

estão falando. De um modo geral, o adolescente e o jovem-adulto, historicamente relacionados com 

a audiência do rádio musical, são tratados como público secundário pela maioria das empresas, con-

forme contou em entrevista o DJ e locutor da Los40 David Álvarez (comunicação pessoal, 

10/jun/2017). A faixa que mais interessa a essas emissoras (e a muitas generalistas) é o adulto entre 

25 e 45 anos. Aqui, cabem inúmeras explicações, mas o sentido está na constituição da audiência 

espanhola. 

Em primeiro lugar, é uma verdade apenas parcial dizer que o rádio perdeu o apelo entre o 

público dos 14 aos 24 anos. De fato, a penetração nessa faixa de audiência é menor do que na faixa 

imediatamente seguinte: em 2016, 56,7% entre 14 e 19 anos, 58,8% entre 20 e 24 anos, 63,4% entre 25 

e 34 anos e 68,2% entre 35 e 44 anos (AIMC, 2017). No entanto, além penetração do rádio entre o 

público jovem ficar próximo da média do meio (60% em 2016), ela vem se mantendo relativamente 

estável com o passar dos anos. Em 2000, a penetração era de 54,4% na faixa de 14 a 19 anos, 62% na 

faixa de 20 a 24 anos, e 60,9% na faixa de 25 a 34 anos (AIMC, 2001). A penetração média do rádio 

era, àquela época, 52,9%. Esses números possibilitam questionar sobre como os hábitos se enraízam, 

e como a perda de audiência de parcela do público mais jovem afeta a penetração do meio entre 

adultos nos anos posteriores. As pessoas da faixa entre 14 e 24 anos no estudo de 2000 estavam na 

casa dos 30 aos 39 anos de idade em 2016. Infelizmente, as tabulações oferecidas pelos estudos con-

                                                           
57 I. Gallego (comunicação pessoal) cita o surgimento da “fórmula musical” da Rádio Kiss, montada por uma consultoria 
com base nos gostos dos ouvintes – o que viria a ser o norte da programação – como um ponto de mudança funda-
mental na história da música e do rádio espanhol. Como afirma o autor, essa foi a primeira emissora totalmente baseada 
em estudos de mercado, e ela foi seguida por inúmeras outras. Entretanto, a introdução de serviços de consumo on-
demand estão mudando rapidamente esse cenário. 
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sultados não possibilitam realizar uma análise direta, mas é possível inferir que as pessoas passaram 

a consumir rádio mais continuamente conforme envelheceram. O fator que realmente afasta as 

emissoras de um maior diálogo com o público entre 14 e 24 anos é ele ser realmente pequeno, em 

comparação com as demais faixas etárias: a porcentagem de pessoas nessa idade correspondia, em 

2016, a apenas 12,3% da população espanhola, enquanto a faixa dos 25 aos 34 anos era de 14,2%, e 

entre 35 e 44 anos, 19,5% (AIMC, 2017). Se a penetração do meio é menor dentro de uma faixa etária 

que também é pequena, do ponto de vista comercial o investimento se torna mais arriscado. 

Por fim, resta comentar o contexto do investimento publicitário. De acordo com os dados 

do mercado, o rádio arrecadou em 2017 8,7% da verba publicitária na Espanha, num total de 458 

milhões de euros. Proporcionalmente é um valor superior ao que o mercado radiofônico brasileiro 

arrecada (apesar de ser inferior em valores absolutos). A alta concentração econômica em torno de 

três grupos empresarias faria supor que esses conglomerados, portanto, dispõem de recursos para 

investir em uma programação sofisticada, mas não é isso o que ocorre. O professor Manuel Sande, 

inclusive, é um grande crítico da estagnação criativa das emissoras, e deixa isso claro em inúmeros 

momentos (Sande & Miguel, 2012; Sande & Gallego, 2015; M. Sande, comunicação pessoal). Desde 

início dos anos 2000 e especialmente após a crise de 2008, a lógica tem sido o corte de custos para 

compensar a queda da arrecadação (a despeito da leve recuperação nos últimos anos). Além disso, 

Sande aponta a dificuldade das empresas, organizadas como cadeias nacionais, em se aproximarem 

do pequeno anunciante por despreparo dos departamentos comerciais. Por sua vez, com pouco 

dinheiro disponível, as emissoras pequenas se veem sem recursos para aplicar em renovação de pro-

gramação e na proposta de produtos interessantes.  

Os formatos e programações que concentram o maior interesse da audiência manterão sua impor-
tância, porém a empresa radiofônica terá que traçar como seu principal objetivo a capacidade de 
encontrar rentabilidade em novos mercados de nicho, gerados com as novas vias de transmissão. É 
imprescindível nesse caminho se apoiar nas principais fortalezas inerentes ao rádio (a instantanei-
dade, a proximidade, o contato, a flexibilidade), sem renunciar a tudo o que as novas possibilidades 
da hipermídia podem trazer. A geração de novos conteúdos e a melhora do produto radiofônico 
exigem, por sua vez, um esforço para desenvolver sistemas de investigação das audiências ainda mais 
precisos, e a exploração de novas formas de comercialização58 (Sande & Miguel, 2012, p. 55) 

                                                           
58 No original: “Los formatos y programaciones que concentran el mayor interés de las audiencias mantendrán su im-
portancia, pero la empresa radiofónica se tendrá que plantear como gran objetivo la capacidad de encontrar rentabili-
dad a los nuevos mercados de nicho generados con las nuevas vías de difusión. Es imprescindible en este camino apo-
yarse en las principales fortalezas inherentes a la radio (instantaneidad, cercanía, proximidad, flexibilidad), sin renunciar 
a todo lo que puedan aportar las nuevas posibilidades expresivas hipermedia. La generación de nuevos contenidos y la 
mejora del producto radiofónico requieren, a su vez, de un esfuerzo por desarrollar sistemas de investigación de las 
audiencias más precisos y de la explotación de nuevas fórmulas de comercialización”. 
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Os autores estão se referindo a mudanças na programação, à incorporação das ferramentas 

digitais no contato com o ouvinte, e em formas de distribuição de áudio como sob demanda e o 

podcast. 

.. Generalistas 

Quando comparamos as rádios generalistas com os modelos brasileiros, temos uma primeira im-

pressão de que a produção espanhola é muito mais sofisticada e variada. As atrações, que usual-

mente carregam o nome do comunicador que os apresentam ou dirigem, apresentam em suas es-

truturas uma variedade de temas, quadros, entrevistas, que demandam uma produção muitas vezes 

mais elaborada do que os correspondentes das emissoras brasileiras. Tal programação, em certa me-

dida muito parecida com a das rádios AM mais tradicionais no Brasil, atinge um público bastante 

amplo, mas principalmente composto por adultos acima de 35 anos (Fundación SGAE, 2016, p. 40). 

Os diferentes pesquisadores e produtores de rádio com quem conversei afirmaram que as 

carreiras desses comunicadores, normalmente, antecedem seus trabalhos nas emissoras de rádio. 

Podem ser jornalistas radiofônicos com muita credibilidade, que em determinado momento passam 

a ancorar os programas; também é comum que sejam personalidades que fizeram carreira em ou-

tros meios – especialmente a TV – e carregaram para o rádio os vínculos construídos com seus 

seguidores, base de boa parte da audiência.  

Contudo, a impressão de sofisticação é corrigida após um tempo ouvindo diferentes emis-

soras, em horários variados do dia. Há uma excessiva repetição de formas, formatos e conteúdo, de 

modo que, passado algum tempo, a programação chega a parecer monótona. Em parte, isso se deve 

à longa duração de cada programa: alguns shows duram mais de quatro horas.  Para ocupar tanto 

tempo, o conteúdo deve ser esticado ao máximo. Os professores M. Sande (comunicação pessoal) 

e L. P. Estebán (comunicação pessoal, 23/mai/2017) ofereceram as mesmas causas para esse fenô-

meno: o sistema de medição de audiência em recall aponta qual o programa ouvido, então fixar a 

marca da emissora ou do programa na mente do ouvinte é muito importante; o custo de se produzir 

um grupo de pessoas discutindo dentro do estúdio é muito menor que colocar repórteres na rua. 

A cobertura jornalística, inclusive, apresenta algumas questões que passam a ser reconheci-

das também no rádio brasileiro. O primeiro exemplo está no formato das notícias: boletins espalha-

dos pela programação são realizados, muitas vezes, por pessoas da central jornalística da emissora, 

outras pelo próprio condutor do programa que está no ar. Esses boletins usam pouco material ex-

terno ao estúdio, com algumas sonoras de declarações e pouca presença do repórter em campo. A 
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credibilidade da emissora e do comunicador é tão relevante neste cenário que, de certa maneira, a 

opinião popular e a comprovação de “testemunha ocular/sonora” importa pouco. Se levarmos em 

conta as análises feitas por Hallin e Mancini (2004), trata-se de uma característica comum aos siste-

mas comunicacionais dos países do sul europeu, derivada do jornalismo impresso que sempre pri-

vilegiou o comentário à informação, resultado do alto índice de paralelismo político entre meios e 

partidos. É diferente do praticado por algumas emissoras brasileiras, em que o repórter in loco é 

parte fundamental do jornalismo da CBN e da BandNews, por exemplo, mas semelhante a situações 

que presenciei em Recife. Especialmente durante os noticiários matinais, a credibilidade do âncora 

se expande para além de sua figura, legitimando as entradas de colunistas e repórteres. No caso 

brasileiro, a influência estadunidense é mais presente, com privilégio da informação e menos tempo 

para opinião e debate, como discuti nos tópicos 2.4.1, 2.6.3 e 5.3, e exemplifiquei na seção 6.5. A es-

tratégia mais comum no Brasil poderia simular, talvez, uma renovação caso adotada pela indústria 

espanhola, mas isso implicaria em mais gastos e mais custos de produção, ao mesmo tempo em que 

representaria o confrontamento a uma característica incutida historicamente. 

Em compensação, a outra ferramenta muito comum para assegurar credibilidade – a reper-

cussão da notícia entre especialistas – é largamente utilizada, ao ponto de quase esgarçar-se na con-

tinuidade do programa. Todas as atrações desse modelo contam com uma presença marcante de 

seus apresentadores, o que já implica uma alta carga de opinião sobre os fatos que estão sendo 

cobertos em uma programação. Sande (comunicação pessoal) lembra que, quase sempre, as opini-

ões expressas pelos âncoras estão intimamente vinculadas com a opinião da emissora – caracterís-

tica comum quando os meios de comunicação se configuram como o “quarto poder”. O problema 

é que os comentaristas (que podem entrar por telefone ou a partir dos estúdios) são também esco-

lhidos conforme o seu posicionamento a respeito de um tema. As tertúlias, muito comum no meio 

desses programas, normalmente são articuladas sobre um ponto de vista (e não sobre o assunto 

debatido). Assim, um determinado assunto polêmico é discutido por dez, quinze ou mesmo trinta 

minutos seguidos, por um grupo de pessoas organizado a partir do âncora, com diferentes pontos 

de vista sendo expressos, mas articulados de modo que prevaleça aquele que melhor atenda aos 

interesses vinculados da estação. No período em que realizei a audição, questões envolvendo parti-

dos políticos – primárias eleitorais, escândalos de corrupção e cobrança de ações – foram predomi-

nantes entre as emissoras. Entretanto, os entrevistados, na grande maioria das vezes, apenas refor-

çavam um certo ponto de vista dominante, de acordo com cada estação. 
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A rádio generalista espanhola é, como podemos perceber, bastante “opinativa”, e essa opi-

nião é estirada ao ponto de praticamente virar um culto. Em meio aos boletins que privilegiam a 

prestação de serviços, uma ou outra informação de atualidade é, imediatamente, comentada pelo 

apresentador. Em seguida, articulam-se as entrevistas com especialistas e comentaristas. Falta, no 

entanto, uma relação maior entre todo esse material: por exemplo, o aproveitamento do conteúdo 

de uma entrevista dentro de outra, para promover um debate entre opiniões conflitantes, rara-

mente ocorre. No programa seguinte (por vezes, até dentro do mesmo show) duas pessoas falam 

sobre o mesmo assunto, mas um não é convidado a escutar e comentar o que o outro falou. Vale 

notar que esses especialistas podem ser colunistas com temas fixos, como economia, política, ani-

mais ou cinema, ou convidados a partir de uma notícia relevante naquele momento. Em algumas 

redes, como a Cadena SER, os trechos com os comentários são editados e disponibilizados em sepa-

rado em sua página na web. 

Essas revistas radiofônicas, para sustentar tantas horas de programa, abordam muitos assun-

tos, segmentados conforme o momento dentro da programação. Enquanto as primeiras horas da 

manhã são dedicadas principalmente à informação noticiosa (breaking news) e suas repercussões, 

após as 10h começa uma mudança em direção ao soft news. Não quer dizer que não existe informa-

ção de entretenimento antes das 10h, ou hard news após esse horário, mas é um clima e uma pre-

ponderância que toma conta dos apresentadores: culinária, viagens, arte e cultura, curiosidades se 

tornam temas mais comuns conforme a programação avança em direção à hora do almoço. Com 

exceção da Cope59, aliás, o grupo de comunicadores é reforçado ou trocado para as últimas horas 

da manhã. Essa mudança tenta acompanhar a audiência, que começa a migrar da generalista para a 

rádio temática musical a partir desse momento. 

Em meio à tentativa das emissoras generalistas em ocuparem um largo espaço de tempo 

com o mesmo programa, chama a atenção a duração das entrevistas. O bate-papo é uma fórmula 

que preenche tempo com um custo baixo, mas uma longa entrevista corresponde ao tempo de 

audiência direta de um ouvinte? A pergunta é necessária, porque os âncoras não realizam “retoma-

das” dos temas, de modo a atender o ouvinte que acabou de ligar o rádio. Dois motivos se apresen-

tam como possíveis, talvez até mesmo complementares: (1) o tempo de audiência é extenso o sufi-

                                                           
59 Carlos Herrera, o apresentado do show matinal da Cope, se mantém à frente dos microfones das 6h até as 13h. Sua 
opinião é muito valorizada no rádio espanhol, e todos os dias ele comenta – a partir de uma perspectiva assustadora-
mente conservadora – um assunto que pode variar entre acontecimentos cotidianos, violência ou política. Esse trecho, 
o “Monólogo de Herrera”, é então disponibilizado no website da emissora. É um dos horários mais caros do dial espanhol, 
e um dos mais caros na internet. Outros apresentadores da Cope também possuem seus “espaços de monólogo”, mas 
nenhum tem tanta repercussão como o de Herrera. 
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ciente para que uma conversa se estenda e um grupo grande de ouvintes se engaje; (2) há uma 

mudança no discurso que envolve o rádio, com a consequente naturalização dos serviços sob de-

manda, de modo que o catch-up passa a ocorrer por meio de ferramentas digitais. No caso (1), é 

preciso levar em conta que as pesquisas de audiência indicam que, em média, o ouvinte gasta cerca 

de 45 minutos ouvindo as emissoras generalistas, mas não especifica se esse tempo é contínuo. De 

qualquer forma, a forma instituída do rádio garante um discurso de continuidade do assunto, isto 

é, o mesmo tema é discutido por um longo tempo (mesmo sem retomadas do que já foi falado) de 

modo que o sentido se constrói a partir dos fragmentos acessados pelo ouvinte. Se o caso (2) pre-

pondera, um impasse complicado se desenha, em função do tamanho da audiência no dial e das 

poucas estratégias em somar ambas medições. Sande e Miguel (2012, p. 42) já apontavam, inclusive, 

que na virada da década se faziam necessários “novos instrumentos de medição que aprofundem 

em variáveis qualitativas e que consigam registrar outras formas de consumo radiofônico, por meio 

de novos canais”60. 

Com relação à técnica aplicada na produção, há que se destacar muitas vezes o cuidado com 

a finalização. Destaco a baixíssima quantidade de erros nos programas ao vivo, e a incorporação de 

diferentes elementos sonoros para dar ritmo às programações, como música, efeitos, trechos de en-

trevistas, áudios originais de filmes, entre outros. Quanto mais o programa é voltado para entrete-

nimento, mais esses recursos se tornam presentes, mas edições jornalísticas também se beneficiam 

desses recursos. É preciso salientar, entretanto, que não se trata de um avanço no que se convenci-

onou chamar de linguagem radiofônica, como definido por Balsebre (1994). É, antes, uma boa apli-

cação dos recursos, mas sem grandes novidades. 

Programas jornalísticos e de entretenimento se alternam durante o dia: após os shows ma-

tinais, que são divididos em duas partes, há um reforço de notícias entre 12h e 14h, depois entram 

mais revistas de temas variados, retorna à pauta atualidades e repercussões no final da tarde, e fina-

liza com uma boa dose de arte, cultura e curiosidades nas programações noturnas. Os esportes, 

conquanto presentes em toda a programação, estão normalmente concentrados a noite. Acredito 

ser possível exemplificar como os conteúdos, técnicas e linguagem são articulados na rádio genera-

lista a partir de comentários sobre dois programas e seus concorrentes: Hoy por Hoy, o matinal da 

Cadena SER; e Te doy mi palabra, uma revista dominical de Onda Cero. Em seguida, vale comentar 

                                                           
60 No original: “son necesarios nuevos instrumentos de medición que profundicen en variables cualitativas y que logren 
registrar otras formas de consumo radiofónico a través de los nuevos canales”. 
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alguns programas mais tematizados, como Oh! My LOL e Hablar por Hablar, da SER, La Rosa de los 

Vientos, da Onda Cero; e Las Noches da Cope.  

O Hoy por Hoy, o morning show da Cadena SER, é o programa mais ouvido do rádio espa-

nhol. Pepa Bueno e Gemma Nierga, jornalistas com larga carreira no rádio e na televisão, eram as 

apresentadoras no período em que estudei as emissoras espanholas61. Na primeira parte do pro-

grama, entre as seis e as dez da manhã, a apresentação fica por conta de Bueno. Como host, ela 

introduz os assuntos, blocos e participantes do programa. É importante destacar a divisão que se 

assemelha à ideia de “editorias”, cada uma sob responsabilidade de outro jornalista ou de um colu-

nista, espalhadas pelo programa. As notícias são dadas a partir do estúdio na forma de informação 

trazida pelos repórteres, de modo que há uma alternância de vozes em cada bloco. Isso se traduz 

em ritmo e dinâmica, que se potencializa com o interessante uso da música: além das tradicionais 

trilhas usadas como background em programas jornalísticos, o programa também lança mão de 

músicas pop, que servem para marcar começo e final de blocos. A edição do programa, aliás, valoriza 

a incorporação de sons captados em externas (como trechos de sonoras), o que contribui para a 

ideia de atualização e presença do programa – necessária, uma vez que o matinal carece de material 

de produção sofisticada. As duas primeiras horas são bastante fragmentadas, dedicadas principal-

mente ao giro de notícias: atualização do dia anterior, agenda política, repercussões. O serviço de 

notícias da SER abre cada hora com as principais manchetes, e nos minutos 20 Pepa Bueno chama 

os serviços (trânsito e clima, principalmente).  

Cada uma das entradas tem uma duração de um a três minutos – mesmo os colunistas, que 

têm seus espaços abertos conforme as notícias. O ritmo, entretanto, vai mudando conforme o pro-

grama avança, e a partir da terceira hora há entrevistas mais longas, entre cinco e 15 minutos. Em 

um dos programas ouvidos, destacaram-se uma montagem musical, com trechos de sonoras e opi-

nião popular, e uma única matéria, produzida com material variado. Ambas foram usadas para in-

troduzir o debate que ocupou praticamente toda a quarta hora. Em cada bloco, uma série de áudios 

enviados por ouvintes, com opiniões, é usado para ilustrar algumas notícias do dia. 

A partir das 10h, a apresentação e o ritmo do programa mudam. O noticiário de atualidades 

perde espaço, e informações sobre música, cinema, cultura, culinária passam a ocupar o espaço. 

Continua a sequência de longas entrevistas e a participação estendida de pessoas em estúdio, mas 

                                                           
61 Em julho de 2017, a Cadena SER não renovou o contrato de Nierga. 
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o tom mais sério do período de Pepa Bueno se torna muito mais uma conversa descontraída: a 

concorrência não é mais o noticioso, mas a troca que a audiência faz em busca do entretenimento. 

 De um modo geral, a forma de abordagem às notícias, o ritmo impresso ao programa, a 

dinâmica articulação entre colunistas, entrevistas e repórteres pareceu dar ao Hoy por hoy uma 

forma mais completa, quando comparado a programas similares em outras emissoras. Minha opi-

nião, entretanto, está condicionada ao tempo de escuta que pude dedicar e às comparações que 

foram possíveis realizar. De um modo geral, essa estrutura básica do show matinal se repete nas 

outras três redes generalistas, com mais ênfase nas notícias em algumas, e nas entrevistas longas e 

tertúlias em outras. O principal rival do matinal da SER é o Mañanas Cope, com Carlos Herrera. Um 

antigo comunicador radiofônico, Herrera domina o microfone em seu programa e, de certa forma, 

delimita para si a opinião que será impressa à audiência. Todos os dias, o “monólogo” do comunica-

dor, por exemplo, é o principal quadro do programa. 

Nos finais de semana, os shows matinais se tornam mais analíticos, e ganham uma ampli-

tude de temas normalmente dentro de uma segmentação. O segundo programa que destaco é o Te 

doy mi palabra, de Onda Cero, apresentado nas manhãs de sábado e domingo por Isabel Gemio. 

Gemio, assim como Pepa Bueno, tem uma carreira dedicada, que se inicia no rádio e prossegue na 

TV espanhola, antes de retornar ao comando de um matinal radiofônico. O tom geral do programa 

são as relações humanas, seja em conexão com os temas mais importantes da semana, seja nos di-

ferentes quadros que constituem as longas conversas e entrevistas. A apresentadora convida a par-

ticipação do ouvinte por meio mensagens positivas enviadas via WhatsApp, ou lendo histórias que 

são exemplos de vida. O modo como as vidas pessoais são valorizadas no rádio espanhol é comum 

em alguns programas das emissoras generalistas, sendo o maior exemplar o extinto programa Ha-

blar por Hablar, do qual falarei em seguida. 

Como todas as revistas radiofônicas que equilibram notícias e entretenimento, a produção 

valoriza os temas curiosos, notícias sobre saúde e cultura – claro, mantendo espaço para repercutir 

os assuntos da semana. Em um final de semana cuja principal notícia era referente a um concurso 

musical, destacou-se no início do programa o tom descontraído, as montagens bem-humoradas 

com músicas e efeitos, e a articulação entre os convidados que conversavam com a apresentadora. 

Em outro final de semana, em que várias notícias trágicas dominaram a semana, a atração foi iniciada 

com o tom pesado do resumo, mas prosseguiu com All you need is love, dos Beatles. A música (e sua 

relação com as informações prestadas pela apresentadora, ou com os temas apresentados nas dis-

cussões que seguem) é um elemento constante em todo o programa, garantindo o ritmo e o clima 
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motivacional. Dessa forma, as longas entrevistas, bate-papos e debates promovidos se tornam mais 

dinâmicos, amparados que estão por uma edição rápida que lança mão de outros elementos sono-

ros. Com relação ao uso da voz, a apresentação é normalmente dividida com pessoas da redação, 

que têm liberdade para falar com diferentes entonações. Além disso, com menos pressão do brea-

king news, há uma articulação melhor entre convidados que vão comentar um mesmo tema. 

De um modo geral, esse é formato se repete em outros shows matinais de finais de semana 

como o A vivir que son dos días, da SER. O A Vivir se destaca com os temas mais politizados, as 

histórias de personagens importantes (escritores, cientistas, políticos, acadêmicos etc.) e a edição 

mais sofisticada dos elementos sonoros em pequenas peças durante o programa (por exemplo, para 

introduzir o comentário sobre a vida de um poeta, uma edição de Fool in the Hill, dos Beatles, com 

trechos de uma entrevista anterior). Enquanto percebi o Te doy mi palabra como uma conversa da 

qual o ouvinte participa, nem sempre com muita atenção, a abordagem dos assuntos no A vivir 

pareciam exigir uma dedicação maior do ouvinte, para ser capaz de acompanhar a narrativa e com-

preender as conversas que se seguem. O apresentador Javier del Pino valoriza o tempo da resposta 

do seu interlocutor, e conduz entrevistas bastante aprofundadas – especialmente se comparamos 

com os outros programas do mesmo estilo. 

Os exemplos trazidos pelos matinais dos finais de semana ajudam a compreender outros 

programas semanais, também revistas radiofônicas, sejam elas tematizadas ou não. A incorporação 

da música, dos relatos e das conversas mais descontraídas, comandados por um ou dois apresenta-

dores que emprestam sua credibilidade, é o que demarca shows como La Noche, nas madrugadas 

da Cope. Esse programa conta com material em vídeo no website, normalmente trechos dentro ou 

fora do estúdio, que complementam os assuntos discutidos no programa. Curiosamente, as princi-

pais entrevistas que ouvi eram com pessoas (atletas e artistas) que tinham uma história de supera-

ção, mas esse não é um requisito da atração: outros convidados eram atores estreando peças, escri-

tores, entre outros. 

As madrugadas, aliás, reservam alguns dos programas mais interessantes da rádio espanhola. 

Trata-se de um horário de menor pressão por audiência e, portanto, a experimentação alia-se à ne-

cessidade de programas que mantenham a audiência acordada. A faixa horária até as 2h da madru-

gada, logo, é bastante valorizada, apesar da audiência muito inferior ao período matinal. Assim, as 

diferentes emissoras apresentam programas tão variados quanto mesas redondas esportivas, revis-

tas de entretenimento e programas de humor. A Cope, por exemplo, terceiriza esse espaço para um 

grupo de humoristas conhecido como Risa. De edição rápida, o programa tem uma claque que 
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acompanha as gravações, os apresentadores fazem diferentes vozes caricatas, realizam entrevistas 

(remetendo ao estilo tabloide), passam trotes por telefone, entre outras atrações. A edição valoriza 

o uso de efeitos sonoros, trechos de outros programas ou de falas de pessoas (que são comentados 

pelos apresentadores e convidados), intercalando os momentos em estúdio com a participação de 

ouvintes, por telefone, e algumas músicas. 

A SER, por outro lado, apresenta o Oh! My LOL: La Vida Moderna, um programa de 30 mi-

nutos no rádio que se expande com a transmissão em vídeo ao vivo, pelo YouTube. Com um for-

mato que mistura comédia stand up com entrevistas com convidados, ele depende bastante do 

vídeo para completar as piadas, o que prejudica um tanto a qualidade da audição. Muitas vozes, 

falando ao mesmo tempo, os apresentadores podem não serem compreendidos pelos ouvintes. O 

programa conta com uma plateia, que ativamente participa da gravação. Após sair do ar (primeiro 

no rádio, depois do YouTube), o vídeo é editado. 

Outro destaque, o programa La rosa de los vientos destaca-se não pela dinâmica ou edição 

sofisticada, e sim pelos temas abordados e qualidade das conversas. O tema central são aconteci-

mentos em outros países, com ou sem impacto sobre a Espanha. O programa conta basicamente 

com narração e entrevistas, bastante longas, com especialistas em cada tema, que varia da elabora-

ção de softwares ao combate ao terrorismo, passando pelas histórias de personagens famosos, even-

tos históricos importantes, locais que têm ou tiveram importância histórica etc.  

Nenhum programa, entretanto, chama mais a atenção do que Hablar por Hablar, que por 

mais de 25 anos ocupou as madrugadas da Cadena SER, até ser descontinuado no final de setembro 

de 2018. Trata-se de um programa que, basicamente, abre os microfones para que as pessoas o cons-

truam. Nas palavras da diretora na época em que visitei a redação, Adriana Mourellos, 

Quando um ouvinte telefona para o programa, tem apenas que dar o seu nome e número de tele-
fone. O nome não precisa ser o verdadeiro. O resto, é sua própria história, contada por ele mesmo, 
do modo que quiser, sem condicionantes, sem ser julgado nem pela pessoa que o escuta na condição 
de apresentadora, tampouco por quem o ouve pelo rádio… só sabemos o que ele quer contar. Por 
isso, o Hablar por Hablar é um refúgio. O é para aqueles que não têm ninguém que os escute, mas 
também para aqueles que, mesmo tendo alguém ao seu redor que poderia fazer essa função, preci-
sam se refugiar em um entorno amigável, que não julga, não delibera, não dá opiniões. 

Atualmente, Hablar por Hablar é o único programa que a Cadena SER dedica integralmente ao ou-
vinte. E é o ouvinte quem torna possível o rádio, de modo que a função do Hablar por Hablar é 
absolutamente relevante, tanto pelo que entrega ao ouvinte, como porque é o modo que a Cadena 
SER tem para mostrar que é uma emissora capaz de cuidar de seu ouvinte. Existem programas du-
rante o dia em que o ouvinte participa, mas de modo absolutamente breve. (A. Mourelos, comuni-
cação pessoal, 11/jun/2017). 
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Tive a oportunidade de acompanhar o programa ao vivo, e ser testemunha da delicadeza da 

produção. O programa que antecedia o Hablar por Hablar era justamente o Oh! My LOL, extrema-

mente agitado por conta de seu conteúdo humorístico. Antes, uma mesa redonda de futebol, e 

entre os programas, o serviço de notícias da SER. Por conta disso, o Hablar por Hablar não começava 

sem tocar, primeiro, uma música inteira, normalmente de ritmo lento, para levar o ouvinte para 

outro clima. No estúdio, baixam-se as luzes: na bancada com 10 posições de microfone, apenas uma 

é ocupada pela apresentadora. Com ela, apenas um laptop para seguir os comentários no Twitter, 

um caderno para fazer anotações e um abajur. Na parte da técnica, as produtoras começam a tele-

fonar para as pessoas que deixaram seus nomes com a intenção de contar suas histórias, enquanto 

o técnico de som separa as músicas que usará no meio do programa para demarcar as entrevistas. 

Após a música e a apresentação inicial, algumas mensagens enviadas pelo WhatsApp são 

intercaladas com temas sonoros. Uma rápida conversa entre a produtora e a apresentadora, ao vivo, 

determina uma proposta de tema (que não precisa, necessariamente, ser seguida pelas pessoas que 

entram ao vivo para contar sua história). Assim que as produtoras estabelecem a primeira ligação, 

Mourellos conduz uma conversa atenta. Anota praticamente todos os detalhes e apenas faz per-

guntas quando são essenciais para manter o interlocutor falando. Ela não interrompe o relato e os 

silêncios são valorizados, mas está atenta às informações. Esse elo que se estabelece, por quinze ou 

vinte minutos, entre apresentadora, participante e ouvinte, é o que traz tanta qualidade ao pro-

grama. O professor Manuel Sande, durante nossas inúmeras conversas, reforçou a informação que 

o Hablar por Hablar começava mais cedo (durante a pesquisa, esteve no ar entre 2h e 4h30), período 

em que era ouvido por uma média de 600 mil pessoas.  

Na virada de hora, o serviço noticioso da SER entra em meio aos spots publicitários. No es-

túdio, todas as luzes se acendem para a leitura rápida dos principais acontecimentos. A música se 

acelera, para, ao final do intervalo, retornar ao ritmo normal. Cada volta de bloco implica recomeçar 

com uma música escolhida pela produção para reconduzir ao clima. Enquanto isso, na produção, 

uma das pessoas fica atenta ao que é discutido para, em seguida, cortar o trecho com a conversa e 

dar um título e um pequeno texto a cada uma das histórias.  

O Hablar por Hablar foi, por assim dizer, um museu vivo de histórias pessoais, felicidades e 

infelicidades, anseios, amarguras ou conquistas de indivíduos, contados ao vivo para milhares de 

pessoas. O anonimato de estar na multidão que compõe a audiência desse meio de comunicação 

encontra a intimidade dos ouvidos que escutam com atenção. Muito mais que falar, Hablar por 



344 |   A INSTITUIÇÃO SOCIAL DO RÁDIO  

 

Hablar era escutar, ou seja, um resgate do sentido da audição e de uma cultura que, muitas vezes, 

se dá como perdida. 

.. Temáticas 

As rádios temáticas são assim chamadas porque toda sua programação gira em torno de um único 

tema, seja esportes, notícias ou um estilo musical. Não tive contato com a Rádio Marca, temática de 

esportes, por diferentes razões. A análise da programação esportiva era, no momento do estágio na 

Europa, um interesse apenas secundário desta tese. Entendo que a relação do rádio com o esporte 

exige uma pesquisa muito mais dedicada do que a visão panorâmica que proponho. Além disso, essa 

emissora figura como a 10ª colocada entre as emissoras temáticas, com menos de 500 mil ouvin-

tes/dia. Dessa forma, privilegiei o tempo que estive em Madrid para tentar conhecer a maior varie-

dade possível de programas das 10 emissoras mais ouvidas, todas com mais de um milhão de ouvin-

tes/dia. 

Entre as noticiosas, observei apenas a Radio 5 Todo Notícia, da RNE. Apesar do nome, não 

podemos considerá-la realmente uma all news, dado que a maior parte da programação é formada 

por pequenos documentários, programetes informativos, entrevistas, nem sempre ligados aos acon-

tecimentos atuais. A esses programas, a emissora dá o nome de Microespacios, e eles são distribuídos 

pela programação sem aparecer efetivamente na grade diária, disponível no site. Se um ouvinte qui-

ser acompanhar todas as edições, é mais fácil buscar pelo programa em uma lista com todos os 

Microespacios realizados pela emissora. Com relação às atualidades, especialmente breaking news, a 

emissora apresenta boletins espalhados pela programação e três noticiários: pela manhã replica o 

Mañanas RNE, gerado na Radio Nacional (que é generalista), o Diario de las 2, das 14h às 15h, e pela 

noite transmite a síntese informativa do dia, chamada 24 horas, entre 22h e meia-noite. Vale notar 

que esses programas, ainda que focados no cotidiano, são muito próximos das revistas eletrônicas, 

ao abrir espaço para debates e entrevistas. 

O modo como o espanhol se relaciona com a notícia pelo rádio parece ser, realmente, por 

meio da análise e repercussão, ou por meio de programas que deixam de lado o quente da notícia 

para o frio do interesse geral sobre um tema. É ilustrativo que o primeiro programa que ouvi na 

Radio 5, quando a sintonizei, tenha sido uma conversa sobre astronomia e a posição dos planetas. 

Embora o rádio seja um recurso para se manter informado, é inegável o impacto que as redes digitais 

tiveram nos últimos anos, mediando os usos dados ao meio e atribuindo outras funções.  
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A melhor parte da programação da Radio 5 não são, portanto, as notícias (em que também 

falta o trabalho em campo), e sim os Microespacios e a variedade de temas: cinema, alimentação, 

conselhos ao consumidor, terapias alternativas e naturais, boletim de atualidade social e cultural da 

América hispânica, programa que relaciona música com atualidade, diplomacia espanhola, ópera, 

esportes olímpicos, contos literários… Claro, a programação também é ancorada em programas de 

longa duração, além do Mañanas RNE. Destaco o programa Entre Paréntesis, em que investigações 

pautadas em entrevistas aprofundam e desenvolvem atualidades. A edição do programa, como em 

outros momentos, incorpora de modo bastante natural a música, muitas vezes explorando um 

mesmo artista. Há, também, o programa Cinco Continentes, que, durante uma hora, destaca as no-

tícias de grande repercussão internacional por meio de entrevistas e reportagens.   

Entre as rádios musicais, podemos apontar uma segmentação ampla baseada principal-

mente em estilos. Por exemplo, a Kiss FM, cuja programação foi montada a partir da análise de pre-

ferências de audiência, insere músicas de várias épocas, especialmente dentro de um eixo pop inter-

nacional. A Rock FM, segmentada em pop-rock, privilegia os midbacks, com alguma introdução do 

pop mais próximo desse estilo dominante. Cadena 100, uma emissora que só toca música em espa-

nhol, concorre diretamente com outras rádios voltadas ao público adolescente e jovem adulto, 

como a Europa FM e a Los40. 

Em termos de seleção musical, é importante destacar a programação da Los40, emissora 

que surgiu nos anos 1960 inspirada na fórmula estadunidense Top 40 e hoje, a despeito da alta re-

petição de lançamentos e "éxitos”, incorpora midbacks e alguma programação típica de emissoras 

generalistas. Na Los40 e na Europa FM, a música anglo-saxônica predomina, mas canções em espa-

nhol são bastante presentes – o que se repete, em menor escala, em outras emissoras, demons-

trando a força da divulgação da música latina no país. Há, ainda, estações como Rádio Olé e Cadena 

Dial, que se dedicam unicamente à música em castelhano.  

Segundo as conversas que mantive com pesquisadores e profissionais do rádio, alguns mo-

tivos se desenham para esse fenômeno. L. Estebán (comunicação pessoal) lembra que houve um 

momento importante da música espanhola, como parte do movimento cultural Movida Madrileña, 

nos anos 1980. No entanto, mesmo nessa época, uma forte internacionalização das emissoras FM – 

que estavam ganhando espaço no país – demonstrou o predomínio dos sucessos estrangeiros, uma 

forma que algumas rádios encontraram para emular valores da mundialização cultural. O problema 

é que trazer esses músicos para promover as emissoras era caro, então havia a necessidade de tornar 

os cantores espanhóis apetecíveis para o público, a ponto de poder rentabilizar sobre eles. Na con-
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tinuação desse pensamento, o produtor da Los40, David Álvarez (comunicação pessoal), elege o 

bom momento da música em castelhano no mercado internacional como explicação para sua pre-

sença mais intensa nas programações, evento associado, também, ao aquecimento do mercado in-

terno. I. Gallego (comunicação pessoal), por outro lado, confirma uma maior presença da música 

em castelhano, mas lembra que isso também se deve, em duas medidas, ao trabalho das grandes 

gravadoras. Primeiro, porque se trata da divulgação, em diferentes mercados, dos mesmos artistas, 

o que significa que o músico que canta em espanhol pode ser, por exemplo, latino-americano. Se-

gundo, porque as majors controlam as playlists das emissoras de rádio, então ouvir mais música em 

castelhano não quer dizer ouvir artistas independentes. O pesquisador afirma que a única maneira 

de um artista independente passar a tocar nas emissoras comerciais espanholas é ele ser contratado 

por uma gravadora grande. 

Na rádio temática musical, a música predomina. A obviedade dessa afirmação, entretanto, 

deve ser relativizada quando se observa as emissoras temáticas mais ouvidas. A Cadena 100 se orgu-

lha de, durante quase toda a sua programação, tocar 45 minutos de música sem interrupções, mas 

eles são seguidos por 15 minutos de anúncios do locutor, notícias e propaganda, o que me levou a 

estranhar e questionar essa estratégia: afinal, que mensagem está se passando ao ouvinte? E como 

esses 45/15 minutos se relacionam com o tempo de atenção das pessoas? Na Cadena Dial, emissora 

que vem ganhando audiência nos últimos anos (AIMC, 2017), é possível afirmar que há uma predo-

minância da música sobre a voz. Ainda assim, essa rádio apresenta alguns programas com bom equi-

líbrio entre tempo de fala e canções. 

Entre as emissoras que ouvi, todas veiculam programas matinais com conteúdo variado 

além da música, como trotes por telefone, piadas, quiz com ouvintes ou com convidados, entrevis-

tas. A Europa FM grava trotes realizados com taxistas e os edita para irem ao ar, todos os dias. Algu-

mas apresentam quadros bastante interessantes: na Cadena 100, por exemplo, no meio do Buenos 

días Javi y Mar!, um repórter pergunta a crianças o que elas sabem sobre um tema que foi recorrente 

nos últimos dias. Em outro esquete, no mesmo programa, um trote por telefone consiste em ligar 

para uma pessoa como se fosse de um instituto de pesquisa, com um tema absurdo. A Dial apresenta 

um quadro para discutir vida sexual; a Kiss FM incorpora notícias e tem um quadro com um co-

mentarista, o Francoatirador, que usa sarcasmo para comentar as notícias; o apresentador da Europa 

tem um espaço em que o público dá sua opinião sobre um assunto polêmico em alta; e na Los40 a 

participação do ouvinte, em contato direto com os apresentadores, é bastante valorizada. 
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Revistas radiofônicas, nos moldes dos shows matinais, ocupam outros horários nas progra-

mações de algumas rádios, como na Europa FM – outra estação que vem ganhando audiência nos 

últimos anos, com uma programação voltada para sucessos atuais (com boa presença de música 

estrangeira). Além do matinal Levantate e Cárdenas, a emissora possui vários outros horários em 

que dois ou mais apresentadores conduzem entrevistas, trotes telefônicos e comentários a notícias 

tabloide. Dois elementos chamam a atenção nessa emissora: comparando-a com as demais, seus 

programas são os que apresentam a edição mais rápida, incorporando trechos de diferentes canções, 

vozes de ouvintes, convidados ou fontes externas (e.g. entrevistas com músicos), em um fluxo so-

noro que chega próximo ao ruído. O outro elemento é a participação do ouvinte que, em certos 

programas, se estende ao ponto de virar uma entrevista. Não é exagero afirmar que, dentre os pro-

gramas ancorados por alguma celebridade radiofônica, os da Europa são os que fazem melhor uso 

das ligações dos ouvintes. Nos sábados e domingos, o Me Pones?62 É um programa de pedido de 

música com ampla participação síncrona e assíncrona da audiência. 

Outro exemplo de variedade de programação é a Los40. Os programas ancorados por um 

ou mais apresentadores, com grande presença de fala, ocupam a maior parte da programação diária: 

o matinal Anda Ya é apresentado entre 6h e 11h, o Yu No te Pierdas Nada vai ao ar entre 14h e 16h, 

o Lo+40 entre 18h e 21h e o Radiotubers entre 21h e 23h. A característica principal de todos eles é a 

mescla da participação de ouvintes, comentários e piadas, e notícias, ressalvado o predomínio da 

música. É curioso que essa programação esteja na emissora que deveria, por uma lógica de formato, 

ser a que menos privilegie a voz. Entretanto, esse fortalecimento do imediatismo e da cumplicidade 

do ouvinte com a emissora talvez sejam uma das características que posicionam a rádio como a 

segunda mais ouvida (embora tenha mostrado forte perda de audiência nos últimos anos).  

O programa Yu No te Pierdas Nada merece alguns comentários, dada sua peculiaridade. Pri-

meiro, porque trata-se de um programa generalista contratado, bancado inteiramente pela Voda-

fone, apresentado por um humorista, Dani Mateo. Segundo, porque o show representa um verda-

deiro híbrido entre rádio e vídeo pela internet: a imagem está disponível para quem quiser assistir 

ao programa, mas as características radiofônicas são preservadas pelo modo como o apresentador 

dialoga com a plateia ao vivo, com a audiência do rádio e com os entrevistados e convidados do 

show. Diferente dos outros programas da Los40, predomina a voz falada, com piadas, entrevistas e 

                                                           
62 É interessante refletir sobre o nome desse programa e a conotação sexual que ele propõe. Trata-se de um tema pre-
sente durante toda a programação, especialmente em alguns programas. No Ponte a Puebra, por exemplo, praticamente 
todas as participações de ouvinte giram em torno do sexo, o que é bastante interessante. Falar sobre sexo não é uma 
exclusividade da Europa: na Cadena SER, as madrugadas de domingo para segunda são ocupadas por um programa 
dedicado a discutir a prática e a saúde sexual. 
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participação da plateia e da audiência. Por outro lado, o programa continua em streaming de vídeo 

por mais uma hora, após o encerramento no rádio. Formato semelhante tem o noturno Radiotubers, 

esse oficialmente produzido pela Los40: os apresentadores recebem convidados no estúdio, e alguns 

quadros do programa dependem do vídeo como recurso adicional. Normalmente as discussões são 

baseadas em temas escolhidos pelos apresentadores, com participação e comentários dos ouvintes. 

Importante anotar, antes de prosseguir, uma questão a respeito da audiência dessas emis-

soras: a Europa parece se esforçar mais para falar com o adolescente do que a Los40 e a Dial (ambas 

do grupo PRISA). Estas duas, entretanto, parecem dialogar melhor com o público mais maduro, que 

representa boa parte dos ouvintes do rádio na Espanha. Assim, não é de se estranhar que a lingua-

gem adotada nos programas generalistas da Europa seja mais ágil e fragmentada, menos baseada 

em notícias, que aquela adotada pelas outras duas.  

As rádios musicais melhores situadas no ranking de audiência possuem duas características 

dominantes: programações musicais relativamente ecléticas, isto é, pouco segmentadas, que privi-

legiam o pop nacional ou internacional em castelhano, normalmente constituídas em longas play-

lists; programas generalistas que tentam dialogar com o público adolescente e jovem adulto, mas 

que precisam atender também pessoas com idade acima dos 30 anos, e que compõem parte signi-

ficativa da audiência. Em contrapartida – no que poderia simbolizar uma disputa mais equilibrada 

pelo consumo musical que migra para serviços pagos – faltam atrações de especialistas musicais, 

que efetivamente cumpram o papel de recomendação e curadoria.  

Tenho, entretanto, que trazer três exceções a essa última constatação. A primeira são os 

programas da Rock FM que, apresentando clássicos, são tematizados em torno da escuta especiali-

zada, como o Mariskal en Rock FM. Em segundo lugar, a Los40 apresenta um programa intitulado 

Los40 Trending, responsável por tocar e recomendar lançamentos e tendências da música. O apre-

sentador desse show, Arturo Paniagua, aparentou ser um bom conhecedor do mundo pop e inseriu, 

entre as canções, comentários muito apropriados sobre o que estava apresentando ao seu público. 

Por fim, a pública Radio 3 dedica boa parte da programação à música especializada, valorizando os 

segmentos alternativos, underground e experimentais em diferentes programas. Além disso, em to-

dos os shows, os apresentadores comentam as canções ou os contextos que as envolvem. De certa 

forma, adota um papel de divulgação de cenários alternativos, e atende a um público pequeno que 

estaria sub-representado – o mesmo discurso assumido por programas de especialistas em emisso-

ras musicais de outro serviço público, a BBC, se assemelhando à BBC 6 Music. 
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Assim, na maior parte da programação musical espanhola, falta o papel do DJ que conhece 

música, conta a história da canção e do artista, comenta e recomenda. Essa ausência é notável, es-

pecialmente quando comparamos com o modelo britânico de rádio pública. Em conversa com ou-

tros pesquisadores, ficou evidente que o caminho para calar a voz do DJ foi igual ao de outros luga-

res, conforme a indústria do disco ganhou força para substituir os espaços de recomendação. Tal 

qual ocorre no Brasil, a playlist musical é basicamente determinada pela vontade de gravadoras e 

repetições dos “sucessos”. D. Álvarez (comunicação pessoal) minimiza esse papel das majors: ainda 

que indiquem o que vai ao ar, a decisão do que toca na Los40 parte de reuniões de produção que 

observam diferentes dados, como o número de reproduções via streaming, YouTube, indicações da 

equipe e dos ouvintes. É claro, considerando a atuação das gravadoras na divulgação da música em 

diferentes plataformas, mesmo que a influência sobre as emissoras musicais fosse pequena (hipótese 

refutada pelo professor Ignácio Gallego), ainda assim a eficácia dessas grandes empresas seria maior 

que a divulgação independente. De todo modo, quem decide a programação da Los40 são os dire-

tores, já que os locutores compõem o “baixo clero” e, no máximo, sugerem algo que será analisado. 

Na opinião de I. Gallego (comunicação pessoal), o consumo da música está passando, na 

Espanha, de um artefato a um serviço representado por novas EME como Spotify e Deezer. O pro-

blema é que, se considerarmos unicamente a recomendação de música como serviço, aquele pres-

tado pelos aplicativos é, em certa medida, superior ao que as emissoras conseguem entregar dados 

os laços (econômicos e históricos) que restringem suas ações.   

.. Internet 

O hábito de consumo de serviços de áudio sob demanda, como podcasts, está se tornando comum? 

Essa é uma pergunta que vem à mente imediatamente quando observamos o rádio espanhol em 

seu conjunto. Boa parte da programação das emissoras está disponível em seus websites, tanto para 

download como para ouvir on-line, e esse é um serviço que se tornou algo como uma obrigação 

para as estações. Mesmo aquelas como a Europa FM, que majoritariamente toca música, têm seus 

principais programas disponíveis on-line63.  

De um modo geral, os websites das emissoras espanholas analisadas são bastante completos, 

mesmo algumas vezes carecendo de usabilidade. Aqueles das emissoras públicas servem como 

                                                           
63 De certo modo, essas emissoras estão infringindo a legislação do próprio país, ao distribuir música sincronizadas nos 
programas. Ignácio Gallego supõe que isso ocorre principalmente porque os órgãos fiscalizadores e as gravadoras fazem 
vista grossa, especialmente com relação à rede pública de rádio. 
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exemplo e podem ser generalizados a praticamente todas as demais. Na RNE, todo o conteúdo pro-

duzido é ofertado sob demanda, o que constitui um acervo incrível para o ouvinte. Entretanto, por 

estarem ancorados sob um mesmo portal (o da RTVE, ou seja, junto com os serviços de televisão), 

a página de cada estação está no meio do caminho entre uma identidade própria e aquela geral da 

RNE. Não é fácil chegar à lista de programas e fazer download de uma programação específica, e 

muitas vezes o internauta pode se encontrar “circulando” entre as páginas. Situação semelhante 

ocorre com os websites e players da SER, Dial e Los40, emissoras do grupo PRISA. Cada emissora 

possui sua própria página, com notícias e materiais complementares, além de informações dos pro-

gramas e acesso aos podcasts. Ao tentar acessar os programas anteriores, entretanto, o mesmo pa-

drão se repete nas três emissoras: o ouvinte é levado a outra página chamada Player, também cus-

tomizada para cada uma das estações. Não é fácil encontrar o conteúdo na lista disponível. Como 

vantagem para quem usa os serviços da Apple (uma minoria, comparado com usuários de Android) 

é possível encontrar os podcasts das redes disponíveis na iTunes Store. 

 Uma questão simples, que facilitaria a vida do ouvinte que busca ouvir novamente um pro-

grama, seria a disponibilização em trechos editados ou indexados. O padrão, entretanto, é seguir a 

estratégia de programas de longa duração para alimentar a memória do ouvinte: apenas alguns des-

taques são disponibilizados em arquivos autônomos. Em redes como a SER, o ouvinte tem que lidar 

com blocos de 1h de duração de cada programa. Já na Onda Cero, os programas são colocados na 

íntegra, sem divisão – o que leva a arquivos de áudio de até 8h de duração, como no caso da jornada 

esportiva. 

A audiência do on-demand, seja via página web ou como podcast, não é contabilizada de 

forma exata pelas emissoras. Entretanto, a alimentação das páginas com praticamente toda a pro-

gramação sinaliza qual a direção assumida por essas empresas: estão demarcando terreno para a 

imaginável concretização de usos e hábitos. A montagem das páginas web das 10 principais emisso-

ras, inclusive, demonstra como as rádios estão cada vez mais multimídia. Em casos como o grupo 

Atresmedia (dono da Onda Cero e Europa FM, além do canal de TV Antena 3), o conteúdo infor-

mativo gerado por todo o grupo – tem texto, áudio ou vídeo – é compartilhado entre si no ambi-

ente da web. Com exceção das emissoras vinculadas ao periódico ABC (Kiss, Rock e Cadena 100), 

todas as demais oferecem enlaces para vídeos externos, ou mesmo os incorporam em suas páginas. 

A SER e Los40, principalmente, os tornam parte integral, dado o uso que alguns programas fazem 

desses recursos, como relatei anteriormente.  



 Cap í tu lo  7  |  RÁDIOS LÁ FORA: TRÊS CASOS EUROPEUS   | 351 

 

Em termos de engajamento do ouvinte, isso ocorre principalmente por meio dos SRS. Todas 

as emissoras se valem de canais no Facebook e Twitter, e as principais emissoras têm acima de 1 

milhão de inscritos para receber suas atualizações. Alguns programas, inclusive, possuem perfis ex-

clusivos em algumas redes. É também comum que os locutores usem seus perfis para contato direto 

com os fãs, e algumas pessoas acumulam milhares de seguidores – a preferência é pelo Twitter. Nas 

palavras de David Álvarez (comunicação pessoal), os detalhes da vida pessoal do locutor têm ga-

nhado importância, e entra em jogo a “identidade digital”. Os locutores e locutoras são marcas, 

mesmo dentro da própria marca das emissoras. Eles têm que cuidar de suas imagens, é uma marca 

que tem que ser desenvolvida.  

Aos websites das estações, mesmo com amplo conteúdo informativo e bastante atualizados, 

faltam ferramentas que permitam interação. Mesmo as mídias sociais carecem de um planejamento 

que vá além da distribuição de conteúdo e permita o compartilhamento e o diálogo. Na opinião do 

professor Manuel Sande (comunicação pessoal), falta a presença do áudio: não nos espaços reserva-

dos para download dos podcasts, mas como um elemento orgânico, oferecido pelas emissoras em 

meio às notícias em texto, como produções que não sejam meras replicações da antena, mas que 

estejam conectadas com a programação que vai ao ar. 

A ênfase dada ao consumo de mídia via internet, pelas emissoras espanholas, encontra seu 

limite quando consideramos o conteúdo exclusivo para a web, em que se destacam duas empresas: 

a Onda Cero e PRISA, esta representada principalmente pela Cadena SER. A primeira oferece um 

serviço exclusivo on-line, com programas realizados em temporadas ou de forma contínua. A se-

gunda é dona da plataforma Podium Podcast, que está se especializando em programas documen-

tais e ficção. São duas apostas ainda a colher resultados, como indica Manuel Sande (comunicação 

pessoal). No caso da Podium, os investimentos ainda são muito iniciais, e não houve tempo para 

colher resultados (a plataforma tinha pouco mais de um ano quando realizei as entrevistas). O 

grande desafio, segundo Sande, é a comercialização: tanto quanto as emissoras em cadeia estão 

tendo dificuldade para lidar com os anunciantes pequenos, locais, ainda não se criou um modelo de 

medição de audiência e comercialização dos podcasts. Com relação ao financiamento, Sande e Gal-

lego (2015) apresentam alternativas, como crowdfunding – utilizado anteriormente em projetos in-

dependentes, como alguns que estão disponibilizados no serviço Ivoox64. I. Gallego (comunicação 

pessoal) inverte a posição do que ocorreu com a música, e afirma que o podcast é o rádio transfor-

                                                           
64 O serviço nasceu na Espanha e está disponível em vários países, inclusive o Brasil. Trata-se de uma plataforma de 
divulgação de podcasts, tanto comerciais como independentes (www.ivoox.com). 

http://www.ivoox.com/
http://www.ivoox.com/
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mado de serviço em artefato. Como artefato – livre do fluxo de conteúdo que caracteriza o rádio 

hertziano – é mais fácil trabalhar diferentes formatos, como o documentário e a ficção. Abre-se, 

assim, a possibilidade de que esse tipo de conteúdo se reverta ao meio. M. Sande (comunicação 

pessoal) vê na liberdade criativa do podcast uma possibilidade de resgatar o uso complexo dos ele-

mentos sonoros, relegados ao segundo plano na produção contemporânea. Uma vez testados, caso 

triunfem, podem influenciar a programação massiva do broadcast. Dessa forma, talvez seja possível 

pensar em formas de consumo que renovem a audiência das empresas. 

.. Algumas considerações 

O dia na Espanha, especialmente na primavera e no verão, é bastante largo. Em comparação com os 

brasileiros, parece que o espanhol acorda mais tarde vai dormir mais tarde. Esse hábito por certo 

influencia a programação radiofônica, que precisa preencher um tempo longo de programação no-

turna e pode, assim, arriscar mais em programações na madrugada. Por outro lado, o rádio se apre-

senta como uma instituição presente desde quando o indivíduo acorda até quando vai dormir, a 

companhia do dia inteiro, e essa linha central é importante para compreender as percepções de 

valores que as emissoras radiofônicas reproduzem nos discursos sobre si mesmas. 

Essa primeira observação se faz necessária para compreender, também, mudanças na per-

cepção do rádio, isto é, na instituição radiofônica e as práticas discursivas a ela relacionadas. Na 

Espanha, também prevalece a impressão de que o meio está sendo tragado no turbilhão no ecossis-

tema midiático da era digital. As novas formas de circulação de conteúdo, que Cebrián Herreros 

(2008) preconizou, têm afetado o rádio em caminhos alternativos ao que antes se previa. O time-

shifting e o on-demand não são apenas novas affordances, e sim parte central da nova constituição 

do rádio – o que diretamente impacta a noção de continuidade narrativa do meio. 

Que pese o que se conhece como rádio – os usos institucionalizados e que se tornam claros 

com a historicização do meio – a linguagem radiofônica avança sobre outras tecnologias, mesclada 

com novas técnicas e com novos recursos. Na Espanha, tanto quanto no Brasil, se apresenta a opor-

tunidade de incorporar, nas brechas que se abrem, os elementos que faltam, ou que foram removi-

dos nas formações anteriores de uma ideia de rádio. Estou falando, por exemplo, do locutor especi-

alista, do aproveitamento do ouvinte na programação, da investigação jornalística em campo e a 

consequente reelaboração dos conteúdos com melhor aproveitamento dos recursos sonoros. 

A instituição radiofônica, na Espanha, é espaço de discursos conflitantes tanto quanto em 

outros locais, mas de modo diferente. Os conceitos formados por uma compreensão tradicional 
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estão esgarçados a tal ponto, que mesmo o objeto do discurso está variando e multiplicando-se. Na 

definição do que é rádio, a partir da percepção de quem produz ou de quem estuda o meio, encon-

tramos o predomínio de três forças, três valores intrínsecos não apenas ao meio, mas ao contexto 

que a ele dá forma: o “poder da conversa”, o “poder da escolha” e o “poder da imagem” (o vídeo). 

Obviamente, duas dessas três forças contradizem as percepções mais tradicionais. O conflito mais 

interessante está na hibridização do rádio com o digital, resultando no vídeo por streaming, no po-

dcast e na maior variedade de escolhas de formatos (o conteúdo merece uma discussão mais bem 

informada). Essa forma híbrida não pode ser esvaziada de conteúdo, nem pode sobrepujar o valor 

central do veículo conforme determinado historicamente – companhia e comprometimento – mas 

com certeza os altera profundamente. 

Por “poder da conversa”, refiro-me à importância das revistas radiofônicas em que a apre-

sentação, as entrevistas, bate-papos e tertúlias compõem a totalidade dos programas. Fossem casos 

isolados, poderíamos apresentar isso apenas como a atenção a uma parcela do público, mas se con-

siderarmos os programas com estrutura semelhante nas emissoras musicais mais ouvidas – como 

os programas matinais, ou o Yu No te Pierdas Nada – temos que pelo menos 50% da programação 

ouvida é baseada em voz. Historicamente, a mídia impressa se desenvolveu muito pouco na Europa 

Meridional em comparação a outros países, o que afetou o desenvolvimento de um letramento 

avançado, de modo que a cultura nos países ibéricos permanece muito mais oral que em outras 

regiões da Europa (Hallin & Mancini, 2004, p.128). A possibilidade da existência de um programa 

como o Hablar por Hablar, inclusive, é representativo, apesar de outros programas valorizarem 

pouco a participação da audiência como uma interlocução com o apresentador ou a emissora. Esse 

comprometimento do ouvinte, no entanto, se modifica para acompanhar a escuta assíncrona, 

quando a participação ocorre por meio de mensagens enviadas por WhatsApp, e-mail ou SRS. Não 

se trata de um substituto da instantaneidade do contato entre ouvinte e meio de comunicação, mas 

de outra forma de realizar essa participação. 

A perda da sincronia na conversa entre ouvintes, locutores e emissora é uma resposta natu-

ral à segunda força, o “poder da escolha”. Ao apresentar ao ouvinte a possibilidade de adaptar a 

grade de programação ao seu tempo de escuta, o comentário e a reposta em tempo diferido torna-

se um subterfúgio para manter a impressão de continuidade – uma característica necessária para a 

manutenção de alguns valores tradicionais do rádio.  

O poder da escolha, entretanto, representa uma mudança sensível no modelo de negócios 

tradicional do rádio – ao qual as empresas apresentam ainda um grande apego. No que se refere aos 
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programas, esse momento de adaptações se torna também palco de contradições. Por exemplo, 

muitas atrações de emissoras generalistas apresentam complexidade em sua forma e valorizam uma 

escuta mais atenta, algo que pode ser obtido com o podcast. Ao mesmo tempo, esses programas 

são fragmentados e indexados de forma insuficiente para possibilitar esse modelo de consumo. Para 

retomar um exemplo complexo, o programa Hablar por Hablar é um híbrido dos dois momentos: 

sua legitimidade depende da participação simultânea da apresentadora, do interlocutor e dos ou-

vintes, ao mesmo tempo em que as histórias contadas são unidades perfeitamente adaptáveis a um 

podcast, mas essas possibilidades são subaproveitadas (no tópico 8.2.3, retomo esse exemplo com 

propostas de aproveitamento dessa produção para expansão do alcance do rádio). 

O mesmo ocorre com a utilização dos SRS, plataformas de distribuição de mídia e websites: 

pouco conteúdo ofertado se aproveita de uma das vantagens das ferramentas do Facebook e Twit-

ter: criar engajamento, propagação (com a divulgação espontânea pelos fãs) e consequente reforço 

da marca. Não é exagero afirmar que, dentre os três principais mercados que tenho observado, o 

espanhol é aquele que melhor uso faz da internet. Entretanto, o modelo de distribuição unilateral 

de conteúdo, que sempre dominou o modelo radiofônico, provoca uma subutilização das ferramen-

tas digitais. 

Curiosamente, a mudança poderia vir de uma compreensão melhor do uso da imagem nas 

relações da emissora com seus ouvintes. Não se trata da transformação de uma forma de distribui-

ção originada na radiodifusão a outra (do rádio para a TV), mas a criação de verdadeiros híbridos, 

capazes de alcançar diferentes audiências sem deixar de lado as características da linguagem radio-

fônica. O trabalho realizado em alguns programas mostra que isso é possível, e que, no final, o que 

importa é o reforço da marca do anunciante, da emissora e do rádio em geral. Falta, claro, mesmo a 

essas atrações, ferramentas de engajamento e distribuição, mas a incorporação natural da imagem 

no contato com o ouvinte, num meio que efetivamente é baseado em estímulo visual (a web) pode 

sinalizar que as possibilidades estão abertas – pelo menos, nos hábitos de audição de rádio na Espa-

nha. 

O caso espanhol deixa evidente que o espaço preenchido pela instituição radiofônica no 

ecossistema midiático é equalizado um pouco mais pelo comportamento da audiência do que por 

decisões empresariais. Claro, essas decisões comerciais, como actantes no discurso sobre o rádio, 

estão ali presentes e tentam se impor com a desculpa do corte de gastos. Entretanto, são negociadas 

em virtude do conjunto de afirmações que compõem o que se pensa e o que se espera do rádio. 

Companhia, comprometimento e palavra, mas também complementaridades com outros conteú-
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dos e possiblidade de escolha, justamente para alimentar as características dominantes desse dis-

curso. É nesse espaço que as estratégias montadas por diferentes agentes devem se colocar. 

. RÁDIO EM PORTUGAL, IMPRESSÕES 

Com o período de pesquisa na Espanha, busquei elementos comparativos, que pudessem ser con-

trapostos ao rádio Britânico. O breve período em Portugal, em continuidade, teve como objetivo 

acrescentar o terceiro elemento, um diferencial, para formar uma base de dados tríplice em que 

cada ponta representa um aspecto singular. Durante os 15 dias em que fui recebido na Universidade 

do Minho pela professora Madalena Oliveira, procurei observar de forma bastante geral a organiza-

ção do rádio português e buscar, principalmente, os aspectos que se destacam na instituição do 

rádio naquele país. Adequei a investigação em Portugal a um período mais curto de observação, o 

qual foi complementado por uma segunda exploração de conteúdos realizada após meu retorno à 

Inglaterra.  

Enquanto o mercado radiofônico britânico destaca-se pela dominação do setor público, e o 

rádio espanhol tem características econômicas e históricas que podem ser assemelhadas às brasilei-

ras, o setor de rádio português está formatado em resposta a um domínio duopolista que, histori-

camente, delimitou seu desenvolvimento. Além de questões econômicas serem importantes actan-

tes na constituição do mercado radiofônico português, é importante considerar que fatores histó-

ricos também atuam como fortes mediadores no rádio atual. As variações mais perceptíveis (espe-

cialmente para um visitante com pouco contexto) parecem ser a relevância das emissoras locais na 

articulação de um discurso crítico, tanto à organização do mercado como à programação entregue 

pelas empresas dominantes. 

Hoje, o rádio em Portugal está legalmente dividido entre quatro tipos de emissoras: inter-

nacionais; nacionais, isto é, com autorização para distribuição do sinal em todo o território; regio-

nais, que atendem um distrito, um conjunto de distritos, uma área metropolitana ou um conjunto 

de ilhas; e locais, que atendem um município ou um conjunto de municípios65. Para obter um pa-

norama do rádio português que facilitasse algumas respostas, realizei um primeiro recorte entre as 

emissoras nacionais, regionais de Lisboa e do Porto, e locais da região de Braga (onde fiquei baseado). 

A exemplo da Espanha, consultei os dados do Bareme Rádio66 para conhecer as emissoras mais ou-

                                                           
65 Conforme consta na Lei 54/2010, em documento no website da RTP (http://media.rtp.pt/) 
66 A empresa de estatística Marktest (www.marktest.com) realiza as medições de audiência em Portugal, além de prestar 
outros serviços de medições estatísticas. Entre eles está a divulgação trimestral da média de ouvintes do rádio, por meio 
 

http://media.rtp.pt/empresa/informacao/lei-da-radio/
http://media.rtp.pt/empresa/informacao/lei-da-radio/
http://media.rtp.pt/empresa/informacao/lei-da-radio/
http://media.rtp.pt/empresa/informacao/lei-da-radio/
http://media.rtp.pt/empresa/informacao/lei-da-radio/
http://www.marktest.com/
http://www.marktest.com/
http://www.marktest.com/
http://www.marktest.com/
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vidas e, a partir daí, tentar descrever um padrão de preferência audiência. Nesse ponto, a primeira 

observação ficou delimitada às seguintes emissoras: Renascença, RFM, Megahits e Sim, todas do 

grupo Renascença Multimédia; Comercial, M80 e Cidade, do grupo Media Capital Rádios, cujo 

maior acionista é o grupo espanhol PRISA; TSF FM, emissora que surgiu como local independente 

nos anos 1980 e hoje está ligada ao grupo Global Media, controlador de vários periódicos informa-

tivos; Antena 1 e Antena 3, públicas; e Rádio Barcelos e Antena Minho, locais. Valorizei, nesse pri-

meiro recorte, a diversidade de modelos, independentemente do alcance de público. 

Para o recorte final, a exemplo da metodologia utilizada para os casos britânico e brasileiro, 

foram utilizados dois critérios: os usos dados às ferramentas digitais – nomeadamente o website e 

as redes sociais – e a diversidade de programação. Considerando os objetivos gerais da ramificação 

europeia desta pesquisa, cinco emissoras foram eleitas para observação aprofundada: Antena 3, Co-

mercial FM, Rádio Barcelos, Renascença e TSF. Seria irresponsável, entretanto, não traçar algumas 

anotações sobre outras emissoras igualmente importantes, como a Cidade FM e a Rádio Sim, ou 

comentar as experiências das regionais Vodafone FM (Grupo Media Capital) e SBSR (rádio do festi-

val de música Super Bock Super Rock), ambas emissoras patrocinadas por empresas que não são, 

genuinamente, da área de radiodifusão. 

Um ponto que se destaca sobre Portugal é a concorrência direta entre segmentos de emis-

soras comerciais em nível nacional, o que torna necessária a observação de cada segmento em du-

plas, ao menos. Dessa forma, a Comercial FM deve ser observada também em relação à RFM; a Ci-

dade só pode ser compreendida em relação à Megahits; a TSF está, em certo sentido, no mesmo 

espectro que a Antena 1; e mesmo a Antena 3 vai apresentar alguns traços compartilhados com a 

Vodafone e a SBSR. Assim, para facilitar o desenvolvimento deste relato de impressões, não vou me 

concentrar nas descrições das emissoras per se. Por outro lado, apontarei os elementos que se des-

tacaram nessa observação, como os diferenciais de programação, e que foram temas nas conversas 

que mantive durante a estadia em Portugal. Nesse tempo, além de manter contato com a professora 

Madalena Oliveira, tive um encontro com os professores Luís dos Santos e Pedro Portela, também 

da Universidade do Minho, e com Ricardo Loureiros, diretor da Rádio Barcelos. 

Os elementos em que pretendo dividir estas reflexões sobre as impressões, e que estão in-

terconectados, são: a definição de público-alvo e a posição do jovem; as tipologias musicais nas emis-

soras portuguesas; o modelo português para a informação; e uma breve descrição das emissoras 

                                                           
do serviço Bareme Rádio. No entanto, os dados tornados públicos são bastante limitados. Desse modo, foram também 
de grande valor as publicações do Obercom - Observatório da Comunicação (https://obercom.pt/) 

https://obercom.pt/
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locais. Antes, entretanto, apresento brevemente os contextos econômico e histórico para situar a 

discussão. 

.. O contexto 

Rever alguns pontos da história do rádio em Portugal nos ajudará a ter uma percepção mais acurada 

sobre os processos que o instituem socialmente. Tal qual na Espanha (ver pág. 331), o desenvolvi-

mento do meio esteve, por muito tempo, limitado pelo projeto político da ditadura que controlou 

Portugal até 1974. Segundo a pesquisadora Paula Cordeiro (2004, p.2), ao rádio foi atribuída a função 

de “aparelho técnico e discursivo ao serviço dos interesses do poder, e um instrumento para legiti-

mação da ditadura”, capaz de distrair uma população alienada. 

De acordo com o encadeamento histórico alinhado por Cordeiro, encontra-se pontuada a 

lenta implantação da televisão, a partir de meados dos anos 1950, como o início de uma mudança 

nos modos de produção de rádio: o deslocamento da faixa nobre para o período noturno, o desen-

volvimento de novos programas no campo da música e da ficção, e a possibilidade de um discurso 

velado de oposição ao governo garantido pela criatividade de novos profissionais. Dessa forma, tor-

nou-se possível que o rádio ocupasse um papel fundamental na organização dos movimentos mili-

tares que tiveram parte na revolução em 25 de abril de 1974. Conforme Reis e Lima (2014), nos anos 

1970 o rádio era o meio de comunicação dominante, com uma penetração na faixa de 88%. O cená-

rio era composto por poucas empresas: três emissoras nacionais67, uma emissora na capital Lisboa68 

e mais oito emissoras de âmbito local. Todas as empresas foram veículos de propaganda do Estado 

Novo de Antonio Salazar, e passaram por um processo de intensificação da censura durante o perí-

odo em que Marcello Caetano governou o país (o último período da ditadura) (Reis & Lima, 2014). 

Entretanto, a abertura criativa pela qual as emissoras de rádio passavam no período noturno permi-

tiu o alinhamento – especialmente dentro de empresas privadas – com o Movimento das Forças 

Armadas (MFA) que derrubou a ditadura. Conforme contam Reis e Lima (2014) a Rádio Renascença 

e os Emissores Associados de Lisboa foram as estações escolhidas para emitirem as senhas musicais 

que sinalizaram os avanços do movimento. 

Em 1975, o MFA emite um decreto que estatiza quase todas as emissoras privadas (a princi-

pal exceção é a Rádio Renascença), o que constitui um duopólio entre a emissora católica e a recém-

                                                           
67 A Rádio Clube de Portugal, RCP, de capital empresarial privado; a Rádio Renascença, pertencente à igreja católica; e a 
Emissora Nacional, pública, todas surgidas na década de 1930. 
68 Emissores Associados de Lisboa 
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criada Empresa Pública de Radiodifusão (a partir de 1976, Radiodifusão Portuguesa - RDP). Esse pro-

cesso acaba desencadeando outro, o das rádios piratas, que ganha força e status na década seguinte 

– fenômeno ainda mais importante para compreender a forma do rádio em Portugal. A saída de um 

modelo de comunicação totalmente controlado para outro, um pouco mais aberto, porém agora 

fechado no binômio Igreja-Estado, não garantiu um meio de expressão efetivo para boa parte da 

população. Pelo contrário, fomentou a criação de veículos ilegais (Reis, 2014). Segundo Cordeiro 

(2004, p.4), “estas rádios inovaram e experimentaram novos formatos, preenchendo espaços de cri-

atividade que tinham sido deixados em aberto pelas rádios nacionais”. 

Uma legislação criada no final dos anos 1980 possibilitou a regularização do setor. As emis-

soras piratas deveriam encerrar suas atividades e solicitar uma nova licença, o que acabou colocando 

diferentes empresas para fora do mercado, que se reconstituiu a partir dos anos 1990. É nessa virada, 

e no desenvolvimento do rádio local em Portugal nas últimas décadas, que reside a maior contradi-

ção com relação a esse assunto. Em um lado, as emissoras locais, por conta do fôlego criativo do 

período de ilegalidade, alimentaram a esperança de uma comunicação plural. Diz Madalena Oliveira 

que 

… nas décadas de 1980 e 1990, do ponto de vista da organização dos conteúdos emitidos, as rádios 
locais destacaram-se essencialmente em três aspetos: por um lado, pela abertura da antena à infor-
mação considerada secundária pelos órgãos nacionais. Por outro, pela difusão de música popular e 
por um tipo de programas que chegaria a quase todas as rádios locais, os programas de discos pedi-
dos. Finalmente, pela promoção generalizada dos espaços abertos à participação do ouvinte por te-
lefone. (Oliveira, 2014, p.86) 

O desapontamento veio com as dificuldades financeiras inerentes à legislação e às caracte-

rísticas do mercado português, e com o recente aceleramento do processo de concentração de pro-

priedade (Carvalho, 2014). Segundo Santos,  

Se olharmos com o distanciamento que o tempo já nos permite para o processo de implementação 
de rádios locais em Portugal, verificamos que ficou muito mais marcado por uma certa leitura polí-
tica sobre a melhor configuração de um novo espaço mediático do que pelas irrupções de irreverên-
cia criativa trazidas do evento gigante que a precedeu, a explosão de rádios piratas. (Santos, 2014, 
p.105) 

Fica evidente, portanto, que as emissoras locais possuem uma importância singular no ima-

ginário histórico do rádio português. Mesmo o desmembramento da RDP no início dos anos 1990 

para o estabelecimento da Rádio Comercial (adquirida por um grupo privado e, hoje, uma das líde-

res de audiência) não teve a relevância que as emissoras piratas assumiram. Hoje, embora o mercado 

radiofônico português tenha a presença de um número maior de empresas, é ainda patente a con-

centração em poucos grupos – a empresa pública inclusive. As práticas discursivas estabelecem, 
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então, pontos em tensão ao definir as identidades das emissoras em meio aos enunciados que 

opõem os polos hegemônicos a uma ideia de contra-hegemonia. O discurso sobre o rádio em Por-

tugal, quando é debatida a internet como o próximo grande passo (Ribeiro, 2014; Portela, 2011), está 

retomando os conceitos estabelecidos nos processos históricos, que moldaram o contexto exclusivo 

do mercado radiofônico.  

Em termos de audiência, os últimos 10 anos mostram certa estabilidade na penetração do 

rádio. O principal indicador utilizado com referência é a “audiência de véspera”, seguido do “reach 

semanal” e do “share”, medidos pela Marktest e divulgados por meio do serviço Bareme Rádio. Uma 

série histórica comparativa entre 2002 e 2016 (Obercom, 2017) mostra pouca variação da audiência 

da véspera, com o menor valor em 2007 (54,6%) e o maior em 2005 (58,9%). Em 2016, 55% das pes-

soas indicaram ter ouvido o rádio pelo menos uma vez no dia anterior à pesquisa. No último trimes-

tre de 2017, período em que esta pesquisa foi conduzida, a audiência de véspera alcançou 54,2% das 

pessoas, e o reach semanal (duplo período) já demonstrava um alcance de 76,5% (www.marktest.pt). 

São números confortáveis, a despeito de não demonstrarem grande força e alcance do rádio.  

Tal conforto se reduz quando as questões econômicas entram na conta, afinal, são os nú-

meros discretos do mercado de rádio em Portugal que permitem classificá-lo como pequeno. Se-

gundo informações apresentadas pelo Anuário da Comunicação 2015/2016 do Observatório da Co-

municação (Obercom, 2017), com números fornecidos pelo instituto de estatística Marktest, pelo 

INE (Instituto Nacional de Estatísticas) e pela empresa Omnicom Portugal, o rádio é apenas o 5º 

meio em distribuição de investimentos, com 3,18% do total investido segundo a Marktest ou 6,9% 

segundo o Omnicom69. Além disso, a crise econômica que teve seu epicentro em 2008 balançou a 

organização do mercado midiático e publicitário, o que se refletiu na progressão dos investimen-

tos70. 

                                                           
69 Segundo a Marktest, empresa que estima os investimentos a partir dos valores de tabela, o rádio teve cerca de 254 
milhões de euros em investimentos em 2016, o que representa apenas 3,18% do total estimado. Como comparação, os 
meios baseados em internet tiveram próximo de 700 milhões de euros em investimento, ou 8,71% do total. A televisão, 
segundo esse instituto, recolheu em 2016 aproximadamente 6,087 bilhões de euros, ou 76,19% do total. Números mais 
realistas trabalhados por outros institutos, como o Omnicom e a INE – que estimam os valores reais praticados – mos-
tram que a faixa real de investimentos é bem menor: segundo o Omnicom, o rádio registrou pouco mais de 37 milhões 
de euros em investimentos publicitários, o que representa 6,9% do total apurado; a TV teve 293 milhões de euros em 
investimentos, ou 54,1% do total, e os serviços de internet aproximadamente 77,5 milhões de euros, ou 14,3%. 
70 Novamente, há uma diferença segundo a metodologia de medição. O Marktest aponta que os investimentos em rádio 
cresceram 42% de 2008 (o pior ano de uma série histórica entre 2002 e 2016) – em comparação, a TV cresceu 83%, e o 
total de investimentos publicitários cresceu 71%. Já o Omnicom mostra diminuição no total do investimentos na ordem 
de 32%, com queda dos investimentos em TV mais acentuada (29,5%) que para o rádio (18,6%), e crescimento dos in-
vestimentos publicitários em veículos da internet (+ 245,9%) 

http://www.marktest.pt/
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Conquanto importantes, poucos aspectos do setor econômico informam uma discussão so-

bre os caminhos do rádio português. Como se trata de um mercado bastante enxuto e historica-

mente novo, as experiências que podem ser realizadas pelas empresas encontram respaldo em um 

passado próximo, e acabam por não apontar para uma resposta imediata para questões financeiras. 

Por vezes, levado pelas vozes das emissoras e pelas palavras dos pesquisadores, o visitante que está 

conhecendo o rádio em Portugal é levado a crer que as dimensões (físicas, econômicas e sociais) 

permitem tentativas e erros na elaboração das grades e das propostas, pois as recuperações de falhas 

ocorreriam de modo acelerado. Em outros momentos, a sensação que se tem é que a minguante 

importância do rádio no ecossistema midiático português fazem com que os resultados econômicos 

importem cada vez menos. Em qualquer uma das hipóteses, abrem-se possibilidades fomentadas 

pelo conhecimento instituído e por sua superação. 

.. O público-alvo secundário de adolescentes e jovens adultos 

Apesar do que pode sugerir o título, seria injusto começar esta seção afirmando que o público jovem 

não encontra uma emissora direcionada à sua faixa etária. Existem emissoras tanto em nível local 

quanto nacional a dialogar com a audiência entre 15 e 25 anos, como é o caso da Cidade FM e da 

Megahits FM. A questão, portanto, é mais complicada, e para compreendê-la é necessário discorrer 

um pouco sobre a distribuição da população portuguesa e como a audiência do rádio se organiza. 

É notório que, nos últimos anos, Portugal vem observando o envelhecimento de sua popu-

lação71. As pessoas entre 15 e 24 anos representavam em 2016 apenas 10,5% do total, enquanto 15 

antes 13,7% da população estava nessa faixa etária. Em comparação, a faixa com maior percentual é 

aquela entre 35 e 44 anos de idade, representando 14,9% dos portugueses em 2016. O número de 

pessoas com 65 anos ou mais subiu de 16,73% da população em 2001 para 21,43% em 201672. 

Um olhar para a audiência do rádio dividida por faixa etária possibilita compreender como 

esses números afetam o alcance geral do rádio. Sempre considerando a audiência da véspera, em 

2016 o rádio alcançou 72,8% das pessoas entre 25 e 34 anos, e 72,6% daquelas entre 35 e 44 anos, 

sendo esses dois segmentos os de maior penetração. Entre os jovens de 15 a 24 anos, 61,4% disseram 

ter ouvido rádio. As faixas de maior idade são as com menor penetração, com alcance de 44,4% 

                                                           
71 Conforme matéria publicada pelo Público.pt, em 2017 houve recorde de óbitos suplantando o número de nascimen-
tos, uma das consequências do envelhecimento da média da população registrada nas últimas décadas. Ver: 
https://www.publico.pt/2018/01/22/sociedade/noticia/mais-24-mil-mortes-do-que-nascimentos-populacao-encolhe-
ha-nove-anos-consecutivos-1800123  
72 Conforme dados obtidos a partir do portal do Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal (www.ine.pt). Acessado 
em 30/janeiro/2018.  

https://www.publico.pt/2018/01/22/sociedade/noticia/mais-24-mil-mortes-do-que-nascimentos-populacao-encolhe-ha-nove-anos-consecutivos-1800123
https://www.publico.pt/2018/01/22/sociedade/noticia/mais-24-mil-mortes-do-que-nascimentos-populacao-encolhe-ha-nove-anos-consecutivos-1800123
https://www.publico.pt/2018/01/22/sociedade/noticia/mais-24-mil-mortes-do-que-nascimentos-populacao-encolhe-ha-nove-anos-consecutivos-1800123
https://www.publico.pt/2018/01/22/sociedade/noticia/mais-24-mil-mortes-do-que-nascimentos-populacao-encolhe-ha-nove-anos-consecutivos-1800123
http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
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entre a pessoas de 55 a 64 anos, e 30,3% entre as pessoas com mais de 65 anos (Obercom, 2017). 

Dessa forma, é possível afirmar que as principais faixas de audiência em Portugal estão entre os 15 e 

os 54 anos de idade, mesmo segmento que representa, hoje, 51% população portuguesa que mora 

no continente.  

O mercado parece não se interessar pelas crianças até 14 anos (grupo que representa 13,9% 

da população), logo, restam cerca de 35% dos residentes em Portugal continental que estão, justa-

mente, nos segmentos com menor penetração do rádio. Ao mesmo tempo, o volume de pessoas 

com 55 anos ou mais justifica o investimento em programação voltada para eles. O inverso, porém, 

também é verdade, e emissoras tradicionais como a Renascença devem se reconfigurar para dialogar 

com uma audiência adulta, porém mais jovem. O problema que isso gera é bastante claro: alta con-

centração e competição em um único segmento de audiência.  

Já com relação aos jovens, conforme mostram os dados demográficos de Portugal, a popu-

lação dessa faixa etária representa uma parcela relativamente pequena. Isso faz com que as emisso-

ras busquem ampliar seus targets para apresentar um número maior de ouvintes absolutos, o que 

implica uma reconfiguração a partir de estilos musicais (ou seja, buscam outra segmentação) ou a 

partir dos usos possibilitados pelas emissoras (os serviços que compõem a programação se diversi-

ficam). Como resultado, a grade se torna “híbrida”.  

A forma que os programas matinais de diversas emissoras assumem pode ser usada como 

ilustração, e o Manhãs da Comercial serve como um bom exemplo. Trata-se de uma revista com seis 

apresentadores, entre eles humoristas com bastante apelo ao público mais jovem. O programa se-

gue a estrutura dos shows matinais muito comum entre as emissoras analisadas na Europa: bate-

papo com temas gerais, eventuais entrevistas, diversos quadros temáticos (ou rubricas, normal-

mente apresentadas pelos próprios locutores) e, se for uma rádio musical, canções intercaladas em 

proporções mais ou menos simétricas com o tempo de fala. De qualquer forma, a plástica, os temas 

e o próprio estilo de condução deixam bem claro que a faixa etária a que a Comercial (como um 

todo) está dedicada é um pouco mais madura. Estratégia semelhante é tomada pela RFM, porém 

com mais presença musical e menos apresentadores na manhã. No restante da programação da 

Comercial, a música ocupa um espaço maior, com alguma variedade de estilos. Predomina, clara-

mente, o pop internacional e nacional, mas também nesse aspecto as pessoas mais jovens são em-

purradas para a outra emissora do grupo, a Cidade. 
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É importante destacar a Comercial e a RFM nesta breve reflexão, porque ambas dividem a 

liderança da audiência em praticamente todas as faixas etárias. Apenas como exemplo, em setembro 

de 2016, cada uma dessas emissoras tinha, sozinha, mais ouvintes na faixa etária entre 15 e 24 anos 

do que Cidade e Megahits juntas, as emissoras adolescentes dos dois principais grupos de mídia 

radiofônica de Portugal (Durães, 2016). 

A Cidade FM é, entre as emissoras do grupo Media Capital Rádio, a que devota a programa-

ção mais adequada para o jovem português, mas isso não quer dizer que ele é o único alvo. Algum 

direcionamento é perceptível na locução, no recorte de notícias (esportes e estilos de vida), e na 

predominância da música pop. Outra estratégia da emissora para alcançar esse público foi a contra-

tação para o seu casting de vários nomes ligados ao vídeo, em especial provindos do YouTube, como 

o Diogo Sena e Carlos Vilhena. A escolha de nomes com apelo entre esse público-alvo resulta em 

outra estratégia complementar e interessante: a música é importante e predomina, mas a voz se faz 

presente em boa parte da programação. São vários os shows que lançam mão do recurso do locutor, 

seja para um bate-papo entre dois apresentadores, seja para entrevistas ou para a condução de re-

vistas eletrônicas. Há, também, nessa emissora, espaços para divulgação de segmentos musicais al-

ternativos, como o hip hop. Boa parte da programação está editada e disponível sob demanda no 

website. 

Não obstante, ao se ouvir algum tempo de programação, permanece a sensação de que a 

emissora está mirando, também, em pessoas acima de 25 anos, seja para promover uma transição 

para as outras faixas de audiência, seja para efetivamente inflar os seus números (como vimos, trata-

se do segmento etário com maior penetração do rádio, ainda que componha apenas 11,2% da popu-

lação portuguesa). A emissora-espelho do outro grupo, a Megahits, assume formatos de programas 

semelhantes, mas investe menos nos nomes que coloca no ar. Sua mescla musical é, de modo seme-

lhante, menos variada, embora a emissora gaste mais tempo de sua programação com música que 

com fala. Dada a penetração dos serviços de streaming por toda a Europa, a alta repetição de música 

(o modelo Top 40) e playlist musical soam cada vez mais como estratégias antigas. 

Dessa forma, salvo essas duas emissoras em nível nacional (Cidade e Megahits) que realizam 

algum esforço para ter como público-alvo primário adolescentes e jovens adultos, encontramos 

pouca oferta de programação que dialoga com tal faixa. De acordo com P. Portela e L. Santos (co-

municação pessoal, 23/out/2017), historicamente houve uma relação maior do rádio com os jovens, 

mas isso vem se perdendo, conforme fica evidente com os dados da observação. Três outras emis-

soras devem ser destacadas neste cenário para que a complexidade do tema seja mais evidente. 
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A primeira é a Antena 3, emissora da Rede Pública de Rádio e TV (RTP) que tem como pre-

missa alcançar a audiência mais jovem. Entretanto, é também sua função manter uma programação 

musical diferenciada, ou seja, apresentar cenas musicais alternativas e que não são trabalhadas em 

outras emissoras (uma função semelhante à da BBC 6 Music, no Reino Unido, e à da RNE Radio 3, 

da Espanha). No conjunto, sua programação é das mais interessantes e, possivelmente, a que melhor 

serve ao objetivo desta pesquisa em buscar programas que se destaquem. A fórmula do matinal da 

Antena 3 é um exemplo: apesar dos diversos locutores conversando entre as músicas, ganham des-

taque a qualidade da conversa e das atrações apresentadas73. Além disso, o tempo de fala supera o 

de músicas sem tornar-se cansativo, dada a dinâmica apresentada. Outro programa interessante da 

Antena 3, que merece estudo mais aprofundado, é o “Domínio Público”, um show diário para apre-

sentação de canções que conta com longas entrevistas e material diverso de áudio, como falas de 

músicos e reportagens sobre eventos culturais. Trata-se de um daqueles raros exemplos de progra-

mas de especialistas em que a apresentadora traz o contexto da canção e álbum que apresenta. Com 

foco no público da internet, o website da Antena 3 é também muito bem organizado, e dividido em 

três seções que fogem do óbvio: Ver, Ouvir e Ler. Ou seja, o ouvinte da emissora ou o usuário da 

internet encontra versões on-demand da programação do broadcast, mas também conta com larga 

produção de texto e vídeo (inclusive minidocumentários) que a rede pública produz com a marca 

da rádio. Tudo isso, no entanto, não muda o fato que a Antena 3 tem mais sucesso dialogando com 

o público mais maduro. Seu estilo de locução, fora das atrações especiais, denota a seriedade bus-

cada por um veículo que pretende conversar com uma faixa larga de audiência. Assim, seria um erro 

tentar enquadrar essa emissora dentro de uma única faixa etária; sua segmentação está muito mais 

próxima de estilos de vida e gostos musicais. 

As outras duas emissoras a serem destacadas são a SBSR e a Vodafone FM. Tal qual a Antena 

3, o apelo musical é a música alternativa e diferenciada. Independentemente de toda a comunicação 

ser relacionada com o jovem adulto, o estilo de programa e a locução nessas duas rádios são bastante 

específicos. A Vodafone busca um tipo de programação menos variada, com tom “etéreo”, em certa 

medida. No caso específico da SBSR, tudo gira em torno do festival de música de mesmo nome, 

patrocinado pela marca de cervejas. A emissora tinha apenas um ano no ar à época da investigação, 

e fica claro que estava buscando ainda um espaço e o público-alvo. A programação conta com es-

paços dedicados à música latina (do Caribe), ao hip hop, progressive pop, house, eletrônico, entre 

outros. De um modo geral, as falas dos locutores são restritas a quadros variados – repetidos durante 

                                                           
73 Por exemplo, o quadro “Charadas a esta hora?” conta com participação do ouvinte para adivinhar charadas antigas; e 
Portugalex, em que humoristas imitam as figuras públicas portuguesas em recriações das notícias mais importantes. 
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o dia – que contam com um texto simples e, por vezes, duro. Nos programas, os locutores apresen-

tam pouco dos contextos musicais. Há exceções, como o programa chamado Ponto de Fuga, em que 

uma música é sugerida a um músico que participará do programa, e esse convidado deve escolher 

outras músicas que se relacionam com aquela primeira; durante o programa, ocorre um longo bate-

papo com o entrevistado. 

A partir destas observações, é possível construir algumas impressões sobre a relação do jo-

vem com o rádio em Portugal: ela está diminuindo conforme os anos passam. Para P. Portela (co-

municação pessoal), isso tem a ver também com a iniciação da escuta se dar principalmente on-line, 

em vídeos do YouTube, como demonstrou em trabalho anterior: 

… enquanto na escuta FM se nota uma ligeira erosão, no consumo on-line percebe-se que ocorre 
um crescimento relevante. Isto é, o consumo global de rádio aparenta estar em crescimento por 
causa das dinâmicas de complementaridade entre os dois canais, mas também porque se nota que 
nas camadas mais jovens a iniciação de alguns indivíduos no contacto com a rádio já ocorre on-line. 
Ou seja, há gente nova a “chegar” à rádio sem passar pelo consumo FM. (Portela, 2014) 

A necessidade de continuar financeiramente viável leva as direções das emissoras a amplia-

rem seus públicos. Além disso, a predominância histórica dos grupos midiáticos resulta na concen-

tração em torno de duas ou três marcas, em detrimento da variedade. Estaria esse jovem preparado 

para se manter fiel a uma dessas marcas, conforme envelhece? Estão essas emissoras – ou as corres-

pondências on-line - preparadas para continuar sendo a referência informativa, musical e de entre-

tenimento para o resto da vida? Esse deve ser o questionamento diante das mutações do ambiente 

midiático. 

Ao mesmo tempo, esses agrupamentos também podem refletir outra informação sobre o 

mercado português: seu tamanho, o que representa um desafio para as empresas que lá operam. De 

qualquer maneira, parecem faltar estratégias que dialoguem com o público adolescente, de modo a 

reforçar o hábito de escuta. Nesse sentido, a Cidade FM parece estar seguindo a liderança, ao lançar 

mão da mesma estratégia usada por outras empresas europeias e tentar relacionar o rádio com o 

vídeo. Obviamente, não é o mesmo que a Los40 da Espanha, que trouxe o vídeo para a programação 

de forma híbrida, mas trazer nomes ligados ao audiovisual ajuda a alimentar os caminhos que a 

audiência percorre no ecossistema midiático. Além disso, todas as emissoras que tentam dialogar 

com esse público produzem paródias musicais em vídeo usando o seu casting, em uma tentativa – 

nem sempre bem-sucedida – de humor. 
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.. As tipologias musicais 

Conforme observado na seção anterior, em Portugal existem emissoras dedicadas a tocar estilos 

independentes e alternativos de música. Essa é a premissa da Vodafone e da SBSR, estações cujo 

projeto musical e de marca resulta da tentativa de outras empresas em criar uma relação afetuosa 

com os consumidores. Essa é uma das estratégias da “economia afetiva” (Jenkins, 2008; Andrejevic, 

2011) que, neste caso, é traduzida no estilo de vida representado pela segmentação musical das es-

tações. 

Para além desses significados, entretanto, chama atenção que, em um mercado pequeno e 

concentrado como o português, a variedade musical no rádio possa ser elástica a ponto de incorpo-

rar estilos tão diferentes. Por certo, as três emissoras ouvidas durante esse curto período (soma-se a 

pública Antena 3), com tal formatação, não alcançam índices altos de audiência. Pelo contrário, 

apresentam números baixos em comparação com a média das demais estações apresentadas no 

ranking Bareme Rádio (A SBSR sequer aparece na versão simplificada do ranking). Entretanto, a pre-

sença dessas programações ajuda a reforçar a impressão contraditória de que o rádio português 

tenta fugir da asfixia do modelo padronizado das líderes (que garante rentabilidade) em busca de 

nichos (que são construídos onde ninguém opera). 

Apesar de Vodafone, SBSR e Antena 3 focarem em música independente e alternativa, cada 

uma tem um recorte próprio, conforme mencionado na seção anterior. Além delas, é necessário 

citar o modelo M80 (irmã da espanhola do grupo PRISA, mas adaptada ao cenário português), que 

toca flashbacks e midbacks até os anos 1970, e a Sim FM, que vai ainda mais atrás para atender o 

público acima dos 50 anos. 

A variedade musical vai além de uma segmentação que determina marcas. Por força de lei, 

que obriga uma porcentagem de música em língua portuguesa, é comum encontrar nessas emisso-

ras o fado moderno, as cenas portuguesas de pop e de hip hop, a música pop e romântica brasileira, 

além dos sucessos internacionais de língua inglesa e espanhola. Não é raro uma mesma emissora 

tocar nova MPB, fado, funk e o pop de Beyoncé e Coldplay – esse é o modelo da Comercial, en-

quanto a RFM ocupa muito mais o CHR durante boa parte do dia. É raro, entretanto, encontrar 

entre essas emissoras um recorte musical que privilegie somente a música doméstica: esse é um 

papel que fica com as emissoras locais, como descrevo mais adiante.  

De um modo geral, a música demarca o sentido do rádio português. É preciso anotar que as 

emissoras que se declaram temáticas musicais possuem menos penetração que as generalistas. Por 
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outro lado, emissoras generalistas – como a RFM, a Comercial e a Renascença – mesmo possuindo 

em suas grades diferentes revistas faladas, apresentam predominância de música durante o dia. De 

acordo com os dados do Bareme Rádio referentes ao período do estudo, essas três estações, quando 

somadas, registraram 55% do share de audiência (www.marktest.com). Durante quase todo o dia, a 

Cidade e a Megahits assumem como critério uma pequena intervenção a cada três músicas – logo, 

os shows matinais se tornam os diferenciais. É da fala de um diretor de rádio local que vem a expli-

cação mais simples e direta para a necessidade da voz no rádio, o que é realmente suprido apenas 

nas manhãs: “A rádio é música, mas mais importante é o que acontece entre as músicas. Isso de-

pende muito da habilidade de quem está atrás do microfone. Da forma como junta as pessoas, como 

as anima, como as deixa a pensar, como interage com as pessoas” (R. Loureiros, comunicação pes-

soal, 24/out/2017). 

Novamente, as características da audiência em Portugal – e a consequente forma instituída 

do rádio português – determinam essa configuração. Para agradar a todos ao mesmo tempo, é ne-

cessário tocar uma grande variedade de gêneros musicais. Por um lado, isso provoca a audiência a 

conhecer e experimentar canções novas. Mesmo assim, tal abertura da programação não quer dizer 

que o rádio em Portugal fuja totalmente dos hits (apenas que eles são mais variados). Por outro, a 

falta de especificidade pode afetar a relação que o ouvinte cria com a empresa. Se não é pelo viés 

musical, a afetividade com a empresa se dá através dos locutores e da programação, e por esse mo-

tivo os programas da manhã são pontes de legitimidade com o público (em alguns casos, programas 

noturnos também).  

Sou levado a acreditar que a experiência portuguesa pode demonstrar que os pilares que 

sustentam a audiência radiofônica podem ser um pouco diferentes – ao menos potencialmente. O 

serviço prestado pelo rádio vai além do braço da indústria musical e assume uma posição diferente, 

centralizada muito mais na empresa em busca de audiência do que na promoção simbiótica da 

música, que caracteriza os demais mercados estudados e, fundamentalmente, o Brasil, como expla-

nado nas seções 2.4.2 e 2.6.2. 

.. A informação e o diálogo 

A relevância ocupada pela música nas emissoras portuguesas resulta na inexistência de rádios all 

news – ao menos em nível nacional. Existe a TSF e a Antena 1, com viés informativo, e a Renascença, 

verdadeiramente generalista. Entretanto, segundo o pesquisador Pedro Portela (comunicação pes-

http://www.marktest.com/
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soal), o rádio ainda desempenha um papel importante no modo como o português se informa, 

sendo um dos veículos com mais credibilidade. 

A Renascença, com seu forte apelo a uma população acima dos 40 anos, lembra bastante a 

organização das emissoras em AM brasileiras mais tradicionais; nem por isso, alguns diferenciais se 

destacam. Por exemplo, a revista matinal traz uma diversidade interessante de quadros (entrevistas 

curtas e longas, debates, comentaristas, boletins e reportagens, participação do ouvinte). Conforme 

a hora avança, as músicas vão se fazendo mais e mais presentes, com ampla variedade de temas. Luís 

Santos (comunicação pessoal) destaca que essa é uma estratégia recente e que faz parte de uma 

mudança lenta e gradual da emissora em busca de um novo público. Tal mudança afetou o pro-

grama matinal, que vem borrando as fronteiras entre entretenimento e informação, levantando crí-

ticas de ambos os setores. São muitas as “rubricas” na Renascença, isto é, drops que apresentam um 

tema variado (de cinema à política, humor ou dicas de saúde) espalhados pela programação. Horá-

rios mais sensíveis (como hora do almoço e volta para casa) apresentam concentração de informa-

ção. Além disso, a emissora tem programas especiais interessantes, como o “Conversa QB”, em que 

convidados vão falar sobre suas especialidades (em um programa ouvido, o entrevistado foi um es-

pecialista em língua portuguesa para falar sobre as características do idioma). 

Apesar da variedade, em determinados momentos a falta de dinâmica, o acabamento duro 

do áudio, e a predominância de largas conversas sem retomadas de tema tornam a audição enfado-

nha – quando comparamos a Renascença com outras emissoras. A isso, soma-se a forte presença da 

igreja católica na programação, com as pausas para orações (e a hora do Rosário, no final da tarde), 

entrevistas com líderes católicos, cobertura da vida episcopal, e mais. 

Já a TSF seria o mais próximo de uma emissora all news. Diferente da Renascença no trata-

mento da informação, o breaking news é valorizado. Há, também, presença de captações realizadas 

em externas (em volume menor que entre as emissoras brasileiras, para comparação), traduções 

simultâneas de pronunciamentos quando o assunto é política internacional, e muitos comentários 

de repórteres e jornalistas. Luís Santos (comunicação pessoal) alerta, entretanto, que a TSF produz 

muito conteúdo patrocinado utilizando a linguagem jornalística, o que pode resultar em questões 

éticas, ainda que resolva questões financeiras da emissora. Uma reportagem sobre vinhos, por exem-

plo, pode ter sido bancada por um produtor que vai se beneficiar da exposição da imagem. Da ma-

nhã até o começo da tarde, os âncoras da TSF realizam exatamente esse papel: introduzem temas e 

assuntos, conduzem os quadros especiais, e conduzem entrevistas. Imprimem sua opinião de modo 

sutil, o que cria uma impressão de isonomia e distância. O tempo para opinião fica a cargo dos co-
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lunistas, tal qual nas rádios all news brasileiras. Chamam atenção – e, novamente, ajuda a desenhar 

mais claramente qual a função institucionalizada do rádio português – a presença da opinião do 

ouvinte em debates (como o programa Fórum, com quase duas horas de duração pela manhã), bem 

como a realização quotidiana de grandes reportagens.  

O Fórum tem uma versão correspondente na pública Antena 1, o Antena Aberta. A função, 

como afirmam Portela e Santos, é tanto reforçar a ligação com os ouvintes como cumprir uma certa 

função pública que se espera dessas emissoras, o que ajuda a reforçar a marca e o apelo. Essa parti-

cipação do ouvinte é reeditada durante a programação dessas estações (não com duração tão longa 

como a dos programas mencionados, entretanto). São formas primárias do fazer radiofônico, que 

encontram semelhanças em todos os países, de certa forma, e que traduzem um dos papeis institu-

ídos do meio. 

O outro elemento é bem mais relevante para a discussão que busco com esta investigação, 

por colocar dentro do dial FM a marcante presença de uma produção sofisticada de áudio. Tanto a 

TSF como a Antena 1 possuem espaço dedicado em seus websites para disponibilizar, on-demand, 

as Grandes Reportagens realizadas. Com temas variados, seus diferenciais são a exploração aprofun-

dada de um assunto e a qualidade da produção. O tempo de pós-produção é evidente, uma vez que 

as obras de ambas as estações mesclam com cuidado sonoras, locução, som ambiente e efeitos so-

noros. A plasticidade é complementada com um roteiro dramaticamente amarrado, em que a his-

tória se desenvolve, quando necessário, dentro da prerrogativa aristotélica de começo-meio-fim. 

Todos esses elementos contribuem na cadeia significante que compõe uma concepção dramática 

da realidade radiofônica, destacando assim o caráter expressivo do meio (Balsebre, 1994). 

Se, no caso da Antena 1, estamos falando de uma emissora pública que pode permitir tais 

produções, a TSF deixa claro que existe audiência para esse tipo de produção tanto dentro da pro-

gramação via antena como via web. É possível que a estação privada desenvolva esse material por 

força da concorrência com a pública. Talvez seja pela configuração do grupo TSF – uma empresa 

primeiramente jornalística – que essa produção sofisticada seja possível. De qualquer modo, foram 

poucos os exemplos encontrados até este momento em que os recursos da linguagem radiofônica 

se mostraram efetivamente presentes, em conjunto e de modo complexo, na grade de programação 

– tanto a TSF como a Antena 1 abrem espaços para difundir esse conteúdo na programação hertzi-

ana, quando uma nova produção é realizada. 
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A programação da Antena 1 é, mantidas as devidas proporções, semelhante à programação 

da TSF. Não é possível ser assertivo com relação a esta questão, mas os momentos ouvidos das duas 

rádios fizeram parecer que os âncoras da Antena 1 são mais opinativos. As “rubricas” da Antena 1 

são, com certeza, um diferencial interessante pela variedade de assuntos e abordagens: diferentes 

crônicas, humor, crítica de cinema, ciência contada por cientistas, entre muitos outros, compondo 

ao longo do dia uma diversidade de vozes e temas. A emissora também abre espaço para programas 

especiais, que podem ou não ser contratados externamente, como o especial de final de ano “Vida”, 

que em três episódios tratou de forma filosófica o título-tema. 

Há que se ressalvar, entretanto, o papel menor que a cobertura na rua assume nessas pro-

gramações. Como esclarece Luís Santos (comunicação pessoal), “o slogan da TSF, no início, era ‘va-

mos ao fim da rua; vamos ao fim do mundo’. Agora já não chegam nem ao fim da rua, porque já 

têm muito menos gente” trabalhando. Pedro Portela (comunicação pessoal) acrescenta que os pro-

gramas de debate (principalmente com participação da audiência) são uma solução financeira ao 

mesmo tempo em que são uma “válvula social”, “por um lado, porque [os emissores] querem prestar 

serviços públicos, por outro porque essa ligação com a audiência traz dividendos”, ao passo em que 

os ouvintes sentem que têm voz. 

A informação não é exclusividade dessas emissoras. Todas as estações ouvidas tinham, em 

algum momento, serviços informativos (com menor presença na Vodafone e SBSR). Em algumas, 

são configurados como sínteses noticiosas, em outras são apenas boletins de trânsito e tempo. Cu-

riosamente, como Portugal é um país territorialmente pequeno, há um esforço das emissoras naci-

onais em incluir informações de trânsito de todas as macrorregiões – muitas mantém escritórios ou 

redações em cada um deles. As notícias locais, entretanto, ficam muito mais concentradas nas emis-

soras locais, que assumem, então, um papel relevante no cotidiano dos concelhos afastados dos 

grandes centros. 

.. Rádio local, rádio da comunidade 

A configuração do sistema de rádio em Portugal conta com um elemento que, em suas origens, 

compartilha características com os setores em vários outros países: as rádios locais de caráter comu-

nitário. Como mencionei no primeiro tópico desta seção, essas emissoras, legalmente estabelecidas 

entre o final de 1989 e começo dos anos 1990, foram fruto de uma disputa por espaço democrático 

de radiodifusão em contraposição ao duopólio estabelecido após a ditadura, em 1975. Segundo Reis,  
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há dois pontos comuns ao surgimento das rádios livres na Europa e em Portugal: as populações ti-
nham um meio de expressão que não existia nos média instituídos; e a impossibilidade de entidades 
privadas poderem abrir as suas próprias estações numa Europa que via a rádio como um serviço 
público ancorado no exemplo da BBC. (Reis, 2014, p.12) 

Tal qual emissoras ilegais foram convertidas em comunitárias em outros países, em Portugal 

elas receberam uma concessão comercial. Isso significa que as empresas têm mais liberdade para 

negociar publicidade – o que garantiria, em certo sentido, a sobrevivência das estações e a possibi-

lidade de investimento em programas que efetivamente correspondam às necessidades da freguesia 

ou concelho onde estão estabelecidas. Isso, porém, não é verdade, como afirmam Pedro Portela, Luís 

Santos e Ricardo Loureiro (comunicação pessoal). Como essas emissoras precisam cumprir as mes-

mas regras que qualquer emissora privada de nível nacional, inclusive com relação aos custos legais 

de operação, elas são asfixiadas pelo mercado. Mesmo a captação de recursos publicitários esbarra 

na falta de compromisso dos grandes anunciantes com emissoras de curto alcance. 

Sem desconsiderar as dificuldades que existem, em algumas emissoras locais é possível en-

contrar o tipo de programação que define a noção de comunidade radiofônica. Para Madalena Oli-

veira, isso significa tanto “a ideia de proximidade que reúne em si mesma não apenas a adjacência 

física e geográfica ao local abrangido pela emissão como também uma pretensa aproximação ideo-

lógica, política e cultural aos destinatários das transmissões”, como a noção de participação da rádio 

no quotidiano das pessoas e dos locais (Oliveira, 2014, p.80). Esse é o exemplo da Rádio Barcelos, 

escolhida como objeto dentro deste estágio de investigação. Não é possível generalizar para todas 

as emissoras locais o formato de programação e contato com o ouvinte que tal exemplo apresenta, 

mas é possível inferir as possibilidades que existem nesse tipo de comunicação. 

Como deixa claro Ricardo Loureiros (comunicação pessoal), diretor da Rádio Barcelos, a 

emissora tem como função colocar em contato o Concelho de Barcelos, portanto a programação 

dá voz a quem, de outra maneira, não teria – uma ideia reforçada no slogan “mais que tocar músicas, 

ligando pessoas”. Além de permitir a participação da audiência, os programas dessa emissora são 

modelados para reforçarem a impressão de que são amigos conversando – afinal, muitas vezes são 

conhecidos dos locutores, ouvintes frequentes, e mesmo vizinhos. É responsabilidade dessa empresa 

dar as notícias locais, mesmo que sejam difíceis, tanto quanto transmitir o esporte local, dos times 

da região, uma vez que os grandes times são cobertos pelas emissoras nacionais. Como ilustração 

desse papel, o relato de Ricardo Loureiro é bastante interessante: 

[um dia antes da entrevista] faleceu um jovem aqui da região, e nos custou dar a notícia porque, 
afinal, era nosso vizinho, o conhecíamos. O impacto é muito maior para nós [rádio] e para as pessoas 
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que escutam a nossa rádio, do que propriamente para uma emissora nacional que fala em Barcelos 
de uma forma generalista (R. Loureiro, comunicação pessoal) 

Ainda nas palavras de Loureiros, a emissora local deve fazer o que as outras não fazem. “O 

problema é que muitas rádios pequenas, as rádios locais, estão tentando se profissionalizar de uma 

forma que elas repetem o padrão das grandes. Então o que fica é um padrão e perde-se essa relação 

muito mais próxima.”. Conforme pude comprovar, em uma emissora local formatada conforme a 

ideologia presente na Barcelos é possível ouvir uma presença marcante da música regional, dos ar-

tistas que emergem naquelas freguesias, e em uma programação musical que realmente atende aos 

pedidos da audiência (às tardes, um programa especial de conversa com ouvintes permite que eles 

peçam qualquer canção para tocar na emissora e, se eles tiverem disponível facilmente, tocam). Nos 

períodos ouvidos dessa emissora, predominaram tipos musicais regionais que foram identificados 

pelo pessoal da rádio como música nortenha, da região do Minho e de outras regiões de Portugal, 

muitas delas de uma tipologia que o ouvinte não encontraria na Comercial ou na RFM. Como lem-

bra Madalena Oliveira,  

Ao contrário das grandes cadeias de rádio, cujas playlists estão condicionadas por imperativos co-
merciais que impõem uma seleção musical ditada pelos chamados top music, as rádios locais afir-
maram-se por escolhas alternativas, com uma oferta mais variada e menos constrangida em termos 
de gostos-padrão (Oliveira, 2014, p.88). 

A Rádio Barcelos também apresenta programas especiais com pessoas originárias da região 

que se destacaram. Com o auxílio dos SRS e do website, a emissora tenta atrair o público jovem com 

conteúdo e com promoções para “criar a memória e a relação afetiva” com o ouvinte, que envelhe-

cerá e continuará a lembrar a importância da emissora.  

As demais rádios locais com que tive contato nesse período, entretanto, fogem dessa ideo-

logia. A Antena Minho, por exemplo, está muito mais relacionada ao periódico que mantém sua 

licença do que à forma de uma emissora radiofônica. A estação tem um caráter fortemente jorna-

lístico, com programas de entrevista e cobertura noticiosa em boa parte da programação. Longas 

conversas ocupam o tempo na emissora, conduzidas in loco (como em um programa realizado para 

promover cafés e restaurantes do Concelho) ou em estúdio. Assim, não é possível assumir o modelo 

da Rádio Barcelos como o único, mas é possível usá-lo como o exemplo positivo da função do rádio 

dentro de uma comunidade. De dentro dos estúdios simples, com equipamentos que estão em fun-

cionamento desde a fundação da emissora, à espera de uma verba especial do governo para serem 

substituídos, sai uma emissão que cria um espaço de vinculação diferente da impessoalidade do 

grande emissor. 
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Como resultado, enquanto as emissoras regionais e nacionais dominam boa parte do share 

de audiência, é o rádio local que permite a capilaridade em um país com tantas pequenas freguesias, 

espalhadas em áreas semiurbanas e rurais. O problema é que as emissoras locais passam por dificul-

dades financeiras, em parte por conta da queda de receitas, em parte por má gestão: tentativa de 

competir com as grandes, dívidas com a Fazenda, jogo de preços com desequilíbrio do mercado, 

gestão dos bens da estação como se fossem pessoais, são alguns exemplos (R. Loureiros, comunica-

ção pessoal). Madalena Oliveira lembra que as emissoras locais enfrentam dificuldades financeiras 

desde o início dos anos 1990, principalmente devido à estreiteza do mercado para sustentar a con-

centração de emissoras (Oliveira, 2014, p.92). 

Além disso, há um processo de concentração econômica em curso, e grupos de comunica-

ção vêm incorporando em suas redes as estações locais (Carvalho, 2014). Como efeito, possibilitou-

se a retransmissão de programação produzida em estúdio fora do concelho onde a emissora está 

estabelecida. Segundo Silva (2014, p.52), a concentração é, por um lado, “tida como importante para 

garantir a sustentabilidade financeira e providenciar dimensão técnica às emissoras; por outro lado, 

significa retransmissões em cadeia, perda de identidade local nas programações e na informação e 

prejuízo para o pluralismo”. Uma possível alternativa, como L. Santos e P. Portela (comunicação 

pessoal) apontaram, seria tratar as rádios como comunitárias, com uma legislação que oferecesse 

mais flexibilidade, com determinadas características à semelhança da lei brasileira de radiodifusão 

comunitária. É possível, inclusive, inferir o oposto: o debate sobre rádios comunitárias no Brasil tam-

bém pode incorporar análises de desempenho e formatação do sistema de rádios locais em Portugal. 

.. O rádio português na internet 

O uso que as emissoras portuguesas fazem da web é mais um sinal do crescente do restabelecimento 

do rádio no ecossistema midiático por meio do contato com o vídeo. Em pesquisa apresentada em 

2013 por Luís Santos no e Radio Conference, o dado principal era a ausência do áudio nos portais 

de emissoras generalistas, o que estaria afastando o ouvinte-usuário de uma cultura da escuta on-

line em favor de websites que emulavam outros serviços noticiosos (Santos, Oliveira, Reis & Portela, 

2013). Hoje, as características audiovisuais da web demonstram que as emissoras estão cada vez mais 

preparadas para ampliar o uso da imagem em movimento, sem perder a centralidade do som em 

seus espaços na web. 

O site da TSF, por exemplo, merece uma nota a parte: Além de ser bem organizado, as notí-

cias são separadas por editorias e subeditorias bem definidas e variadas. Em Sociedade, por exemplo, 
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se encontram assuntos como tecnologia, educação e ambiente. A emissora trabalha como uma ver-

dadeira empresa jornalística, unindo cobertura própria com fontes de agências. O website, organi-

zado por tema, distribui a informação em texto, vídeo, áudio e fotos, identificando cada conteúdo 

no título da chamada que leva à página. Quando o texto está repercutindo uma entrevista, uma 

fala, ou mesmo uma notícia em áudio, a mídia com esse conteúdo é inserida na página, em meio ao 

texto, de modo que o ouvinte pode escolher o que vai consumir, e de que modo. 

As emissoras públicas, por outro lado, sofrem de uma síndrome comum em conglomerados 

midiáticos que possuem diferentes veículos: a tentativa de unificar os players e as interfaces acaba 

ocasionando a falta de unidade, e consequente desvio do fluxo de navegação. Por exemplo, ao con-

sultar a página de um programa em um website de uma emissora, a decisão do usuário em ouvir 

uma edição passada vai transportá-lo a outro website, com interface diferente, e o retorno à página 

original não é tão simples. Ainda assim, cada uma das emissoras públicas têm uma configuração de 

página própria, e enquanto o design limpo e estruturado da Antena 3 facilita a organização e nave-

gação, a Antena 1 – com muito mais conteúdo – apresenta links quebrados. 

As páginas na web são, para quase todas as emissoras, um portal de conteúdo. Não são a 

porta de entrada para o rádio, são elementos independentes que podem contar cada vez mais com 

publicidade exclusiva. É comum, entre as emissoras portuguesas nacionais, oferecer programação 

on-demand e, assim, ajudar o ouvinte na fruição assíncrona de conteúdo. Os serviços noticiosos des-

sas empresas costumam ser replicados entre as diferentes empresas de um mesmo grupo (especial-

mente no caso da Renascença, em que algumas notícias disponibilizadas na RFM, Megahits e Sim 

redirecionam ao website da Renascença), o que alimenta a impressão de grande variedade de con-

teúdo em texto. 

Entretanto, como já adiantado, o conteúdo em vídeo é extremamente relevante. A Renas-

cença, conforme lembram Pedro Portela e Luís Santos (comunicação pessoal), passa por um lento 

processo de renovação de audiência em longo prazo. Tem, por isso, investido bastante em sua pla-

taforma web, por exemplo com a implementação de um tipo de “TV on-line”, com vídeos curtos 

com imagens para ilustrar matérias; entrevistas com músicos, disponibilizadas em um setor cha-

mado Quarto Mágico; entrevistas na íntegra e editadas; sonoras de personalidades; e reportagens. A 

Comercial se vale da importância dos humoristas que produzem o seu show matinal para criar ví-

deos com piadas e paródias, ou mesmo editar trechos de vídeos quando recebem convidados em 

estúdio (estratégia semelhante ocorre na RFM e na Cidade). 
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Enquanto o website é o grande portal de distribuição de conteúdo, as emissoras portuguesas 

aprenderam a manter alguma distância das mídias sociais. Desse modo, o Facebook e o Twitter são 

usados para divulgar programações e agenda; algumas produzem memes ou distribuem notícias 

com link para os websites, mas são poucas as transmissões ao vivo de programas, por exemplo. O 

caso mais relevante é a Rádio Barcelos, que transmite um show da tarde, o Vai ter treta, on-line. 

Aliás, o website dessa emissora local começa a ganhar relevância na estrutura da emissora. Criado 

quatro meses antes da entrevista com Ricardo Loureiros, em outubro de 2017, ele foi planejado para 

ampliar a ideia de proximidade com os ouvintes, e mesmo com aqueles que não ouvem a rádio mas 

que buscam informações sobre sua freguesia: “As pessoas podem não ser ouvintes, mas falam da 

rádio, e isso é importante” (R. Loureiros, comunicação pessoal). Essa percepção encontra respaldo 

em Santos (2014), quando este defende que as emissoras locais devem passar por uma reformulação 

de sentidos e enfrentar os desafios do digital: 

uma rádio local não precisa de continuar a ser, no novo ecossistema mediático de geometrias em 
permanente variação, uma espécie de cópia desbotada do que é oferecido pelas empresas de expan-
são nacional. Precisa, em todo o caso, de se adaptar a uma universo em que a centralidade é trans-
ferida para o ouvinte/membro da comunidade e em que a rádio já só vai conseguir conquistar aten-
ção pela relevância do conteúdo e pela forma como gerir, em permanência, a relação. (p.108) 

.. Algumas considerações 

O rádio em Portugal é um meio de massa, com pequeno mercado. Com uma ênfase um pouco 

exagerada, L. Santos (comunicação pessoal) afirma que o rádio talvez quase não seja mais um mass 

media; logo, grandes subidas e descidas de audiência não são tão significativas, o que não seria tão 

mau. O caso da renovação na Renascença é um bom exemplo para explicar a relativa abertura a 

experiências e mudanças. A tentativa de rejuvenescimento da audiência já somava mais de um ano 

ao fim de 2017, e significava atrair um público mais jovem, ainda que acima da faixa dos 35 anos, sem 

perder os sêniores. Entretanto, considerando o tamanho dos dois principais grupos radiofônicos e a 

alta concentração do mercado, questiono se não seria possível a essas emissoras (não apenas ao 

grupo Renascença) realizarem transições de faixa etária mais próximas do modelo BBC (isto é, seg-

mentação mais clara da audiência de cada estação). Talvez, manter essa estratégia lenta de mudan-

ças esteja colaborando com a manutenção de um modelo de negócios que pode se tornar insusten-

tável.  

O modelo de negócios de uma rádio é o modelo de negócio de uma empresa média, que em Portugal 
sofre um pouco neste momento, mas que sofre menos do que, por exemplo, o jornal ou a TV. Porque 
as estruturas de custos da rádio já são compactas, em Portugal a rádio já é magrinha há muito tempo. 
O embate já é menor. (L. Santos, comunicação pessoal) 
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Por outro lado, possivelmente esse é o efeito do peso da instituição do rádio respaldando a 

inércia, quando outras formas midiáticas começam a retirar conexões e centralidade do meio. As-

sim, a forma comum do rádio em Portugal acaba por manter um público jovem sub-representado 

porque existe a necessidade, historicamente estabelecida, de falar com todos ao mesmo tempo – o 

que criou uma forma única de escuta radiofônica. A partir das observações realizadas, resta aí a 

grande contradição da programação: pouco espaço leva a mais configurações. Quando observado 

em conjunto, o mercado de rádio português oferece uma ampla variedade de formatos sem a pre-

dominância de uma ou outra experiência de escuta: de playlists com alta rotatividade de música, às 

grandes reportagens e a exploração elaborada da linguagem radiofônica, passando por revistas ele-

trônicas e programas de entrevistas em rádios jovens. 

A música, elemento central que pode possibilitar uma análise mais detalhada do setor radi-

ofônico de Portugal, tem sua função difícil de determinar. É, ao mesmo tempo, a resposta ao setor 

econômico da indústria musical, uma forma de reforçar a expressão da identidade portuguesa, e 

uma solução econômica barata, independente de outros fatores. Em sua forma instituída, o rádio 

atua como mediador que atende a necessidade de variação, para atender gostos e somar audiência. 

Essa imensa fragmentação alimenta uma hipótese para investigação: estaria a população ouvinte 

em Portugal mais inclinada a aceitar novidades sem tamanha interferência da indústria musical? Ou 

seja, o cenário independente encontraria, com mais facilidade ali do que em outros lugares, um in-

termediário social? 

Nesse sentido, as emissoras locais também prestam um serviço importante de regionaliza-

ção e de oferta da diversidade, seja com a cobertura do esporte local ou com a reprodução de can-

ções regionais. Em certa medida, as programações das rádios locais historicamente proveram os for-

matos mais interessantes para o meio (enquanto eram piratas), até serem obrigadas a copiar o mo-

delo empresarial das emissoras nacionais (Santos, 2014). Com certeza, mesmo reconhecendo a perda 

de identidade ocorrida em alguns casos, em função da incorporação por redes, do amadorismo de 

algumas estações, e do sentido capitalista apresentado em outras, o conjunto de emissoras locais 

em Portugal oferece um caso interessante para estudo das vantagens e necessidades da comunica-

ção local. Afinal, não é exagero afirmar que elas são fonte de um imaginário complexo, que alimenta 

os discursos sobre as possibilidades de produção do rádio. 

Por fim, se hoje as emissoras portuguesas estão marcando uma forte presença na web, é 

curioso notar como poucas estão efetivamente preparadas para um comportamento do ouvinte 

que exija a quebra da grade de programação. Poucos são os serviços on-demand, e quando ele existe, 
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salvo exceções como a TSF, falta essencialmente o mecanismo de oferta às pessoas e possível renta-

bilização desse serviço. A imagem vem marcando o rádio português por meio de relações com o 

YouTube, especialmente conforme baixamos a idade média da audiência. Entretanto, isso se dá mais 

pela incorporação, na programação hertziana, de pessoas que são do vídeo, do que pelo uso das 

diversas ferramentas – a exemplo do que ocorre na Espanha entre as empresas do grupo PRISA. 

No conjunto geral dos tópicos desta seção, resta a observação de que as emissoras públicas, 

com menor participação na audiência, e com perda de importância em comparação com seu papel 

histórico, estão liderando o caminho de algumas experiências, como tentei demonstrar com as ob-

servações deste capítulo. A alta concentração em um mercado enxuto deixa espaço para que os 

resultados contaminem o restante da programação comercial. Resta, portanto, romper as barreiras 

das impossibilidades instituídas para retomar as possibilidades não discutidas. Pelo menos, no caso 

português, elas podem estar mais próximas de sair do imaginário para a realidade do que faz crer 

uma observação descuidada. 
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 (RE)AGREGANDO A INSTITUIÇÃO RADIOFÔNICA: REFLEXÕES E PROPOSTAS 

RESUMO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, de caráter conclusivo, traço algumas opiniões e propostas substanciadas pelos le-

vantamentos teórico e empírico dos capítulos anteriores. Entendo que não conseguiria esgotar, 

nesta unidade, os possíveis desdobramentos de análise. Portanto, traço uma abordagem diferente 

em cada uma das duas seções em que dividi este texto. Na seção 8.1-A economia política do rádio, 

invisto em um referencial teórico, complementar ao que tenho usado até este momento, para des-

crever o estado do rádio na atualidade. Quatro tópicos se destacam, portanto, para as contribuições 

a partir da Economia Política da Comunicação: a forte atuação de grupos de comunicação, for-

mando conglomerados para otimização dos custos de uma operação transversal, em diferentes mí-

dias; o novo cenário de concorrência, em que novos agentes econômicos estão se sobrepondo em 

setores econômicos estabelecidos; modificações no trabalho da audiência, importante força produ-

tiva para o mercado de comunicação, e que tem ganhado novas atribuições; e uma breve discussão 

sobre os campos alternativos de produção e circulação de conteúdo radiofônico, capazes de ofere-

cer um relevante contraponto às formas institucionalizadas do mercado. Na seção 8.2-O Design Au-

diovisual, dedico-me a descrever um conjunto metodológico que auxilie o desenvolvimento e pro-

dução de conteúdo, alinhado com as novas interfaces e meios de consumo midiático. Além de des-

crever a metodologia, que pode ser aplicada também na análise de conteúdo, ofereço cinco exem-

plos de desenvolvimento do rádio a partir dos processos preconizados pelo Design Audiovisual. 

. A ECONOMIA POLÍTICA DO RÁDIO 

Um dos efeitos mais substanciais da incorporação do rádio ao ecossistema midiático digital é sua 

adequação econômica: no negócio privado ou no serviço público, enquanto empresa autônoma ou 

como parte de um conglomerado de mídias, as estratégias de operação foram multiplicadas, diver-

sificadas e são complementares. Como explanei no capítulo 5, um cenário bastante explorado por 

pesquisadores é a diversidade de modelos de distribuição de conteúdo, do analógico às interfaces 

digitais, que adicionam ao domínio sonoro do rádio as possibilidades (ou necessidades) de incorpo-

ração de outros conteúdos, como produções em texto escrito e visuais: a fase da multiplicidade de 

oferta (Brittos, 2002; Lopez, 2010; Ferraretto & Kischinhevsky, 2010; Starkey, 2017; Bonini, 2018). 

Sempre houve certa variedade na oferta radiofônica, isto é, conteúdos entregues pelas dife-

rentes forças produtivas, conferidos a partir de matrizes diversas tanto econômico como cultural-
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mente. Essa pluralidade é evidenciada pelo esforço de comparação realizado nesta pesquisa. A fase 

da multiplicidade de oferta exponencia essa variedade, ao adicionar novos agentes (outras empre-

sas, baseadas no ambiente digital, e autônomos) e ao implicar que formatos tradicionais de produ-

ção (como o jornalismo de prestação de serviços e programas de variedades/entretenimento) pas-

sem a se diferenciar com a incorporação de elementos como mensagens gravadas de ouvinte, trans-

missão ao vivo e simultânea de vídeo etc. Em outras palavras, a busca por vantagens competitivas 

(Possas, 2003) agora exige que se leve em conta um cenário bem mais amplo de concorrência, e o 

necessário diálogo com “formas de entrega” do conteúdo que não são oriundos apenas da base his-

tórica do rádio. O motivo, como discutido na seção 3.2, é a maior incorporação do uso de mídias no 

cotidiano, ampliando as formas como a cultura é mediada.  

Aqui reside o ponto conflituoso: a (provável) necessidade de transformação do rádio, para 

não desaparecer como mediador cultural e social, esbarra nos modelos enraizados da comunicação 

radiofônica. Substancialmente se reproduz, sem dificuldades, a ênfase em características instituídas 

que vêm norteando a forma de produção, de modo que a diversidade da oferta se torna muito mais 

uma impressão do que uma verdade, mesmo na disponibilização de conteúdo por meio de novos 

espaços, como os serviços on-demand. 

A partir das observações realizadas nos capítulos 6 e 7, foi possível encontrar respostas a 

algumas perguntas de fundo, questões centrais que orientam uma reflexão substanciada sobre 

como essa variedade falseada afeta a identificação do ouvinte com o produto radiofônico e, por 

conseguinte, com o conteúdo efetivamente transmitido (a mensagem). Por que certos formatos de 

programas existem em um lugar e não em outro? Por que a presença da voz é mais relevante em 

certas regiões que outras? Como o veículo se torna braço da indústria da música? Por fim, dentre as 

seleções musicais, quais fatores determinam estratégias diferentes entre os locais? As respostas, 

como espero ter demonstrado, são múltiplas e adequadas a cada contexto analisado. Atravessando 

todas elas, entretanto, prevalece o mesmo traço (que, de fato, não é uma novidade): o rádio atua 

como mediador que liga diferentes forças, e, a despeito de sua importância, está cada vez menos 

potente, porque os agregados sociais têm se multiplicado na velocidade da adoção de novas tecno-

logias. No limite, as práticas discursivas da instituição radiofônica estão, com dificuldade, se mos-

trando resilientes.  Das diferentes forças que, ao se conectarem ao rádio, o habilitam como actante 

em diferentes redes associativas, vale citar forças econômicas (concentração e concorrência) num 

primeiro patamar, seguidas das forças políticas (aparelhamento da comunicação, presença ou não 

de regulação, atuação do setor público) e, por fim, as forças culturais (hábitos, narrativas do cotidi-
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ano, consumo de produção imaterial, tecnologias). Advogo que a combinação dessas forças leva à 

formatação da indústria radiofônica como a observamos, ou seja, a reprodução mais ou menos con-

sistente de seus traços instituídos, mesmo com a possibilidade de multiplicação dos canais de dis-

tribuição, e lhe dá pouca habilidade em incorporar usos e affordances diversas. 

Como um efeito cascata, isso impacta primeiro a própria questão das políticas voltadas ao 

rádio. A audiência vai continuar presente, mas perder o status de veículo relevante socialmente im-

pacta negativamente, por exemplo, na arrecadação publicitária. Mais e mais as emissoras se tornam 

parte de grupos ideológicos – ou, pelo menos, se abrem a eles – sendo o efeito mais claro o aumento 

constante do número de emissoras religiosas. Entretanto, o enfraquecimento do rádio é ainda mais 

problemático quando ele se torna veículo de notícias falsas, quando a formação do profissional se 

torna deficiente e o comunicador não está preparado para a responsabilidade inerente ao veículo, 

quando um grupo econômico domina uma quantidade significativa de concessões de operação e 

inicia uma campanha de favorecimento econômico ou político, e mesmo quando um ente político 

se apropria de uma emissora para fazer proselitismo em prol de si mesmo e de seu partido. 

Enquanto a investigação sociocultural nos coloca no caminho para compreendermos jogos 

de poder, as práticas e os discursos institucionalizados, e teorias da midiatização ajudam a compor 

os aspectos estruturais de um ecossistema midiático digitalmente integrado, é necessária uma abor-

dagem que possibilite discutir e criticar tanto as implicações da multiplicidade de oferta como as 

limitações contextuais em termos de diversidade da programação e seu impacto social. A solução 

encontrada por Brittos (2000; 2002), Ferraretto (2012; 2014a; 2015) e Kischinhevsky (2011; 2016) re-

side no campo da Economia Política da Comunicação, cujos quatro interesses centrais são aponta-

dos por Mosco (2009) como mudança social e transformações históricas; a totalidade social com-

posta por economia, política, corpo social e cultura; uma filosofia moral que relaciona poder e ri-

queza com a cultura e a vida social, com influência aumentada pelo sistema midiático; e a práxis 

social como unidade fundamental entre pensamento e ação na produção de sentido.  

Como contexto, podemos partir do processo de acelerada concentração empresarial prota-

gonizada no cerne da globalização, especialmente dos anos 1970 em diante. Entram em pauta a 

crescente mercantilização (commodification) do produto cultural, o deslocamento dos Estados de 

seus papéis reguladores, e as disputas entre indústrias a partir da emergência de novas tecnologias 

como parte do processo de “destruição criativa” (Brittos, 2000; Wu, 2012). No atual estágio de mi-

diatização, as tecnologias de comunicação (simbolizadas pelo smartphone) estão tão entremeadas 

no cotidiano que grandes corporações, fundadas em mídias novas e antigas, agem como mediadoras 



380 |   A INSTITUIÇÃO SOCIAL DO RÁDIO  

 

e difusoras da cultura global em modelos cada vez mais personalizados (ver tópico 4.1.1). Mais que 

um simples processo em andamento nas esferas econômica e social da comunicação, ocorre um 

conjunto de transformações que possuem, porém, lastro histórico: no trabalho da audiência, divi-

dido em atividades como ouvintes e usuários, e em suas atividades criativas como produtores de 

conteúdo; no (re)estabelecimento de mercados e (novas) formas de concentração econômica ba-

seadas em atividades por meios digitais; no redirecionamento das ações da esfera pública na cons-

tituição de regulamentações das atividades do setor. 

.. Conglomerados, sinergias e otimização de custos 

A fase atual do capitalismo avançado (ou informacional, cf. Castells, 1999) depende de – e fomenta 

– a transformação do espaço, que é viabilizada pelas ferramentas e processos comunicacionais. Essa 

transformação é uma característica inerente ao processo de globalização (Mosco, 2009) e se consti-

tui em diferentes níveis, do local ao mundial. Um dos efeitos perceptíveis do ponto de vista econô-

mico é a aceleração da formação de conglomerados de mídia. Podemos usar o termo aceleração 

porque, no caso das empresas de comunicação, como lembra Wu (2012), essa lógica toma forma 

ainda nos anos 1970, mas se difunde mais abertamente a partir das tecnologias que eliminam bar-

reiras territoriais. Grupos empresariais de mídia se fundem ou são adquiridos por outros, maiores, 

ou mesmo por fundos de investimento que não têm, até então, esse perfil de negócios. O conglo-

merado se tornou uma forma organizacional dominante nas indústrias da informação, para o bem 

e para o mal: ora incentivando projetos abertos, ora sufocando a criatividade; por um lado, sua pre-

sença simultânea em diferentes locais pode permitir o acesso a bens culturais que dificilmente ul-

trapassariam barreiras econômicas e culturais; por outro, reduz ou transforma os mercados de bens 

simbólicos locais e comunitários, a ponto de torná-los irreconhecíveis. 

Em território brasileiro, as ilustrações ficam a cargo menos de fusões e aquisições, e mais da 

expansão das tradicionais empresas de rádio e TV para outros negócios, como o grupo Globo com 

os serviços de TV aberta, TV paga, o Sistema Globo de Rádio (SGR), coprodução cinematográfica, 

editora, jornal e portais de internet, a maior parte do conteúdo reunida sob as marcas G1, Gshow e 

Globoplay na internet. Outro exemplo é o grupo Bandeirantes, cujo portal reúne acesso a todo o 

conteúdo produzido pelo grupo: as emissoras de rádio, que funcionam como portais de notícias na 

internet, e as emissoras de TV. Na região Sul do Brasil, o grupo RBS possui um portal na internet que 

centraliza as operações do grupo, edita o Zero Hora, jornal mais importante do Rio Grande do Sul, 

opera cinco marcas de rádio própria, que atuam em diferentes estados brasileiros, e mantém uma 

duradoura relação com a Globo, sendo o canal de TV RBS afiliado ao grupo carioca, além de ser a 
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representante, em Porto Alegre, das operações da CBN. Em Recife, o grupo Verdes Mares possui 

concessão de uma das mais importantes rádios musicais da região, a Recife FM, e é parceiro da 

Globo, assim como o Sistema Jornal do Commércio de Comunicação é parceiro do canal SBT na TV 

Jornal, além de possuir o portal web NE10 e operar a rede da Rádio Jornal, que se espalha por todo 

Pernambuco. Esses e outros casos são relevantes para a argumentação sobre o rádio que proponho 

neste capítulo.  

Resta lembrar que, internacionalmente, podemos falar efetivamente de oligopólios midiáti-

cos responsáveis pela produção radiofônica. Como vimos, na Espanha o grupo PRISA representa esse 

papel na disputa com outros dois importantes concorrentes. Todavia, sua importância e tamanho 

(que inclui websites, mídia impressa e radiodifusores) se expande nas pretensões internacionais do 

grupo, como no controle de emissoras em Portugal e na América Latina, com outras marcas e com 

a exportação da Los40. Além do rádio, o grupo opera canais de TV paga e mídia impressa, como o 

periódico El País. No Reino Unido, o grupo Bauer, de capital alemão, expandiu um importante braço 

de operações com incontáveis estações de rádio regionais, enquanto a estratégia agressiva do grupo 

Global Radio consolidou e achatou a oferta de conteúdos regionais. Não podemos esquecer, entre-

tanto, que esses grupos disputam com a BBC, conglomerado público de mídias que constitui uma 

importante exceção no modelo liberal do sistema midiático britânico (Hallin & Mancini, 2004). 

O princípio básico dos conglomerados é a defesa contra a dissolução financeira, isto é, a 

administração dos riscos inerentes à produção, em paralelo a serviços essenciais, de algo que o con-

sumidor não “precisa”, mas deve “desejar”. Em resumo, a capacidade de equalizar os ganhos entre 

produções de lucros modestos e outras, mais rentáveis, é um dos princípios da cooperação entre 

empresas coligadas. Assim, “reunir um grupo de empresas de mídia é uma forma de partilhar os 

riscos e benefícios em diversas plataformas, como um romance best-seller que ajuda a equilibrar um 

fiasco cinematográfico, para chegar a um fluxo estável de rendimentos” (Wu, 2012, p.269).  

Jenkins (2008) sugeriu que o modo como as grandes corporações começaram a usar as no-

vas tecnologias, reflexo da racionalização de operações, está na origem da convergência midiática. 

Ainda que a racionalização não seja o único elemento no processo de convergência, ela deve ser 

levada em conta, como um lembrete de que não se trata de um processo em nível apenas social, de 

uma troca horizontal de informação. Como resume o autor, ao mesmo tempo em que as novas 

tecnologias baratearam a produção e distribuição a ponto de tornar possível a entrada de novos 

atores, “tem ocorrido uma alarmante concentração de propriedade dos grandes meios de comuni-
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cação comerciais, com um pequeno punhado de conglomerados dominando todos os setores da 

indústria do entretenimento” (p.44). 

Com redução (ou mesmo eliminação) das dificuldades de licenciamento de produtos para 

circulação entre as empresas de um mesmo grupo, os conglomerados abrem para si a possibilidade 

de explorar diferentes aspectos de uma mesma criação, ou mesmo planejar uma forma transmidiá-

tica. Embora existam temores aos fantasmas da “sinergia” que, no limite, podem provocar o fecha-

mento de empresas dentro de um mesmo grupo, é mais comum a manutenção de estruturas rela-

tivamente separadas1. Isso não quer dizer, entretanto, que as esferas de trabalho ficam resguardadas. 

No caso do rádio, Ferraretto e Kischinhevsky (2010) trazem uma importante contribuição ao anotar 

as mudanças nas rotinas de produção com a introdução de novas tecnologias informáticas na cadeia 

produtiva, com possível precarização do trabalho do profissional de rádio. No caso do jornalismo, 

por exemplo, atualmente é infrutífero pensar em um profissional de não seja multitarefa, que 

aprende novas linguagens (de código escrito, visual e mesmo sonoro) e as aplica na construção do 

material informativo, que pode derivar em novos formatos (Lopez, 2010, pp.119-125). 

Do ponto de vista cultural, cabe destacar a homogeneização da oferta. No caso da música, 

por exemplo, Jody Berland (1993) analisa como, nos anos 1990 o modelo canadense de organização 

das audiências do rádio de acordo com o formato musical (copiado dos Estados Unidos) ajudou a 

racionalizar o mercado radiofônico, mas não significou diversidade ou enriquecimento da progra-

mação. Pelo contrário, a autora destaca a maior internacionalização do produto musical, com perda 

de força de cenas locais mesmo em grandes centros, onde a disputa por receita publicitária permite 

programações especializadas. No caso brasileiro (influenciado pelos formatos de programação 

norte-americanos), além dos conglomerados, existe concentração econômica de grupos baseados 

exclusivamente em mídia radiofônica, formando redes que transmitem para várias emissoras filiais 

ou coligadas, como Jovem Pan, Mix, Antena 1. Apresentei diferentes pontos de vista da pesquisa 

brasileira de rádio sobre o tema na seção 5.1, mas vale retomar aqui a posição de Kischinhevsky 

(2007), quando esse autor sugere que a criação das redes de rádio, processo que se intensificou nos 

                                                           
1 A palavra “relativamente” se aplica, aqui, porque nunca se elimina de verdade a possibilidade de unir estruturas de 
diferentes empresas visando, principalmente, o compartilhamento de pessoal. Claro, esse modelo é, muitas vezes, invi-
ável do ponto de vista da produção de conteúdos midiáticos. Por exemplo, em um congresso científico que eu partici-
pava foi aventada a (velha) possibilidade de um conglomerado de rádio e TV ter apenas jornalistas de vídeo, que depois 
editariam seus áudios para o rádio. Do ponto de vista legal, tanto quanto da adequação de linguagens, esse tipo de ação 
é inviável. Por outro lado, as inovações tecnológicas facilitaram sobremaneira os processos de produção, o que vem 
resultando sistematicamente em cortes de postos de trabalho nas áreas de produção de conteúdo. Entretanto, esse 
processo tem mais a ver com as ferramentas disponíveis e o tratamento empresarial do que com a sinergia dentro de 
um conglomerado, afinal, uma empresa pequena pode passar pelo mesmo processo. 
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anos 1990 com a facilidade do uso de satélites por essas empresas, “acabou por se tornar uma pedra 

no caminho da segmentação efetiva das audiências” (p.42), ao estabelecer segmentos de públicos 

abrangentes. Kischinhevsky identificou, também, algumas exceções, como estações em cidades pe-

quenas, que são pouco atrativas para os negócios das redes, e grandes cidades com forte cena cul-

tural local. Nos trabalhos subsequentes, o autor relativizou bastante esse ponto de vista, mas man-

teve uma crítica severa às redes de rádio. Sem descartar essa abordagem como incorreta, quero cha-

mar atenção para uma complexidade maior nesses arranjos, conforme relatei em minhas observa-

ções em três capitais brasileiras (seção 6.2). Em resumo, me refiro à necessidade de alcançar públicos 

amplos dentro de região de difusão, o que leva a adequações culturais locais no caso de algumas 

estações; à força da indústria da música em influenciar as playlists; à formação de uma rede de di-

vulgação e consumo musical que cria fenômenos nacionais no campo da música (especialmente a 

partir do Sudeste); além, claro, à já mencionada otimização de custos. 

Dentre as exceções mencionadas por Kischinhevsky, as cenas locais fortes nas principais ci-

dades precisam negociar espaço com o conjunto de forças em atuação – ou se tornarem, elas mes-

mas, parte desses fenômenos nacionais. Já no caso das pequenas emissoras, é importante acrescen-

tar que, de acordo com Ferraretto (2015, p.223), o Brasil concentra a maior parte de suas concessões 

no interior, em empresas de diferentes portes. Dessa forma, o desequilíbrio de investimento e reno-

vação entre a maior parte das emissoras e aquelas que compõem o mainstream das discussões aca-

dêmicas e comerciais sobre o rádio se torna evidente. Consequentemente, discursos que generali-

zam o rádio no Brasil devem, também, relatar que os formatos adotados pelas redes de rádio aca-

bam, muitas vezes e por conta do poder econômico desses grupos, “contaminando” programações 

locais, em um tipo de homogeneização indireta. 

A mesma lógica pode ser expandida ao usuário que produz conteúdo, produtores indepen-

dentes e pequenas empresas, que passaram a explorar as diferentes ferramentas de comunicação 

digital. Mesmo nesse ambiente, é perceptível o domínio ou influência de conglomerados empresa-

riais que atuam, muitas vezes, como provedores. Tal relação de poder não inviabiliza, mas dificulta 

pensar uma produção desvinculada desses conglomerados/provedores, mas que também não seja, 

necessariamente, subordinada a eles. Mesmo considerando a organização da mídia em grandes em-

presas, é possível propor estratégias realizáveis e sustentáveis de programação, que incorporem pro-

duções de qualidade e diversidade cultural. Há um ponto de equilíbrio a ser defendido – especial-

mente pelos pesquisadores de rádio – entre a exacerbação da estratégia econômica para redução 
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de custos e a viabilidade do negócio frente a aumento da concorrência, maior divisão da verba pu-

blicitária e presença do rádio por meio das tecnologias do cotidiano. 

Para ilustrar esse argumento, lanço mão de exemplos e possibilidades um tanto otimistas. 

Primeiro, parece ser mais provável que o setor de produção de podcasts, conforme apresentei em 

5.4.1, consolide a entrada de novos atores, para competir com o rádio no campo da produção de 

peças sonoras. Segundo Sande e Gallego (2018, p.5), novos produtores de conteúdo sonoro, como 

podcasters, rádios on-line e produtores independentes, iniciaram processos de renovação de forma-

tos, narrativas, práticas organizacionais, marketing, e até mesmo de produção colaborativa. Tais 

transformações são evidência de que o rádio guarda potencialidades que se manifestaram em sua 

origem, e que recorrentemente se fizeram presentes. 

Existe uma fina linha conectando as comunidades de radioamadores dos anos 1920, as rádios piratas 
dos anos 1960, os ativistas pelas rádios livres, os phone phreakers e os hackers de computadores dos 
anos 1970, e os blogueiros e podcasters dos anos 2000: todos eram, ao mesmo tempo, produtores e 
ouvintes e estavam conectados em redes2. (Bonini, 2015, p.12) 

Assim como naqueles momentos iniciais, as inovações também são incorporadas pelas em-

presas de radiodifusão tradicionais. Parece natural e ao mesmo tempo desejável que uma grande 

empresa como o grupo PRISA, na Espanha, invista em uma plataforma de podcasts (www.podium-

podcast.com) pouco colada em sua produção radiofônica, aberta a produções contratadas (Vicente, 

2018), e que essas produções sejam distribuídas também em outros serviços exclusivamente em es-

panhol, como o iVoox (www.ivoox.com). Já as estações de rádio vêm disponibilizando parte de suas 

produções como serviços on-demand em seus websites (CBN, BandNews e GaúchaZH são apenas 

alguns exemplos brasileiros) ou recorrendo a serviços de terceiros, como o SoundCloud e iTunes 

Store. Kischinhevsky (2016, p.128) nota que empresas ligadas a grandes conglomerados têm mais 

capacidade de renovação de estratégias, utilizando espaços e ferramentas próprios, enquanto as pe-

quenas emissoras acabam dependendo mais de novos intermediários, capazes de prover um espaço 

de circulação do conteúdo, como as mídias sociais em seu conjunto. Por um lado, tais iniciativas 

podem fomentar o hábito de escuta do rádio como um todo, seguindo a lógica das mídias sociais, 

que confere programabilidade e popularidade ao conteúdo (van Djick & Poell, 2013). Por outro, adi-

ciona uma nova etapa a ser superada para oferta e circulação do conteúdo – a recomendação por 

análise algorítmica (conforme apresentado na página 148).  

                                                           
2 No original: ere is a thin red line that ties together the communities of amateur broadcasters of the 1920s, the radio 
pirates of the 1960s, free radio activists, the phone phreakers and computer hackers of the 1970s, the netcasters of the 
1990s and the bloggers and podcasters of 2000s: they were all both producers and listeners and were all linked together 
in networks. 

http://www.podiumpodcast.com/
http://www.podiumpodcast.com/
http://www.podiumpodcast.com/
http://www.podiumpodcast.com/
http://www.ivoox.com/
http://www.ivoox.com/
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Um segundo exemplo de estratégia de enfrentamento ao momento atual da midiatização, 

por meio de maior alcance e diversificação, tem a ver com o uso da tecnologia para a montagem da 

grade. Como demonstrado a respeito do rádio britânico, a diversidade de estilos (especialmente 

entre emissoras musicais) deve-se à transmissão digital via antena. Como estratégia de redução de 

custo, a Absolute Radio usa automação para repetir seus principais programas em todas as emisso-

ras, tomando o cuidado de manter a programação musical diferenciada. Por exemplo, no Breakfast 

Show, a mesma apresentação ao vivo é replicada nas várias emissoras do grupo, mas respeitando a 

identidade musical de cada uma, pois a locução é a mesma, mas o conjunto musical varia em cada 

estação. Com a tecnologia disponível, talvez seja possível pensar em uma forma de programação 

híbrida entre o automatizado e o ao vivo, personalizável no nível do usuário (ver página 423 para a 

descrição preliminar de uma proposta). 

Algumas estações em Espanha e Reino Unido contam, também, com a prática de contrata-

ção de produções, o que alimenta um mercado complementar ao rádio. Normalmente são os servi-

ços públicos que fomentam esse tipo de transação, porém, muito eventualmente, algumas estações 

comerciais também acabam realizando essas negociações. A contratação de agentes independentes 

tem a vantagem de ampliar o escopo editorial dessas empresas, como um investimento em uma 

linha de legitimação pela qualidade da produção. No caso brasileiro, tendo em vista o montante de 

verba proveniente de publicidade que circula e a quantidade de emissoras em operação, produções 

sofisticadas tornam-se inviáveis para boa parte das rádios. Há que se questionar, por exemplo, se 

muitas empresas teriam até mesmo a estrutura fundamental para produzir uma peça de alta quali-

dade, que requeira longo tempo de produção. Todavia, é difícil realizar tal avaliação, primeiro por-

que há uma subnotificação do faturamento publicitário (Kischinhevsky, 2016, p.44), o que torna 

impossível dimensionar corretamente o mercado. Segundo, há uma tendência, identificada por del 

Bianco (2016, p.46) de emissoras pequenas não receberem recursos de publicidade.  

Devemos sopesar, também, a precariedade das interfaces para oferta desses conteúdos du-

rante um tempo alongado, que torne possível compreender a formação de uma demanda assín-

crona por esse tipo de serviço (o efeito cauda-longa, em que o custo se dilui no consumo prolongado 

– ver Anderson, 2006). Tomando-se a posição atual, no caso brasileiro apenas os grupos de mídia 

teriam condições de realizar alguns testes e, assim, dar início a um mercado. Mesmo em um cenário 

em que a contratação de produtos se torne viável, não podemos esquecer que outras grandes em-

presas continuarão controlando as interfaces de circulação – ou seja, os servidores de busca e as 

mídias sociais, como plataformas de distribuição de conteúdo e Sites de Redes Sociais (SRS). Assim, 



386 |   A INSTITUIÇÃO SOCIAL DO RÁDIO  

 

há também o risco dessas instituições reduzirem ou influenciarem as esferas de recomendação de 

produções, realizadas em circuitos autônomos, que não se agreguem aos espaços dos principais ato-

res tecnológicos. A crítica é antiga, conforme Bolaños (2008, p.72), quando afirma que “encontrar 

alternativas à concentração das indústrias culturais, à formação dos oligopólios de comunicação, ao 

controle da produção e ao papel atual do Estado nunca se fez tão urgente”. Melhor ainda é prever 

as alternativas antes que o mercado seja dominado por novos monopólios. 

.. Concorrência avançada e mercantilização da produção 

Como o ecossistema midiático equaliza as diferentes mídias na disputa pela atenção do indivíduo, 

isso também significa que os veículos tradicionais passam a enfrentar uma concorrência mais acir-

rada com antigos e novos competidores. Ou seja, além da formação de grupos de uma mídia e de 

conglomerados com diferentes empresas, novos agentes do mundo digital entraram nessa compe-

tição tanto como esferas de distribuição como de produção de conteúdo. Por exemplo, SRS como 

Facebook, os diversos braços do Google, e empresas como a Netflix e Amazon (em oposição à TV e 

ao cinema) e o Spotify e Deezer (em oposição ao rádio), representam negócios baseados principal-

mente em redes, com lógicas diferenciadas de oferta e consumo de produto midiático. A principal 

diferença, em comparação com os conglomerados de mídia, é a atuação dentro do conceito de fa-

cilidade de acesso e alcance do público ao conteúdo disponível. Segundo Tim Berners-Lee em en-

trevista concedida a Tim Wu (2012), esse é o resultado direto de um “princípio de universalidade” 

de acesso em que tudo deve funcionar com tudo, com amplo espaço para conteúdos e serviços 

originados de qualquer fonte, em qualquer território.  

À primeira vista, isso parece uma boa notícia ao adicionar novas camadas de circulação cul-

tural. Entretanto, hoje há pouco espaço para o surgimento de novas concorrências significativas, em 

função especialmente de certo domínio das empresas estadunidenses de mídia digital (Wu, 2012). 

Existe uma aparência de abertura que oculta a concentração, pois “tudo ocorre como se a oferta 

fosse amplamente aberta a uma gama de produtores muito mais extensa que anteriormente, e a 

concentração da difusão… funcionasse como um gargalo” (Miège, 2009, p.77). Como afirma Mar-

celo Kischinhevsky (2016, p.125), “nesse ambiente midiático em constante reconfiguração, vende-se 

o futuro como um dial sem fim, em que o ouvinte tem inúmeras possibilidades de escuta. Mas as 

emissoras seriam também infinitas? Qual a sustentabilidade de um mercado tão pulverizado?”. 

Se, de fato, há mais possibilidades de produção, a circulação pelas vias digitais depende cada 

vez mais de intermediários que representam etapas – ou mesmo barreiras – e que também buscam 
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alguma monetização para seus negócios. Em muitos mercados, como o fonográfico nos anos 2000 

(seção 4.2), a disputa pela distribuição se acirrou entre poucos intermediários digitais, ao mesmo 

tempo em que a cadeia produtiva, incentivada pelas facilidades tecnológicas, cresceu exponencial-

mente (Marchi, 2016). Algo similar tem acontecido com a televisão mais recentemente (seção 4.3). 

Ao mesmo tempo, a ideia de “conteúdo aberto” – pago por publicidade ou executado por via ilegais, 

como downloads via torrent – nem sempre remunera adequadamente o produtor. As opções se 

apresentam como dois caminhos principais: a maior mercantilização dos produtos midiáticos; e o 

tratamento do conteúdo informativo e de entretenimento como serviço. 

Em primeiro lugar, é preciso situar que o principal produto comercializável dos meios de 

comunicação de massa é a audiência, que é vendida aos anunciantes. Esse tema, que abordarei na 

próxima seção, é fundamental porque está no centro de uma importante modificação das estrutu-

ras econômicas da mídia. O segundo produto é o próprio conteúdo, que deixa de ser a essência do 

meio para ser um bem comercializável – prática há muito realizada pelas indústrias cinematográfica 

e fonográfica, com a venda dos filmes e dos álbuns como bens físicos (CD, DVD, Blu-Ray) ou digitais 

(arquivos comprimidos e fonogramas). Há alguns exemplos em como canais de TV e rádio tentam 

também atuar nessa área, como a venda de compilações de séries de TV e novelas tanto por emis-

soras como por distribuidoras de conteúdo, e a disponibilização em conjunto de CDs de séries dra-

máticas do rádio (especialmente pela BBC). De um modo geral, a mercantilização da produção mi-

diática é a transformação de mensagens – desde porções de dados a sistemas significantes comple-

tos – em produtos comercializáveis (Mosco, 2009). 

Aparentemente, a evolução natural dentro do ecossistema midiático digital é a generaliza-

ção das assinaturas de serviços, em que as pessoas pagam para ter acesso a determinado conteúdo, 

seja ele oferecido em fluxo ou em sistema sob demanda. A TV por assinatura, mundialmente esta-

belecida, e o serviço de rádio via satélite nos Estados Unidos representam modelos de assinaturas 

associados ao broadcast. Esses serviços se multiplicam no ambiente digital, e a competição pode 

tornar a assinatura paga inviável. Miège (2009) antecipou que esse modelo de negócios se adaptaria 

às redes, em um tipo de serviço que entrega ao usuário o conteúdo e a sensação de controle dos 

meios de comunicação, em prol da individualização no consumo. Segundo Mosco (2009, p.135), “a 

digitalização expande a mercantilização do conteúdo comunicacional ao ampliar a gama de opor-

tunidades para medir e monitorar, empacotar e re-empacotar, informação e entretenimento”3. Mar-

                                                           
3 No original: digitization expands the commodification of communication content by extending the range of opportu-
nities to measure and monitor, package and repackage, information and entertainment. 
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tel (2015) opina que é uma “evolução decisiva da cultura” a transformação de produtos culturais em 

serviços, fluxos e assinaturas, ou seja, em algo que se acessa, e não que se possua4. Nesse cenário, 

ganha importância a lógica de uma “economia afetiva” (ver página 142), em que as emoções dos 

indivíduos consumidores são origem da oferta e seleção do conteúdo (Andrejevic, 2011). No caso do 

rádio, entretanto, há uma barreira natural para convencer o ouvinte a pagar pelo conteúdo que, de 

outro modo, estaria disponível de forma gratuita, e sua transposição passa pela indicação da rele-

vância do rádio como parte do cotidiano do ouvinte. 

A questão, portanto, é que o “acesso universalizado” e “gratuito” tem alguns custos aos con-

sumidores de mídia. O primeiro deles, embora pouco notado, é que todo consumo por plataformas 

baseadas na internet gera dados quantificáveis que servem para balizar a oferta e a produção. 

Quanto maior o alinhamento de uma empresa ou produtor independente à lógica de algoritmos, 

maior sua importância (em termos mercadológicos) no ambiente midiático contemporâneo. Outro 

custo importante é o gerenciamento desse manancial de dados: fazer parte da esfera de produção 

não significa ter controle sobre todo o capital informacional gerado a partir do consumo dessa 

mesma produção. Isso, hoje, está principalmente nas mãos de algumas poucas empresas e, como 

conclui Wu (2012, p.328), “seja qual for a noção anterior, de que a internet, por sua natureza, estava 

imune à monopolização, o presente já deixou claro a loucura do excesso de otimismo”5. 

Em relação ao meio radiofônico, a dificuldade maior seria vender o conteúdo sonoro – pelo 

menos, no formato em que se apresenta hoje. Em primeiro lugar, porque o rádio foi instituído como 

um veículo imediato, em que as relações de afeto são suportadas pelas personalidades e pela trans-

missão ao vivo. Colocar esse conteúdo em uma oferta exclusivamente para consumo sob demanda 

é reduzir, ou mesmo anular, seu apelo. Em segundo lugar, porque em boa parte dos cenários (como 

o brasileiro) a programação é centrada em produções mal elaboradas para uma fruição dedicada. 

Há iniciativas interessantes no Brasil, como a da RBS em promover atrações exclusivas para a web, 

mas elas não deixam de ser um subproduto da produção geral de suas emissoras. Além disso, o 

paywall que a RBS impôs aos ouvintes e leitores da marca GaúchaZH, necessário por conta do con-

                                                           
4 O autor, entretanto, não considera que uma parcela de pessoas ainda tem como relevante – e mesmo como estratégia 
de distinção – a posse do bem. Além disso, a ideia do serviço cultural como fluxo depende de seu desenvolvimento para 
incorporar outro aspecto econômico: a cultura do compartilhamento do bem. Os problemas legais a serem resolvidos, 
em um ou outro caso, também dependem de novos marcos legais com relação à propriedade intelectual e usos de bens 
simbólicos. 
5 Ainda que a internet seja cada vez mais regionalizada, o que se processa é a adaptação dos grandes agentes internaci-
onais para se adequarem aos diferentes territórios do globo, ou mesmo a emergência de grandes empresas nacionais 
para fazer frente à concorrência estrangeira. Dessa forma, a principal oferta de conteúdo, mesmo que adequada à cultura 
de um território, acaba tendo necessariamente que passar por um dos grandes gatekeepers para sair da esfera de nicho 
restrito e ganhar alguma expressão. 
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teúdo em texto do jornal Zero Hora, restringe inclusive o acesso a produções que se beneficiariam 

de outra forma de remuneração. Em relação aos demais mercados observados durante esta investi-

gação, a formatação dos serviços da BBC é a que melhor se adequaria a um serviço de assinatura, 

mas sua natureza pública lhe garante outra fonte de recursos. Ainda no Reino Unido, a estação LBC 

oferece há alguns anos um serviço pago, a um preço quase simbólico, para acesso à íntegra de alguns 

programas após a difusão aberta. 

Outro caminho a ser estudado é a associação com os outros agentes, o que acrescenta in-

termediários capazes de distribuir conteúdo em outros formatos. Esse é o caso, por exemplo, das já 

mencionadas plataformas de podcast. Observando o volume de produções espanholas disponibili-

zadas via Apple iTunes, Eduardo Vicente (2018) aponta que, não obstante a maioria dos programas 

ter sido produzida exclusivamente para esse modo de consumo, há uma quantidade significativa 

previamente transmitida por antena. “Esse razoável equilíbrio entre os dois tipos de produção mos-

tra que o podcast estabeleceu-se efetivamente como um espaço de disponibilização que permite a 

convivência dessas duas práticas” (p.10). Além disso, o autor demarca a entrada de outros concor-

rentes, ilustrado pelo crescimento da produção de podcasts exclusivos em (e por) serviços como o 

Deezer e o Spotify. Berry (2016), entretanto, nota que é bastante raro um podcast se tornar, poste-

riormente, uma atração em uma grade de programação de rádio hertziano, o que pode representar 

tanto um distanciamento das empresas tradicionais em relação a novas esferas de produção, ou 

uma verdadeira limitação de alcance por conta da forma e conteúdo comumente associados aos 

podcasts. 

Seria possível às estações de rádio brasileiras usar esses serviços on-line para ampliar o al-

cance de seus conteúdos? As experiências da associação de grandes estúdios de TV e cinema com 

Netflix e Amazon, e de gravadoras com Apple, Spotify e Deezer, para citar alguns exemplos, não 

representam uma total recuperação das margens de lucro de outrora. Parte da perda resulta dessas 

empresas constituírem novas mídias a concorrerem diretamente com os setores tradicionais, agre-

gando outras funções e outras formas de uso, simbolizando ao indivíduo que os novos meios am-

pliam a experiência dos anteriores (Bolter & Grusin, 2000) ao mesmo tempo em que oferecem con-

teúdos próprios. O exemplo mais recente são os smartspeakers que, na opinião de Marcelo Kischi-

nhevsky e Débora Lopez (2018, p.12), agravam a dependência de métricas de audiência que não são 

claras para o modelo de negócios do rádio, hoje ainda baseado no modelo de fluxo de programação 

entremeado com publicidade (forma básica do broadcast). O setor tem dificuldades em entender 

estratégias de rentabilização on-line, problema agravado com uma possível transição dos recursos 
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publicitários para as plataformas da internet. Essa possibilidade deve ser encarada imediatamente, 

a despeito da lenta universalização da internet em alguns locais (como constatei em Recife). 

Não há, assim sendo, clareza em como essas transformações podem ser capitalizadas pelo 

negócio do rádio, mas é possível perceber que o caminho passa pela compreensão do ecossistema 

em sua abrangência. Nesse sentido, é possível aventar o estabelecimento de portais que centralizem 

produções radiofônicas (como o modelo do Ivoox, para podcasts) de diferentes origens, fortale-

cendo a oferta ao apresentar algum ganho ao ouvinte. Do ponto de vista apenas da produção e dos 

canais de oferta, há necessidade de diversificação do conteúdo para ampliar a capacidade de atender 

demandas que, neste momento, não são consideradas (como nichos musicais, narrativas jornalísti-

cas e ficcionais sofisticadas etc.). A contratação de atrações pode ser uma opção para diluição do 

custo de produção entre diferentes canais de distribuição. Essa estratégia pode ser complementada 

com o que Stiernstedt (2014, p.300) chama de “Advertiser-Funded Program” (Programação Patroci-

nada por Anunciantes), isto é, programas pagos diretamente pelos anunciantes, que se tornam co-

autores da produção. Curiosamente, estaríamos novamente olhando para o passado, quando as 

agências de propaganda desenvolviam e, muitas vezes, produziam, os programas para seus clientes 

em conjunto com as emissoras. Além disso, o temor de perda de receita para a internet deve ser 

abordado sob outro ponto de vista, como sugerem Jauert, Ala-Fossi, Föllmer, Lax, e Murphy (2017, 

p20) a partir de um estudo com pessoas em posições-chave de estações de rádio europeias e cana-

denses sobre o futuro do rádio. Deve-se pensar na complementaridade entre as verbas provenientes 

de ambos espaços, mesmo em uma situação em que o on-line supere o hertziano.  

 Em contrapartida (e aqui vale ser um pouco otimista) as rupturas com as formas instituci-

onalizadas de produção poderiam aumentar, positivamente, a participação de outras vozes em um 

setor amplamente dominado por corporações. A produção independente não apenas pode ajudar 

a compor um importante diferencial em serviços sob demanda (com ou sem assinatura paga), como 

pode ter em conta outros papéis do público ouvinte, ressignificando seu trabalho enquanto audi-

ência, ao mesmo tempo em que atua ativamente em uma economia afetiva. 

.. O preponderante papel da audiência 

Como adiantado, a audiência (ou melhor, o seu trabalho) compõe o principal produto do rádio 

enquanto meio de comunicação de massa. A formulação foi proposta por Dallas Smythe na década 

de 1970:  
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A realidade material do capitalismo monopólico é que todo o tempo vigilante da população é tempo 
de trabalho. O tempo de trabalho é devotado para a produção de commodities-em-geral (seja 
quando as pessoas são pagas pelo seu trabalho ou como membros de audiências) e para a produção 
e reprodução de força produtiva (o pagamento que está embutido em seus rendas). Do tempo de 
trabalho fora do emprego, o maior bloco individual é o tempo de audiência, vendido aos anuncian-
tes6. (Smythe, 1977, p.3) 

Ainda segundo Smythe, o indivíduo como audiência tem a função de “aprender a consumir” 

o que é “ensinado” por meio da publicidade (i.e., um sistema de administração de demanda), seja 

um bem consumível ou uma ideia. É importante ter em mente, entretanto, que a audiência existe 

apenas como uma construção dentro de alguns discursos particulares. Se tornar audiência é entrar 

em uma categoria de parâmetros e protocolos culturalmente bem-definidos, que definem relacio-

namentos com instituições políticas e culturais (Shimpach, 2005, p.345). Para Meehan (2000, p.78) 

“nós devemos ser persuadidos – ou enculturados – a preferir uma atividade ao invés de outras. Para 

as corporações midiáticas, enculturação é a chave para reduzir a concorrência”7. Essa é a base mate-

rial da “economia afetiva” (Andrejevic, 2011), em que a publicidade se alinha ao conteúdo ofertado 

para criar relações emotivas, produzindo e explorando consumidores de bens e serviços. 

O rádio, em sua posição dentro do ambiente midiático, está cada vez mais afastado do cen-

tro do mercado da commodity “audiência”: a diminuição dos índices em termos de penetração, 

quantidade de ouvintes ou de tempo dispendido nesse processo mostra que a produção da audiên-

cia está se deslocando. É como se esse trabalhador não-remunerado estivesse “se demitindo” de suas 

funções, ou trocando de “patrão”. Aliás, “não-remunerado” é um conceito que deve ser relativizado, 

se considerarmos que uma das formas encontradas pelas estações para manter a audiência tem sido, 

já desde muito tempo, a distribuição de bens, físicos ou simbólicos. Considerando a tendência à 

pouca diferenciação entre programações de emissoras de um mesmo segmento, as rádios musicais 

se valem de estratégias de promoções, literalmente “pagando” o ouvinte, para obter alguma vanta-

gem competitiva em relação às demais. As retribuições mais comuns são materiais promocionais 

das próprias rádios, como peças de vestuário e objetos com a marca estampada, ou de gravadoras e 

agências que promovem seus artistas (o disco e o CD deram lugar a pen drives e material persona-

lizado com fotos e marca dos artistas). Entretanto, nas estratégias de “pagamento” pelo serviço da 

audiência há objetos mais valiosos, como ingressos para shows, eletrodomésticos e eletrônicos para 

                                                           
6 No original: e material reality under monopoly capitalism is that all non-sleeping time of most of the population is 
work time. is work time is devoted to the production of commodities-in-general (both where people get paid for 
their work and as members of audiences) and in the production and reproduction of labour power (the pay for which 
is subsumed in their income). Of the off-the-job work time, the largest single block is time of the audiences which is sold 
to advertisers. 
7 No original: we must be persuaded – or enculturated – to prefer one activity over others. For media corporations, 
enculturation is the key to lessening competition. 
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casas, telefones celulares e, até mesmo, prêmios em dinheiro. De um modo geral, no mercado brasi-

leiro, as estações populares são mais inclinadas em distribuir esses últimos prêmios, enquanto as 

rádios voltadas ao público mais jovem, normalmente, recompensam o ouvinte com ingressos para 

shows exclusivos e viagens. Provido que uma parcela pequena dos ouvintes efetivamente participe 

das promoções, e que uma fração infinitesimal seja contemplada, cumpre-se o objetivo de alimentar 

a esperança de ganhar e a representação projetada no ganhador. O pagamento, portanto, é muito 

mais emocional – uma gratificação pelo uso – do que físico. Com a sistemática perda de penetração 

do rádio no Brasil, isso ainda tem sido insuficiente. 

Outra resposta dada pelas estações de rádio tem sido buscar segmentos ou faixas de público 

muito amplas, o que emula uma “racionalização” da produção – neste caso, da produção de audi-

ência – voltada para o corte de custos. O problema é que, no longo prazo, essa otimização da pro-

dução não resolve a perda da força de trabalho da audiência, que não se engaja efetivamente com 

os conteúdos e os anunciantes devido à falta de especificidade necessária em uma economia afetiva. 

O setor de rádio vem ignorando que a audiência não pode ser reduzida unicamente a um meca-

nismo de reprodução do consumo. Se considerarmos a esfera musical, por exemplo, o rádio sem 

locutor pode perder essa disputa para os serviços de playlist musicais digitais (pelo menos, onde 

esses serviços estão bem difundidos), não só pela inadequação da oferta do rádio hertziano (que é 

mais abrangente e personalizável nos serviços via internet), mas também por não se valer das possi-

bilidades da geração e leitura de dados recuperados a partir de uma análise do consumo.  

Há uma continuidade histórica sobre essa relação da audiência a ser reintroduzida nesta 

discussão. Referindo-se especialmente ao modelo da América do Norte, Berland (1993) afirma que 

a construção da audiência do rádio, a partir da racionalização das programações nos anos 1990, se 

tornou mais que a um ajuntamento abstrato de ouvintes com gostos similares. Trata-se de uma 

transformação ritualizada dos relacionamentos entre as pessoas, condensados através do espaço 

por meio da narrativa do rádio (isto é, a atividade dos comunicadores, a informação e a música). Na 

mesma linha, Ferraretto (2014a) propõe que a relação das emissoras com os ouvintes deve ser, hoje 

principalmente, de fidelização de uma comunidade de pessoas em torno da marca e identidade da 

estação.  

Advoga-se que o rádio, ao diminuir distâncias, rompe com a noção de espaço e atrai, pela identidade 
apresentada pela emissora e pela portabilidade do aparelho receptor, os ouvintes, talvez não por 
uma ideia de comunidade baseada em quem se relaciona com um parente, um vizinho ou um amigo, 
mas, com menor risco de erro nesta assertiva, amparada em simulacros destas interações. (Ferra-
retto, 2014a, p.951) 
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Se reproduz, no rádio, a lógica da “cultura moral” como proposto por Jenkins et al. (2013, pp. 

51-52), um tanto similar ao conceito de economia afetiva que venho trabalhando nesta pesquisa8. O 

“apreço” conta muito mais que um “preço” a ser pago pelo consumidor, que aceitaria o pagamento 

de uma taxa, desde que justa, para acessar conteúdo com que se identifica. Num primeiro momento, 

por exemplo, pode ser que o ouvinte da GaúchaZH se sinta desconfiado de ter que pagar para obter 

acesso aos podcasts gerados a partir da programação – até então, aberta – em função do paywall 

que vincula alguns conteúdos à assinatura do portal da web/jornal impresso. É a qualidade perce-

bida pelo indivíduo que apelaria à emoção, à correspondência com seu ponto de vista, que possibi-

lita a mercantilização dessa produção. 

A análise, entretanto, precisa ser um pouco mais profunda e adentrar a própria ideia de 

“narrativa”, à qual estamos condicionados ao utilizar as mídias sociais (ver página 143). Quero dizer 

que a narrativa cotidiana do rádio precisa se complementar com as formas de apresentação de con-

teúdo, especialmente nos SRS que assumem uma ordem temporal e narrativa. O trabalho da audi-

ência, portanto, acaba sendo dividido entre a escuta de uma rádio e o uso das mídias sociais dessa 

mesma estação. Desta feita, as estações de rádio precisam se valer do processo de “popularidade” 

dessas ferramentas (van Djick & Poell, 2013), para promover tanto sua marca como a de seus apre-

sentadores, ativando os sentimentos necessários para fazer a audiência se engajar e “trabalhar” na 

propagação do conteúdo. De modo complementar, os dispositivos de recomendação próprios das 

redes favorecem o cultivo e permanência de “influenciadores digitais”, que podem emergir de qual-

quer espaço (ibes, 2017). A vida encenada on-line dessas pessoas representa um novo pilar, em 

que as estações podem se apoiar. Bonini (2015) observou em alguns exemplos de programas do rádio 

europeu o início da constituição do “ouvinte em rede” como o capital social do programa de rádio, 

e questões como e-reputação dos participantes entra em voga. Afirma o autor que “desde que, neste 

estágio, os produtores de rádio e os ouvintes podem agir como atores e audiência ao mesmo tempo, 

suas reputações (tanto de produtores como de ouvintes) estão sendo continuamente avaliadas por 

ouvintes em rede9 (p.22). Uma grande rede de fãs-amigos-seguidores é importante para o futuro das 

estações. 

O rádio brasileiro, entretanto, não tem se valido dessa lógica, salvo algumas exceções entre 

as estações noticiosas e aquelas voltadas ao público mais jovem. São exemplos notórios do uso das 

                                                           
8 No tópico 4.1.1, ao tratar dos processos relativos à ampliação do relacionamento entre marcas e consumidor na inter-
net, discuti esses conceitos à luz das mídias sociais. 
9 No original: since, in this stage, radio producers and listeners can act both as actors and audience at the same time, 
their reputations (both producer’s and the listener’s) are being continuously evaluated by the networked listeners 
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personalidades e potencial da convergência de mídias os casos português e espanhol, com a contra-

tação de YouTubers (celebridades da web) para alavancar audiência de rádio, e com a formatação 

de programas que associam o rádio ao streaming de vídeo de modo complementar. No Brasil, como 

já mencionado anteriormente, mesmo programas como Heavy pero no mucho, da Rádio Rock, que 

é todo transmitido ao vivo pelo Facebook, durante a madrugada, trata essa mídia mais como um 

canal de exibição do que um elemento integrado à sua produção.  O live streaming no Facebook é 

quase sempre – como ocorre com a GaúchaZH, um novo canal para o áudio. Ao limitar as atividades 

em sites de relacionamento, as estações deixam de usar ferramentas que podem ampliar a popula-

ridade delas mesmas e dos apresentadores. Como lembra Stiernstedt (2014), no cenário em que a 

interface de manutenção da marca tem se tornado os sites de relacionamento, a pessoalidade dos 

comunicadores é gancho importante para manutenção da audiência – ou, talvez, para convencê-la 

de que vale a pena investir tempo em uma atividade, ou mesmo pagar por certo conteúdo. 

Em princípio, as estações de rádio não possuem acesso aos conjuntos de informações gera-

das consciente e inconscientemente pelos ouvintes que interagem com as aplicações digitais. Isso 

não quer dizer, entretanto, que as rádios não devam estar presentes em espaços como SRS: por um 

lado, elas entram no fluxo da oferta geral de conteúdo e, por outro, se constituem como elementos 

(conexões) nas narrativas cotidianas dos demais usuários. As emissoras precisam, portanto, se rein-

serir na apropriação do trabalho imaterial da audiência, isto é, habilitar formas de interação e parti-

cipação via mídias sociais, de modo que consigam, assim, captar os significados atribuídos pelos ou-

vintes ao ato de escutar e às formas de interação. Claro, essas observações que estou desenhando 

levam em conta que, a partir do modelo Acesso-Interação-Participação (AIP, Carpentier, 2012), atu-

almente o acesso é limitado tanto para algumas emissoras como para parte da audiência – o que, 

imediatamente, restringe as possibilidades de interação. De nada adiantaria, por exemplo, uma es-

tação de rádio fazer um programa todo voltado ao vídeo, sendo que boa parte de seus ouvintes são 

exatamente isso: ouvintes. O contrário é também relevante: a ausência de conteúdo relevante para 

interação, ou para feedback aos produtores, possivelmente frustrará a pessoa que acessa os serviços 

de relacionamento da estação. A ocupação do espaço é importante, embora estejamos ainda no 

começo de uma transformação da oferta de rádio. Além disso, as plataformas baseadas na internet 

têm fomentado o desenvolvimento de uma “analítica de mídias” (Manovich, 2018) por meio do 

fornecimento de mecanismos capazes de depurar e interpretar dados oriundos das interações, de 

modo bastante acessível em termos de custos. 
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Não poderia ser mais contraditório, portanto, o que observei sobre diferentes estações bra-

sileiras (e muitas estrangeiras), cujo trabalho em mídias sociais, em especial nos SRS, são descontí-

nuos ou insuficientes para gerar um tipo bastante simples de engajamento. Caberia, aqui, uma in-

vestigação mais detalhada sobre como as estações utilizam os recursos analíticos, mas resta evidente 

a apropriação desses conjuntos de dados em prol da produção radiofônica é incipiente: somente as 

estações voltadas ao público de menor idade, efetivamente, tentam criar um diálogo intenso com 

suas audiências, mas as propostas de interação não permitem avaliar sucessos e fracassos dos con-

teúdos. A verdade é que o outro trabalho possível da audiência – o tomar parte e se reconhecer 

como coprodutor – é pouco utilizado pelo conjunto das estações, que tendem a eliminar vozes 

muito dissonantes da oferta padronizada de conteúdo. A falta de retorno imediato de lucro a partir 

dessas redes faz com que muitas estações deixem de investir no perfil da web, ou encare como uma 

extensão da programação analógica, e não como algo complementar, ou mesmo como um produto 

independente. 

Torna-se importante, então, sugerir que os formatos das atrações radiofônicas, mesmo no 

broadcast, devem proporcionar um engajamento diferente dos ouvintes, reforçando tanto a marca 

da estação nas narrativas em rede, como o trabalho que a audiência realiza ao interpretar, comentar 

e distribuir a produção. Esse trabalho, entretanto, ultrapassa a noção de “aprender a consumir”. 

Como lembra Shimpach (2005), toda atividade realizada pela audiência de um determinado pro-

duto midiático é um trabalho produtivo. Seja ao decidir comentar ou compartilhar uma notícia de 

um canal como a CBN ou BBC, ou um meme da Rádio Rock ou Los40, seja ao se engajar em uma 

votação promovida por uma estação como Atlântida ou Absolute Radio, o indivíduo busca alguma 

satisfação por fazer parte de uma comunidade imaginada. O apreço está diretamente ligado à cria-

ção de significados, ao que o indivíduo quer comunicar sobre si mesmo (Jenkins et al., 2013). Inserido 

dentro de um ecossistema midiático, o indivíduo quer se reconhecer como parte produtiva, e sentir 

que não está sozinho ao realizar certa atividade – mesmo que seu poder de decisão seja limitado 

pelo emissor ou pela plataforma (Carpentier, 2011).  

Uma vez que a interação (isto é, interpretação e atribuição de significados) é limitada pelo 

produtor ou pela emissora, a promoção da participação (da capacidade de tomada de decisão sobre 

o conteúdo) é ainda mais distante da realidade radiofônica. Hoje, o ouvinte basicamente participa 

por meio da mídia, por exemplo, quando é entrevistado em uma matéria em rádios jornalísticas 

como CBN e Gaúcha, ou quando ou expõe uma questão social – nos programas populares das es-

tações mais tradicionais, como a Rádio Jornal. Apesar de ser uma forma de instrumentalização polí-
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tica do rádio, tal participação permanece rasa pelo poder exercido pelas emissoras em restringi-la. 

Já a participação das pessoas na mídia é extremamente limitada pelas empresas, especialmente na 

esfera comercial, que restringem as ações decisivas dos indivíduos e apenas usam a percepção inclu-

siva de “participação” como estratégia de marketing (o ouvinte-repórter é um bom exemplo). O 

mesmo se replica nas mídias sociais: a participação dos ouvintes, seguindo o ponto de vista de Car-

pentier (2011), é tolhido a uma forma de interação simplória. São poucos os produtores que obser-

vam o conjunto de informações que chega pelas redes para balizar o formato do programa, sendo 

o exemplo mais simples – porém ainda bastante incipiente nesse sentido – o Timeline da GaúchaZH.  

É preciso reconhecer que a dimensão política da participação permanece uma questão me-

nor dentro do setor comercial. Por mais que o trabalho da audiência tenha se expandido – da ima-

terialidade da troca do tempo de trabalho por entretenimento (Meehan, 2000), passou a incluir o 

registro de feedback, o comentário e a propagação (Jenkins et al., 2013), e a produção amadora (Jen-

kins, 2008; Miège, 2009) – o setor comercial do rádio incorpora pouco disso no conteúdo que en-

trega. Se sairmos da esfera da audiência para a sociedade de um modo geral, resta então evidente 

que as estações de rádio comerciais, independentemente do espaço analisado, não estão muito in-

teressadas na participação pública. 

.. O conjunto dos campos alternativos 

Muitas vezes, no cálculo da resposta dada pela academia ao modelo dominante do rádio, são acres-

cidos, como antagônicos, os serviços públicos, as pequenas empresas independentes, e as emissoras 

comunitárias. Há ao menos duas razões para tanto: primeiro, o conjunto de produção dos veículos 

alternativos pode representar um “frescor” de formatos, quando comparados aos serviços comerci-

ais que detêm a maior parte da audiência; segundo, em virtude do primeiro motivo, essas empresas 

representam canais possíveis para a produção que não é mainstream. Claro, não se exclui da pers-

pectiva ser um fato que os serviços públicos representaram, na Europa em boa parte do século 20 

(e ainda representam em alguns locais), um poder tão significativo quanto as empresas capitalistas 

do outro lado do Atlântico (Hallin & Mancini, 2004). Tampouco se deve ignorar que, independen-

temente do contexto local, pouco foi investido efetivamente em políticas públicas inclusivas, para 

abrir espaço para as emissoras comunitárias. 

A esperança depositada nesses setores da produção radiofônica ganha sentido quando con-

sideramos que a venda da audiência aos anunciantes é o principal produto – a essência – das em-

presas comerciais de rádio. A manutenção do modelo de negócio atual não é suficiente para encarar 
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a multiplicidade de oferta inerente ao ecossistema midiático. Como a concorrência se expande 

junto com os novos serviços e produtos agregados ao conteúdo sonoro, coloca-se como decisiva a 

questão sobre a capacidade de esferas de menor apelo à grande circulação (música de concerto, 

cena musical underground, podcasts) atraírem público (e consequente lucratividade) suficiente para 

criar um mercado autônomo, ou mesmo próximo do conceito de nicho (Anderson, 2006). 

Algumas ideias podem ser extraídas da observação do setor público de rádio nos três países 

europeus abordados nesta pesquisa. Muitas vezes são as emissoras públicas que exploram os forma-

tos de programas em sua amplitude. É claro, isso é resultado do processo de instituição do rádio 

nesses mercados, em que o discurso dominante sobre qualidade e fins educativos e culturais está 

enraizado – especialmente no caso do Reino Unido. Esse dado se torna mais relevante quando leva-

mos em conta que, conforme anotou Lewis (2000) na virada do milênio, o rádio britânico tenha se 

tornado secundário nas decisões políticas. Algumas emissoras comunitárias na Inglaterra (tanto 

quanto em Portugal) acabam por reforçar o discurso sobre a importância desse campo de produção 

alternativo às opções comerciais, ao prover acesso da produção cultural local a um meio de comu-

nicação – especialmente musical. Igualmente, os bem-sucedidos índices de audiência da BBC são a 

demonstração clara da importância desse monopólio como determinante do mercado. Mesmo em 

termos de preparação para o ambiente digital, como afirmei anteriormente, a BBC acaba definindo 

boa parte das inovações. Um estudo conduzido sobre emissoras públicas em vários países europeus 

demonstrou que essa é uma tendência generalizada. Segundo Bonini et al. (2014, p.98) o setor pú-

blico europeu de rádio tem investido em plataformas on-line e mídias sociais para minimizar a perda 

e o envelhecimento de sua audiência. Cinco táticas têm sido adotadas: disseminar conteúdos dife-

rentes em plataformas diferentes; estar presente onde a audiência está, isto é, ocupar as mesmas 

plataformas e dispositivos de relacionamento, conforme vão se surgindo e se popularizando; capi-

talizar essas ferramentas para atrair o ouvinte para seus próprios espaços, como o broadcast e os 

websites; valorizar o “social media manager”, i.e., a pessoa responsável pelas ações em rede; e estar 

aberto a explorar novas práticas. Entendo que essas cinco ações são a base necessária para qualquer 

estação de rádio que se promova em rede, pública, comercial e, até mesmo, comunitária. 

As últimas décadas, porém, viram a redução dos serviços públicos a um nicho semicomercial 

no sistema global (McChesney & Schiller, 2003, p.8), resultado do que Mosco (2009, p.176) chama 

de “comercialização” (commercialization), isto é, “quando o Estado substitui as formas de regulação 
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baseadas em interesses públicos, em serviços públicos e em modelos relacionados, como a univer-

salidade, por padrões de mercado que estabelecem uma regulação do mercado”10.  

Essa “regulamentação do mercado” implica em que os serviços públicos, mesmo sem fins 

lucrativos, acabam operando sob a mesma lógica das empresas comerciais. A “comercialização” 

pode ser identificada com o lobby para abertura de mercado, e seu fundamento é claro: os campos 

“alternativos” de produção (serviços públicos e comunitários, especialmente) afetam o mercado 

como um todo porque disputam a audiência, ainda que a competição pelos anunciantes não seja 

direta (na maior parte das vezes, exceção à Espanha). As empresas não-comerciais complicam o 

processo de produção de audiências, pois “sabotam” engrenagens dessa máquina ao oferecer uma 

concorrência que não tem compromisso direto com “ensinar” o público a consumir, concorrência 

que pode ser legitimada por outros usos. Ao minar as esferas alternativas de produção, as empresas 

comerciais estão economizando recursos porque não precisam disputar o diferencial: nivela-se por 

baixo tanto em termos de qualidade como em termos de diversidade. A disputa não é pelo sistema 

que produz com melhor qualidade, e sim pelo mais eficiente. Dessa forma, toda pressão para dimi-

nuir a importância do serviço público não é e não deve ser encarado como uma disputa de mercado, 

e sim uma disputa interna (do campo radiofônico) para otimização da produção. É como um “pro-

cesso de sinergia” em que as formas de produção são simplificadas para aumentar a produtividade, 

em toda o campo. E, se o serviço público, como a BBC, passa a entregar o mesmo que as empresas 

do setor comercial, então todos se beneficiam da legitimidade agregada pela marca capaz chancelar 

valor a um determinado tipo de conteúdo. 

Em contrapartida, ainda que seja possível encarar o serviço público como um fator que au-

menta a probabilidade de abundância de formatos de programas no rádio (exemplificado aqui pelo 

Reino Unido), essa característica não deve ser tomada como decisiva. Na Espanha, por exemplo, a 

reduzida capacidade da emissora pública em comparação aos principais grupos midiáticos prova 

que, em sua ausência, as empresas privadas precisam traçar caminhos, tanto em programação como 

em uso de tecnologia. Além disso, o mercado se constrói (em algumas de suas fases, pelo menos) 

com a articulação de diferentes escalas produtivas (do menor ao mais abrangente, do independente 

ao massivo), que são complementares. É muito mais proveitoso usar os setores de base, indepen-

dentes e comunitários, como propulsores de tendências e segmentos – ou, nos termos de Williams 

(2000), trata-se de onde as formações culturais emergem e se institucionalizam. É nesse espírito que 

                                                           
10 No original: when the state replaces forms of regulation based on public interest, public service, and related standards, 
such as universality, with market standards that establish market regulation.  
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Gallego (2015, pp.197-198) identifica, por exemplo, que as estações públicas e comunitárias da Eu-

ropa são fundamentais como espaço de lançamento de músicas. 

No caso brasileiro, enfrentamos uma situação ainda mais peculiar, incomparável até mesmo 

com os mercados da América do Norte, onde praticamente sempre prevaleceu o setor privado 

como regulador do mercado de rádio (Wu, 2012). Nos falta um agente público de peso, ou um setor 

independente capaz de propor alternativas. Nesse sentido, o setor comercial do rádio torna-se rele-

vante e depende basicamente dele a proposta de alternativas para a manutenção de sua força en-

quanto mídia. Claro, há uma série de iniciativas importantes, brevemente mencionadas durante o 

relato sobre as observações do rádio nas três capitais. No Recife, são as estações comunitárias que 

viabilizam a promoção da música popular regional, enquanto as rádios de concessão educativa (Uni-

versitária FM, Cabo, Folha) e a pública Frei Caneca se dirigem, principalmente, ao patrimônio musi-

cal da região. Não obstante a audiência pouco significativa, essas estações de campo público acabam 

atendendo demandas ignoradas pelo setor comercial. Contudo, sofrem com a falta de verbas e o 

posicionamento político de seus realizadores, que, ao se esforçarem em oferecer um contraponto 

aos comunicadores tradicionais, também pecam por não oferecer diversidades de opiniões. O exem-

plo mais simbólico está na Universitária FM, cujo programa Fora da Curva, uma mesa-redonda des-

tinada a debater temas sensíveis, é orientada à esquerda do espectro político e isso é evidente nas 

abordagens realizadas. 

O caso da Frei Caneca, estação pública vinculada ao município do Recife, merece uma ano-

tação à parte. Com microfones abertos apenas em 2018, tenta montar uma programação com a 

efetiva participação pública. Hoje, ela mantém uma grade modular, que permite a diferentes atores 

produzirem para a estação por meio de um edital permanente de programação. O objetivo, segundo 

o diretor da emissora Patrick Torquato (comunicação pessoal, 01/nov/2018), é atender todas as me-

tas estabelecidas a partir de reuniões públicas, realizadas com diferentes representantes de setores 

da sociedade civil (como líderes comunitários e ONGs) durante o planejamento da estação. Essa 

ideia, bastante nova na experiência brasileira, corresponde a fundamentos essenciais de uma comu-

nicação pública. Por enquanto, o destaque da programação são as entrevistas, realizadas diaria-

mente à tarde, especialmente com produtores culturais. 

Em São Paulo, quatro concessões educativas são utilizadas de modos bastante distintos. A 

primeira delas, rádio USP FM, vinculada ao Campus da Capital da Universidade de São Paulo, possui 

programas realizados por uma equipe própria, com participação da comunidade acadêmica em pro-

gramas e como coprodutores. A rádio teve diferentes trocas de administração nos últimos anos, mas 
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o fio condutor da grade pouco se alterou: a ideia de uma programação musical alternativa, bastante 

eclética, e participação da riqueza universitária em programas tematizados. A Fundação Padre An-

chieta possui uma concessão em AM, a Cultura Brasil, voltada para MPB, e a Cultura FM, que toca 

música instrumental, especialmente de concerto e clássica. A Cultura Brasil tenta dialogar com um 

público relativamente mais amplo, em virtude de sua segmentação e estilo de programas. Já a Cul-

tura FM é bastante elitizada, não apenas por conta da música que toca, mas pela forma como a 

apresentação é conduzida, pressupondo o conhecimento prévio do ouvinte. As três estações se des-

tacam pela oferta de programas especializados, próximo aos moldes da BBC em termos de formato, 

mas sem o esmero de produção e o cultivo do carisma do apresentador como celebridade junto ao 

público. A quarta concessão educativa de São Paulo transmite, hoje, a estação comercial Eldorado, 

do grupo Estado, em uma clara infração às regras que determinam a concessão de rádios educativas. 

Em Porto Alegre, a Fundação Piratini, mantenedora da Televisão Educativa (TVE) e da FM 

Cultura foi extinta no final de maio de 2018, e as operações das emissoras foram transferidas para o 

gabinete da Secretaria de Comunicação. Até o final do ano, elas operavam de forma precária, sem 

previsão de futuro (Ferraretto, 2018). Por outro lado, a programação da Unisinos FM, educativa li-

gada à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, representa uma grata surpresa com a variedade mu-

sical e a tentativa de criar uma emissora um tanto independente das amarras comerciais – a des-

peito de apresentar pouca novidade em termos de formatos. 

É importante lembrar que as possibilidades do rádio, em cada local, passam pela compreen-

são de sua instituição. Nas programações radiofônicas de regiões brasileiras, caberiam atrações fala-

das tão sofisticadas como alguns exemplos do rádio espanhol? A resposta parece ser “não”, en-

quanto o discurso dominante sobre o meio continuar considerando que a única programação viável 

é aquela feita para corresponder ao nível de atenção do ouvinte hoje, isto é, meramente ouvir, sem 

atenção concentrada (Ferraretto, 2007). Poderia haver uma segmentação mais eficaz das emissoras 

musicais, que atendesse nichos underground como ocorre, meio que por acaso, em Portugal? A ca-

pacidade de efetivamente corresponder a diferentes identidades culturais, inclusive com a inclusão 

de artistas locais, depende de renovação da simbiose do rádio com a indústria fonográfica. Na ter-

minologia de Ahlkvist (2001)11, as estações pertencentes aos grupos comerciais operam de forma 

racionalizada, priorizando a pesquisa de mercado ao selecionar as canções, e são orientadas aos in-

teresses da indústria musical. Emissoras locais independentes, por outro lado, normalmente operam 

                                                           
11 Sobre filosofia de programação e pesquisa de mercado, ver tópico 5.4.2. 
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sob a mesma lógica, mesmo quando possuem espaço para valorizar também a estética na seleção 

das músicas, especialmente porque a orientação geral deveria ser voltada ao local. 

  Os hábitos culturais são determinantes do tipo de programação que o ouvinte deseja, e as 

pesquisas de mercado acabam por refleti-los nas grades de programação. Entretanto, a falta de op-

ções é também um limitador – e daí ser possível sinalizar alguma mudança a partir da concorrência 

sonora que não é rádio em fluxo, como podcasts. A questão passa, então, pela viabilização de nichos 

e engajamento de público como fonte de receitas, não necessariamente frutos de publicidade. 

Como afirmado anteriormente, falta ainda a consolidação de um modelo de negócios que remunere 

corretamente os produtores que lançam suas obras nos novos serviços de distribuição. Sande & 

Gallego (2015) propõem que as estratégias de crowdfunding e crowdsourcing podem se apresentar 

como solução: os autores identificaram como motivadores da colaboração, nos casos estudados, o 

crescimento de uma “cultura participativa”, a possibilidade da audiência se configurar como inter-

mediário, e a falta de inovação do setor de rádio. Tanto o crowdfunding como o crowdsourcing levam 

o trabalho da audiência a operar dentro do conceito de “espaços e bens de uso comum”, formando 

uma economia de colaboração. Em conjunto com a tomada do espaço de produção, como a expe-

riência realizada pela Frei Caneca FM, temos exemplos mais concretos da participação, nos moldes 

definidos por Carpentier (2011; 2012). Especialmente no campo de produções culturais de nicho res-

trito, o indivíduo tem papel decisivo para sua manutenção. 

. O DESIGN AUDIOVISUAL 

Em diferentes momentos desta tese, apontei possibilidades de a instituição radiofônica se imiscuir 

com as tecnologias de informação e comunicação baseadas em rede. Acredito que, hoje, tais proba-

bilidades se tornam fundamentais para compreendermos os parâmetros de operação dessa indús-

tria. Se, nos anos 1940 e 1950, pudemos colocar o rádio no centro da cadeia associativa de consumo 

de música e informação, hoje essa rede ganhou novos intermediários e mediadores. O dispositivo 

central passou a ser o smartphone, e os rastros deixados pelas atividades das pessoas e das coisas 

(i.e., inteligências artificiais e algoritmos) remontam uma rede difusa e complexa de associações, 

influências e escolhas individuais.  

Entendo o rádio como um ponto de conexão, às vezes mediador, às vezes intermediário, 

nem sempre tradutor da produção cultural aos seus ouvintes. Kischinhevsky (2016) afirma que o 

conteúdo da produção radiofônica que se expande em rede é o futuro do rádio, mas pouco discute 

sobre a criação desse conteúdo, e como essa produção se liga ao que já está disponível on-line. Como 
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afirma Bonini (2015), as emissoras de rádio devem se preparar para um “ouvinte em rede”, conectado 

com a estação, os produtores de rádio e outros ouvintes. As questões passam a ser: É necessário fazer 

o conteúdo circular fora das plataformas de comunicação da estação? Se sim, como produzir o con-

teúdo? E como usar as plataformas disponíveis? Obter respostas para essas questões não é uma ta-

refa simples. Sem deixar de lado seu campo principal de atuação, isso significa que o produtor de 

rádio precisa se preocupar com outras affordances além das radiofônicas, aquelas próprias das pla-

taformas de produção e distribuição de conteúdo on-line e sites de redes sociais (SRS) que, em con-

junto, tenho chamado genericamente de mídias sociais. 

Nesse cenário, uma abordagem multidisciplinar se faz necessária. Por essa razão, proponho 

a aplicação de uma metodologia como o Design Audiovisual (DA) tanto para a análise da oferta 

expandida de rádio, como para o planejamento de produções radiofônicas de narrativa aprimorada, 

que mesclem o produto sonoro – ao vivo ou on-demand – com outras linguagens e recursos paras-

sonoros, entre os quais as possibilidades de interação e propagação da obra em redes. A vantagem 

do Design Audiovisual é trazer respostas que vão além das formas midiáticas comuns, compreen-

dendo mais inclusivamente os processos envolvidos na cadeia circular de produção-consumo-feed-

back que caracteriza o ambiente midiático contemporâneo. Pode-se questionar o uso do termo au-

diovisual para se referir à mídia sonora. Bem, nesse sentido, explico o rádio como um meio audiovi-

sual com três diferentes abordagens. Primeiro, dada a sua natureza sensorial, o rádio promove a 

criação de imagens mentais (Balsebre, 1994; Silva, 1999). Seria tolice, num mundo permeado de ima-

gens como o nosso, tratar o rádio como mero som descorporificado. É mais lucrativo, do ponto de 

vista da pesquisa, discuti-lo como tradução sonora da realidade (algo fundamental para os efeitos 

autentificantes buscados pelo jornalismo, e mesmo para os efeitos lúdicos da produção humorística. 

Ver Ferraretto, 2007). Como segundo ponto, a relação do rádio com o ouvinte, desde os anos 1940, 

se processa além do som: a Revista de Rádio, as seções nos jornais sobre a programação, a presença 

de comunicadores em concertos musicais e shows ao vivo, a construção da marca, fortalecida por 

ações promocionais como adesivos, camisetas, carros de “pedágio” na rua, entre outras ações, tor-

nam o rádio visual. É sua presença no cotidiano do ouvinte, como forte mecanismo de identidade, 

que garante sua permanência como veículo de representação cultural. O terceiro ponto, continui-

dade do segundo, é a presença da estação de rádio na internet e a exigência de interfaces, tanto para 

promoção da marca como para a relação com o ouvinte. Além da expansão do rádio para meios 

que habilitam affordances visuais, as interfaces de uso se tornam fundamentais, isto é, se tornam 

recursos técnico-expressivos, nos moldes propostos por Balsebre (1994) e Herreros (2008). É espe-

cialmente sobre esse aspecto que trata o DA. 
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.. Contexto teórico 

O Design Audiovisual (DA) nasceu como um grupo de pesquisa, do qual participo desde sua funda-

ção no final de 2016. Em pouco mais de dois anos, pudemos desenvolver a teoria e realizar algumas 

primeiras aplicações reais da metodologia – o rádio, infelizmente, ainda não fez parte dos nossos 

testes práticos. Com sede no Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o 

objetivo central do grupo é promover a aproximação entre o conjunto teórico das Ciências da Com-

putação, mais especificamente a área de Interação Humano-Computador (IHC) e as Ciências da 

Comunicação, especialmente os Estudos de Mídia e suas correlações com a Recepção, a Sociologia 

e o Estudos Culturais. A base teórica foi desenvolvida em diferentes artigos, publicados em revistas 

e congressos nacionais e internacionais. Apresentarei, nas próximas linhas, os principais traços defi-

nidores do DA como metodologia, a partir dos artigos já publicados – os quais servem como refe-

rência para o texto a seguir12. 

Em primeiro lugar, é importante fazer notar como as regras de design ocupam um espaço 

central em um campo de estudo vasto como a IHC. Gradualmente, o desenvolvimento de sistemas 

interativos passou a se preocupar com a atribuição de significados e as emoções dos indivíduos que 

interagem com as aplicações (Satchell & Dourish, 2009). Assim, os diversos comportamentos apre-

sentados perante a interface midiática são elementos relevantes para o desenvolvimento do sistema 

de interação. Por exemplo: se o foco de um produtor de conteúdo é na fruição da mensagem, os 

momentos de passividade são valorizados e as interfaces interativas devem se tornar “transparen-

tes”, no sentido dado por Bolter e Grusin (2000). Por outro lado, caso o objetivo do conteúdo seja 

promover as atividades, então a plataforma de interação não deve apenas se fazer notar, como deve 

facilitar a atuação.  

Dessa forma, a qualidade de um programa de rádio pode ser medida pelo trabalho de pro-

dução (a profundidade de investigação de uma reportagem, a boa elaboração do roteiro, a seleção 

e apresentação musical, o trabalho do locutor em criar intimidade), pela qualidade técnica (a mon-

tagem, o uso adequado de elementos sonoros), pela adequação ao cotidiano do ouvinte (a relevân-

cia da informação, o serviço prestado, a adequação às atividades que estão sendo desenvolvidas se-

cundariamente), mas também pode ser medida pela qualidade do software que torna essa produção 

disponível sob demanda, pela facilidade de uso das ferramentas interativas associadas ao programa, 

                                                           
12 Três artigos apresentam os principais tópicos do desenvolvimento do DA. O primeiro (Becker, Gambaro & Ramos, 
2017) traça a linha geral da teoria, enquanto o segundo (Becker, Gambaro, Ramos & Toscano, 2018) discute a aplicação 
do conceito de affordances, e o terceiro (Gambaro, Becker, Ramos & Toscano, 2018) traça os parâmetros para definição 
de competências. 
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pela disponibilidade de formas eletrônicas de contato com a estação para participação ou para feed-

back. Segundo Dix, Finlay, Abowd e Beale (2004), a interação de uma pessoa com um sistema é 

guiada por três características: usable, useful e used. (1) o sistema deve ser funcional e usual; (2) deve 

possuir affordances que provoquem o desejo de uso e envolvimento; e (3) deve melhorar a experi-

ência dos usuários. Adicionar a lógica do design ao desenvolvimento de qualquer produto equivale 

a incluir uma série de processos, como identificação de problemas, demandas ou necessidades; es-

tudo analítico da situação e desenvolvimento de uma solução; aplicação da solução em diferentes 

cenários; análise dos resultados; reinício do processo, se necessário. 

No caso da produção comunicacional, portanto, o desenvolvimento conjunto do conteúdo 

e das interfaces deve levar em conta os objetivos do produtor e as necessidades da audiência. A 

partir daí, são consideradas as capacidades e limitações dos indivíduos/usuários em relação a aspec-

tos ergonômicos, socioeconômicos e/ou psicológicos. Deve, por fim, prever os possíveis erros no 

processo de produção-fruição-feedback, tanto de agentes humanos como não-humanos (Dix et al., 

2004). 

Especificamente falando do rádio, o design do programa que vai ao ar e do conteúdo com-

plementar deve ser pensado simultaneamente ao tipo de ouvinte com quem se pretende dialogar. 

É possível partir da segmentação de público usada pela publicidade, mas o desenvolvimento de pro-

duções que tentem dialogar com segmentos diferentes exige incluir aspectos mais relevantes que o 

conjunto sociodemográfico normalmente utilizado. Esse, aliás, é o grande desafio, considerando que 

as competências de cada pessoa variam conforme uma série de fatores, desde questões objetivas 

como condições socioeconômicas, até a fatores subjetivos como a percepção de valor em determi-

nado conteúdo ou atividade. Assim, o DA defende que o desenvolvimento de um produto e sua 

aplicação interativa devem partir, no mínimo, do usuário (User-Centred Design, UCD). Por exemplo, 

o aplicativo para telefone móvel ou o website de uma estação de rádio deve levar em conta três 

fatores complementares (Figura 1): a usabilidade, i.e., as três características apresentadas anterior-

mente, que revelam tanto a utilidade da interface (ser canal de escuta on-line e assíncrona, mostrar 

notícias, servir como agenda etc.) quanto a facilidade em ser utilizada; a forma visual, que deve trans-

mitir harmonia e credibilidade, no sentido de encorajamento às atividades a serem realizadas pelo 

usuários (e.g. atrair o ouvinte a se engajar no compartilhamento de conteúdo, a participar de pro-

moções, enviar comentários); e promover sensações, levando à satisfação do desejo do usuário tanto 

por meio da interação com o objeto oferecido (a escuta do programa ou recuperação de uma infor-
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mação já transmitida), como pela responsividade do sistema (servir como canal bidirecional de co-

municação, ainda que automatizado). 

Figura 1 Fatores do Design Centrado no Usuário (UCD) 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa Design Audiovisual 

Assim sendo, as questões referentes às competências dos indivíduos se tornam centrais. Elas 

referem-se, principalmente, ao repertório comportamental e às intenções que uma pessoa precisa 

demonstrar para realizar uma tarefa de modo eficiente (Woodruffe, 1993; Boyatzis, 2008). De modo 

simplificado, podemos dizer que a competência envolve, entre outras características, os conheci-

mentos, habilidades e disposições dos indivíduos para executar uma ação (Boyatzis, 2008; Yoon, 

2009). Os conhecimentos são adquiridos pelos indivíduos a partir da experiência cotidiana. Por meio 

do design, entretanto, é possível ensinar como uma ferramenta deve ser utilizada. A lógica de emu-

lar, em interfaces de software, mecanismos disponíveis em meios analógicos (como botões de pau-

sar, avançar e retroceder) é uma forma de ensinar ao ouvinte uma possibilidade do software. A ha-

bilidade em utilizar essas ferramentas depende de a pessoa ter utilizado a versão original e testar, na 

interface, se resultados análogos serão obtidos. Pode se referir, também, à própria capacidade de 

aprendizado da ferramenta, por analogia ou por teste. O que determina a aquisição da competência, 

contudo, é a posta em operação da atividade planejada, e isso depende da disposição do indivíduo 

em realizar a ação proposta. Ou seja, a atitude do indivíduo é o fator final, e pode ser restringido por 

fatores cognitivos e comportamentais. 

As competências necessárias para utilizar adequadamente uma ferramenta depende de 

acesso (Carpentier, 2011), o que significa que a descrição de uma competência passa por temas so-

ciais, econômicos, culturais, técnicos e tecnológicos. O planejamento de produção por meio do DA 

possibilita prever diferentes condições físico-financeiras de acesso a uma plataforma ou conteúdo; 
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níveis de conhecimento para utilizar, de modos assimétricos, uma mesma ferramenta; formas dis-

tintas de fruição, apropriação e uso de uma produção cultural.  

Entretanto, não é possível discutir as competências dos indivíduos envolvidos com o conte-

údo midiático sem o conceito de affordance, também essencial para o Design Audiovisual. Vem de 

discussões dos estudos de IHC a observação de que os métodos de aprendizagem de uma tecnologia, 

bem como a percepção dos recursos disponíveis nas ferramentas técnicas, dependem de bons de-

signs. Produtos, interfaces e sistemas precisam ser intuitivos e reduzir a carga mental dos usuários 

(Norman, 1988; Kaptelinin, 2014), ou seja, prover uma percepção automática das possibilidades de 

ação e uso de uma ferramenta. Tanto nos dispositivos como no ambiente, as características que 

permitem essa percepção e aprendizado são chamadas de affordances. O termo foi proposto nos 

anos 1970 por James J. Gibson (1977; 1979), teórico da Psicologia Ecológica, para descrever as carac-

terísticas físicas do ambiente que possibilitam uma pessoa reconhecer os usos e interações disponí-

veis. Segundo Gibson (1979, p.132), as affordances podem existir e permanecerem ocultas para os 

interatores. O teórico Don Norman (1988) descreve três motivos em que a percepção pode ser limi-

tada: por falta de competências necessárias para seu reconhecimento, por falta de recursos indica-

tivos, ou por regras de uso que impedem sua apropriação. O design de um produto deve dar conta 

de suprir essas três deficiências, quando assim for conveniente. O reconhecimento de uma affor-

dance, portanto, nem sempre é automático, exigindo exploração, paciência e tempo (Gibson & Pick, 

2003, p.17). 

Rex Hartson (2003) propôs uma classificação das affordances em quatro tipos, de modo a 

facilitar sua descrição e design: cognitivas, físicas, sensoriais e funcionais. Para explicar cada uma de-

las, proponho imaginar o website de uma estação de rádio e três ações simples: recuperar um pro-

grama que já foi ao ar, ouvir o programa de modo fragmentado, e compartilhar o conteúdo. O de-

senvolvedor do website e o produtor do programa basearam-se na mesma affordance funcional ini-

cial – o programa será escutado e interpretado –, mas a versão sob demanda tem outras funciona-

lidades: adequação ao tempo do ouvinte e possibilidade de fragmentar a escuta. A interface, repre-

sentada pela página da web e o player, deverá possuir algumas outras affordances que habilitem e 

complementem essas primeiras, básicas. Primeiro, um botão de busca, cuja affordance funcional é 

ativar um dispositivo oculto que corresponderá a palavra-chave inserida pelo usuário com um 

banco de dados, e a partir de uma combinação positiva, retornará o conteúdo adequado. Segundo, 

um player cuja funcionalidade é reproduzir um arquivo de áudio armazenado em um servidor. As 

affordances físicas são, neste caso: a representação gráfica na tela, como a caixa de busca, em que o 
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usuário irá escrever os termos que quer encontrar; os botões de pausar, avançar e retroceder, que 

remetem a affordances físicas de equipamentos analógicos; uma linha do tempo, que demonstra o 

progresso da reprodução do áudio; botões de compartilhamento SRS; uma seção “Ouça mais”, com 

uma lista de programas similares. As affordances cognitivas, por sua vez, são aquelas que dependem 

da interpretação dos usuários. A mais simples é o texto, que ajuda a corresponder o conteúdo com 

o que estava sendo buscado. Podem ganhar complexidade, e.g. o botão de compartilhamento ser 

meramente o logotipo do SRS, e seu posicionamento ao lado do título levar o ouvinte a compreen-

der que, acionando-o, será conduzido a outra interface para compartilhar um link. A affordance 

cognitiva pode ser de outra ordem, ainda mais intricada: o locutor, durante a narração do programa, 

diz uma frase que desperta a curiosidade do ouvinte; pode se tratar de um mero recurso narrativo 

(não deve ser realizada), assim como pode ser uma chamada de interação, e cabe ao ouvinte inter-

pretar. As affordances cognitivas podem ser interpretadas de forma errada, quando a ação execu-

tada pelo objeto não era esperada pelo usuário (por exemplo, a pessoa clica para compartilhar e, na 

verdade, abre uma caixa de comentários). Para auxiliar a compreensão, são incorporadas as affor-

dances sensoriais, isto é, características que ajudam a descrever o objeto. Por exemplo, tamanho, cor 

e texto indicativo podem ser usados para destacar a presença de uma affordance física. Um corte 

sonoro no áudio, um leitmotiv ou um sinal acústico podem indicar uma troca bloco ou de ambiente 

narrativo, e assim facilitar a compreensão do programa. 

De acordo com a metodologia do Design Audiovisual, o desenvolvimento de um produto 

deve manter uma pergunta recorrente: o ouvinte terá as competências necessárias para executar a 

ação pretendida? Por “ação pretendida”, devemos considerar tanto a audição simples, como a inte-

ração, o compartilhamento, a participação e outras atividades planejadas. Curiosamente, essas ati-

vidades são as menos elaboradas, hoje, quando considero o conjunto das programações de rádio 

observadas durante todo o tempo da presente pesquisa. Uma competência só se torna ativa quando 

as habilidades, conhecimentos e comportamentos ativam as affordances disponíveis e necessárias 

para a fruição do conteúdo midiático, aqui compreendido não apenas como o conteúdo sonoro do 

programa de rádio, e sim como o conjunto expandido em produtos complementares, somados às 

interfaces de consumo e interação. 

Se lembrarmos que as affordances podem permanecer ocultas até que sejam percebidas pe-

los usuários, e que as pessoas demonstram competências diferentes de acordo com o repertório 

técnico, social e cultural adquirido, então devemos concluir que diferentes indivíduos perceberão 

diferentes affordances em um programa de rádio expandido. O produtor de rádio deve, portanto, 
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reconhecer essas assimetrias entre ao propor um programa, inclusive oferendo métodos de apren-

dizagem das ferramentas, quando necessário. Para isso, é preciso compreender e classificar os dife-

rentes níveis de ação dos usuários/ouvintes. 

.. O fluxo do Design Audiovisual 

Dois focos norteiam o conjunto metodológico do Design Audiovisual. O primeiro deles refere-se à 

categorização dos indivíduos em diferentes papéis, de um menor engajamento e interação com o 

conteúdo midiático e suas interfaces, isto é, com menor reconhecimento e uso das affordances dis-

poníveis, até um grau elevado de descoberta e aprendizado. Entende-se que, assim, o produtor possa 

planejar adequadamente diferentes cenários de fruição de um mesmo conteúdo. O segundo fator 

refere-se ao feedback contínuo, por meio da análise de dados de uso das mídias, em relação ao con-

teúdo produzido, informando assim as necessárias adaptações e desenvolvimento de produções 

cada vez mais complexas. 

Partindo da produção radiofônica, vou me concentrar inicialmente na categorização de pa-

péis assumidos pelos ouvintes durante a fruição de um produto radiofônico e interação com a es-

tação de rádio, mediada tanto por plataformas analógicas como interfaces digitais. Na terminologia 

do DA, dizemos que o indivíduo pode assumir diferentes papéis em relação ao conteúdo, determi-

nados pelos objetivos do emissor, as competências para a recepção e as affordances disponíveis. A 

Figura 2 traz o workflow do Design Audiovisual. É possível perceber que os indivíduos são represen-

tados por conjuntos ovais, sobrepostos, como indicação que um grupo está contido, total ou parci-

almente, em outro. 

O primeiro papel, que chamamos Audiência, refere-se ao nível de base que incorpora todos 

os outros níveis em si. Todavia, a metodologia do DA nomeia como Audiência apenas as pessoas 

que permanecem dentro do espectro de atividades mais básico (antes de assumirem um novo pa-

pel), e sua relação com o conteúdo é passiva ou inerte. Em relação ao rádio, isso significa que a 

Audiência é o conjunto de indivíduos que ouve ou escuta um determinado programa, independen-

temente da plataforma utilizada, mas que apenas realiza ações básicas, como sintonizar uma esta-

ção, buscar o conteúdo on-line, ler as matérias disponibilizadas no aplicativo de celular, no website 

ou em SRS. Como critiquei nos capítulos anteriores, a maior parte das ações das emissoras de rádio 

visam manter o ouvinte neste nível ação.  
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Figura 2 Workflow do Design Audiovisual 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa Design Audiovisual 

As atrações voltadas para pessoas no papel Audiência são planejadas com foco no indivíduo, 

i.e., em conexões pessoais e privadas que o conteúdo pode ajudar a construir. As matrizes culturais 

moldam a relação do ouvinte com o produto, ao mesmo tempo em que o programa pode virar 

matriz de conexões pessoais. Na opinião de Bainbridge & Yates (2013, p.9) o rádio, em particular, 

tem a função de “moldar nossos sentidos de prazer e horror, a capacidade de reassegurar, guiar e 

aconselhar enquanto cria a significativa sensação de uma ‘comunidade imaginada’”13. O produtor 

                                                           
13 No original: shaping our senses of pleasure and horror, its capacity to provide reassurance, guidance and advice along-
side its creation of a significant sense of an ‘imagined community’. 
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de rádio pode esperar algum contato com esses ouvintes, mas esse feedback, muito possivelmente, 

se dará de modo privado ou semiprivado, por meio de mensagens diretas. A principal forma de 

medir o sucesso de um programa que almeja o ouvinte-Audiência é o uso de índices de audiência, 

como o Kantar IBOPE no Brasil e o Rajar, no Reino Unido, e números de acesso ou downloads de 

um programa. 

A segunda categoria, à qual damos o nome de Sintetizadores, incorpora as pessoas que agem 

sobre o conteúdo especialmente em SRS (o ouvinte em rede). Em 2006, Bradley Horowitz, atual 

vice-presidente do Google, nomeou como “synthesizers” as pessoas que participam ativamente em 

plataformas sociais, como fóruns e os então nascentes sites de relacionamento. O DA incorpora o 

termo de Horowitz para identificar as pessoas que comentam e compartilham material referente a 

um conteúdo, uma estação ou um apresentador, especialmente via mídias sociais, remetendo ao 

produto como um todo. O verbete “síntese” corresponde a “processo intelectual pelo qual se forma 

um todo a partir dos elementos fornecidos pela análise”, bem como “quadro expositivo de elemen-

tos associados a um tópico” (Síntese, 2015). Assim, Sintetizador também é o nome dado aos mem-

bros da audiência que publicam impressões sobre um programa, que avaliam a estação de rádio ou 

o apresentador, que compartilham material das mídias sociais da estação, que indicam aos amigos 

determinada atração ou conteúdo etc. Esses indivíduos se apropriam do programa de rádio ou do 

conteúdo extra de modo íntimo, mas também para construir uma identidade encenada, e mesmo 

para se conectar a outras pessoas em redes sociais – como um grupo de fãs. Assim, o conteúdo 

radiofônico que almeja esse tipo de relação precisa ser mais que uma mensagem sonora a ser trans-

mitida sincronicamente por antena, pois seu planejamento deve prever formas de comentário e 

compartilhamento pela audiência. Possivelmente, tais atividades são realizadas espontaneamente, 

mas incorporar esses elementos no design do produto dá mais controle ao criador. O feedback ao 

produtor de rádio permanece o mesmo da audiência (quantitativo), mas ganha um aspecto quali-

tativo, por ser complementado com uma análise dos comentários, dados a respeito de comparti-

lhamentos, avaliações realizadas (em conversas entre fãs, por exemplo), entre outros. 

No terceiro nível estão os Modificadores, isto é, pessoas que se apropriam do conteúdo e o 

alteram. De um modo geral, são pessoas que buscam expressar algo sobre si mesmas a partir das 

obras oriundas de suas ações. Um Modificador precisa reunir competências e disposições diversas, 

e uma gama de ações são possíveis de acordo com a relação desse indivíduo com a obra original. Por 

exemplo, é possível remixar, isto é, criar algo a partir da colagem de diferentes objetos, mantendo 

ou não a função originalmente programada (como memes, videoclipes, material de protesto). O DA 
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também considera o ato de melhorar, i.e., a transformação que um fã faz do conteúdo original, para 

consertar algo que não lhe agrada, tanto alterando o significado original da obra, como criando uma 

nova narrativa. São poucos os exemplos disponíveis da forma como fãs se apropriaram e modifica-

ram conteúdos originais. O resultado mais facilmente encontrado, correspondente ao ato de me-

lhorar, são os fãs de comunicadores famosos que guardam trechos de locução e os editam em pe-

quenos vídeos com fotos, ou incorporam em páginas de áudio na web. Estamos falando, portanto, 

da construção da memória e não propriamente de uma alteração imediata do conteúdo. Essa é uma 

área que pode ser explorada em aplicações de rádio via internet, já que os novos significados trazidos 

pela obra modificada ajudariam a compor o feedback que o produtor pode usar para melhorar seu 

programa. Uma terceira forma de modificação é a participação. Esta é uma ação mais comum na 

programação cotidiana do rádio, pois refere-se à interação de uma pessoa (ao vivo ou gravada) que 

transforma o programa enquanto ele está sendo produzido. Para Stachyra (2014), a conversa con-

duzida entre locutor e participante é fundamental pela espontaneidade, isto é, pelo grau de impre-

visibilidade que se adiciona enquanto o programa tenta tornar perceptíveis as emoções da pessoa 

que está em contato. Não à toa, essa é a forma mais comum de associar o ouvinte ao conceito de 

coprodutor, especialmente em funções como o ouvinte-repórter ou “pauteiro”. Ainda assim, o ver-

dadeiro participante é aquele que, efetivamente, traça um plano de participação que pode fugir ao 

controle do produtor. Neste caso, o feedback é imediato. 

O quarto nível dos papéis, que chamamos Produtores, envolve todas as pessoas que criam 

conteúdo, tanto original como inspirado em obras anteriores, desde que guardem um alto grau de 

originalidade. Os produtores podem operar de forma isolada ou como equipes, são profissionais ou 

amadores, independentes ou vinculados às corporações de mídia. São eles os responsáveis pelo de-

sign do produto radiofônico, incluindo os produtores de conteúdo, comunicadores, repórteres, edi-

tores-chefes, desenvolvedores web, entre outros. Se pensarmos na continuidade de uma atração do 

rádio hertziano para a internet, os produtores possivelmente serão equipes, trabalhando em con-

junto para promover a distribuição por meio das diferentes interfaces. No caso de podcasters, por 

outro lado, estes podem trabalhar isoladamente ou com uma equipe reduzida, que tenta dar conta 

de todas as etapas. O conjunto de competências que os produtores devem demonstrar, individual-

mente ou em grupo, é o mais amplo de todos. Cabe aos Produtores analisar o conjunto de dados 

gerados pelos ouvintes (índices de audiência, avaliações individuais, comentários feitos em rede, 

modificações ao conteúdo e seus significados etc.), para alterar atrações em produção ou corrigir a 

estrutura de uma futura obra. O grupo dos Produtores também deve dominar os softwares e as 
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interfaces de distribuição do conteúdo, de modo a compreender as variáveis de interação e planejar 

affordances ativas e ocultas para cada nível de audiência desejado. 

A divisão da audiência em quatro papéis bem definidos facilita uma avaliação inicial, mas 

dificulta compreender variações menores de ações. Assim, duas configurações adicionais foram in-

seridas: pessoas que, sem ultrapassar os limites de seus papéis, reconhecem affordances novas e usam 

os recursos disponíveis; e a movimentação das pessoas entre os papéis, tanto um nível acima como 

um nível abaixo. No primeiro caso, trata-se do papel-elevado Player. Eles se destacam dos indivíduos-

padrão por demonstrarem maior grau de atividade, mas não o suficiente para mudarem de papel. 

Por exemplo: Um ouvinte Audiência-padrão sintoniza o rádio ou acessa o serviço on-demand e ouve 

o conteúdo. Após esse ato, nada mais se concretiza. Já um ouvinte Audiência-Player acessa o website 

da emissora, lê os textos que lhe interessam, ouve as programações complementares, deixa comen-

tários privados para os produtores. Pode chegar ao grau de tentar explorar cada parte da interface 

– como funções escondidas e códigos a serem quebrados – mas não compartilha ou comenta sobre 

o produto com outras pessoas (o que o habilitaria como Sintetizador). Um ouvinte Sintetizador-

padrão acessa as mídias sociais, curte as postagens da estação e compartilha os conteúdos. Um Sin-

tetizador-Player, dadas as possibilidades atuais, comenta, dialoga com a estação, convence outros 

ouvintes a acessar o conteúdo, incorpora o áudio ou trechos em suas próprias timelines em SRS e 

blogs (se tiver). Os indivíduos-Players são importantes para o fluxo do DA, porque representam as 

pessoas que podem testar e fornecer uma resposta confiável sobre as novidades introduzidas com 

o desenvolvimento das tecnologias e interfaces. 

A segunda configuração reconhece que, organicamente, uma pessoa pode mudar de papel 

conforme muda a situação, por exemplo, adequando-se a obras ou ambientes com affordances di-

ferentes, ou durante a fruição de uma única produção, caso contenha elementos que permitam ter 

mais ou menos engajamento. Por exemplo, uma pessoa que ouve em programa de rádio no carro 

enquanto dirige desempenha apenas o papel Audiência (espera-se!). Já em casa, essa pessoa acessa 

o website da estação e, enquanto ouve a programação via Bluetooth, interage com ferramentas de 

compartilhamento e comentário a partir do comando do locutor. Essa pessoa, inicialmente no papel 

da Audiência, assumiu o papel de Sintetizador. Para possibilitar a mudança de papéis, o DA consi-

dera que as pessoas envolvidas na produção devem planejar gatilhos de interação, que podem pro-

mover atividades com maior ou menor grau de complexidade e ação. Assim, são chamados gatilhos 

de ação as affordances físicas, sensoriais e cognitivas que possibilitam reconhecer as funções (plane-

jadas ou não) pelos produtores – o comando do locutor, no exemplo acima, é considerado um ga-
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tilho de ação. Por outro lado, há momentos em que os produtores podem considerar relevante ter 

total atenção na narrativa, como a música que marca o início de um boletim e, espera-se, os ouvintes 

dedicarão maior atenção. Nesse caso, gatilhos de inércia são aqueles que resultam na interrupção de 

uma ação para fazer o ouvinte prestar mais atenção. 

Há certo grau de aleatoriedade na forma como as affordances viram gatilhos de interação, 

mas os produtores podem, deliberadamente, incluir alguns deles no desenvolvimento do programa. 

Para tanto, é fundamental que sejam definidos, junto com o conteúdo e suas interfaces, mecanismos 

que fomentem ações dos ouvintes. Essas ações, por sua vez, devem poder ser analisadas posterior-

mente, para que os produtores conheçam os pontos fortes e fracos de suas produções: o que é mais 

curtido ou compartilhado? Como o ouvinte agiu sobre um programa disponibilizado on-line? Ele 

modificou, ou acrescentou, algo antes de compartilhar em suas redes? Quantas vezes um mesmo 

trecho de um programa foi ouvido? O que gerou mais engajamento? Essas são apenas algumas ques-

tões que, no design de uma obra moderna, devem ser contempladas como problemas a serem so-

lucionados.  

Para facilitar essas respostas, bem como o planejamento em função de cada grupo de indi-

víduos, o DA prevê que o desenvolvimento do produto ocorre sobre quatro Linhas de Design. A 

Linha do Conteúdo remete ao planejamento da mensagem central que os emissores querem passar 

com a atração, a partir do conteúdo sonoro em si, os complementos parassonoros e as interfaces de 

disponibilização e circulação, capazes de acrescentar outros significados à mensagem. Assim, o con-

teúdo age de modo diferente em cada nível de audiência: como “conexão pessoal” para a Audiência, 

ferramenta de “engajamento” para os Sintetizadores, conteúdo a ser “apropriado” pelos Modifica-

dores, fruto da “criação” pelos produtores e “desafio” a ser vencido pelos Players. Por outro lado, 

cada nível devolve um feedback para a rede formada pelo conteúdo, como mencionado na explica-

ção sobre cada papel: “volume de acesso, conexões e ouvintes” no caso da Audiência, “comentários 

e avaliações” dos Sintetizadores, “novos significados” atribuídos pelos Modificadores e “dados de 

teste” das ferramentas interativas, pelos Players. 

Por meio da Linha da Identidade é planejada a organização dos elementos para criar vínculos 

sociais com o ouvinte, isto é, a forma como um indivíduo pode se ver representado dentro da – e a 

partir da – produção. Ou seja, é a partir da Identidade que os indivíduos criam significados por meio 

do conteúdo, e que o conteúdo provê substância para a criação privada do self. Se, no caso da Linha 

de Conteúdo, são as intenções e disposições dos Produtores que contam, neste segundo momento 

as coordenadas de produção são as intenções, disposições e anseios dos ouvintes e usuários. Na 
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Figura 2, observamos que um design com foco na Audiência é planejado por meio da Linha da Iden-

tidade. Por outro lado, de acordo com a força de representação do conteúdo, são essas mesmas 

características que levarão os ouvintes a outro nível de engajamento, a ponto de se tornarem Sinte-

tizadores do programa. 

A Linha da Motivação refere-se ao planejamento de mecanismos para convencer o ouvinte 

a curtir, comentar e compartilhar o conteúdo, ampliando seu ciclo de vida para além da emissão 

regular. Ou seja, nesta Linha, os Produtores estão preocupados com as razões, ações e ferramentas 

usadas para a promoção que alguém faz da própria identidade, isto é, como o indivíduo projeta seu 

self construído, em busca de legitimação dentro de um grupo e de conexões com outras pessoas. 

Nesse sentido, deve-se planejar: (a) como o conteúdo se torna relevante para o ouvinte (Linha da 

Identidade), a ponto de ele querer incorporar essa produção a perfis pessoais definidos em rede; e 

(b) as ferramentas que motivem e habilitem a incorporação. O uso dessas ferramentas por ouvintes 

motivados pode levá-los as próximo nível, isto é, a aquisição de competências para operar como 

Modificadores da produção. 

Por fim, a Linha da Experiência traduz a preocupação com o modo como os sistemas midi-

áticos e os conteúdos podem ser apropriados pelos indivíduos. Dito de outra forma, o objetivo do 

design por esta linha é elaborar a forma como o conteúdo e as interfaces são experimentados, isto 

é, aprendidos, usados e até mesmo modificados pelas pessoas. No caso do rádio, é o nível menos 

trabalhado contemporaneamente, pois refere-se à apropriação do conteúdo radiofônico (som ou 

complementos) como parte da narrativa cotidiana do ouvinte, muitas vezes para complementá-lo, 

tornando-se um consumidor participativo. Muitas vezes, os Produtores devem incorporar elemen-

tos que possibilitem o desenvolvimento de competências para esse nível. A experiência geral do 

ouvinte Modificador pode, também, levar à aquisição de outras competências, não previstas no de-

sign do produto, habilitando-os como Produtores de obras derivadas do original. 

Para finalizar a explicação sobre o workflow do Design Audiovisual, resta mencionar as duas 

setas abaixo dos conjuntos de audiência. A seta superior indica como as audiências usam o conte-

údo (os significados atribuídos, as apropriações culturais, os valores simbólicos), enquanto a seta 

inferior refere-se ao uso de ferramentas do campo de IHC para o desenvolvimento de conteúdo 

audiovisual.  

De um modo geral, as ferramentas dos Estudos de Mídia e disciplinas relacionadas são usa-

das para planejar e analisar produções midiáticas comuns. No caso do broadcast ou da mídia ade-



 Cap í tu lo  8  |  (RE)AGREGANDO A INSTITUIÇÃO RADIOFÔNICA: REFLEXÕES E PROPOSTAS   | 415 

 

rente (Jenkins et al., 2013), números de audiência e acesso são a primeira baliza para a proposição de 

novos programas. Entretanto, conforme o público se segmenta em novas plataformas midiáticas, 

outras métricas se tornam relevantes (como a análise de comentários, de trechos mais ouvidos de 

um programa, da quantidade de vezes uma mesma pessoa ouviu um programa, entre outros). As 

preferências da audiência, tomadas em conjunto, também podem ser lidas em termos sociais, para 

enfatizar ou criticar determinada produção a partir de uma abordagem cultural ou política. Por 

exemplo, um produtor de rádio ou de podcast que queira produzir para uma minoria, ou um mer-

cado de nicho, deve dispor de informações suficientes para criar um conteúdo que (a) irá chamar 

atenção daquele grupo de pessoas; e (b) proverá essas pessoas com informações relevantes. Em caso 

de sucesso, o conteúdo provocará engajamento e poderá ser distribuído pelos próprios indivíduos, 

propagando a mensagem, desde que existam affordances suficientes e as pessoas demonstrem as 

competências necessárias. As análises do perfil da Audiência, a partir dos rastros deixados durante 

a interação, compõem material valioso para a manutenção de um determinado programa, ou 

mesmo a formatação de algo novo. Reconhecer o ouvinte de rádio como um indivíduo atuante e 

complexo remete à forma instituída do rádio, mas, hoje, deve incorporar ramificações de questio-

namentos e perspectivas de vida que ultrapassam a noção de indivíduo em meio a uma massa ho-

mogênea. 

O campo da IHC não fornece apenas ferramentas relacionadas ao planejamento de produ-

ções interativas. Pelo contrário, compreendo que algumas metodologias do design podem contri-

buir para um entendimento mais compreensivo sobre os ouvintes, e.g., o desenvolvimento de “per-

sonas” durante as primeiras fases do design, isto é, elementos arquetípicos que ajudam a simular 

cenários de interação (Dix et al., 2004). Uma persona é concebida como um tipo ideal que ajuda a 

responder perguntas e avaliar a adequação do conteúdo, válido especialmente quando o tempo é 

curto e não há recursos para realizar levantamento de dados abrangentes e testes de audição. Por 

exemplo, um Produtor que deseja produzir um documentário criaria duas (raramente três) perso-

nas e cenários de interação, onde identificaria se o conteúdo (a linguagem, o ritmo e tom, a infor-

mação), assim como as diferentes interfaces (rádio, website, ou aplicativo interativo via celular) são 

adequados aos ouvintes reais. 

Outra preocupação da área da IHC que se torna relevante são os conceitos, por parte dos 

usuários-ouvintes, de qualidade (capacidade de uso) e utilidade (percepção de valor). Elementos da 

Linha do Conteúdo, esses conceitos inserem as seguintes questões ao planejamento: o indivíduo 

conseguirá entender e usar as ferramentas sem mais explicações? As ferramentas fornecidas satisfa-
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zem as necessidades de fruição dos ouvintes, com a mínima interferência das tecnologias envolvidas 

(quando é esse o objetivo)? Esse programa (e suas interações) dizem algo sobre o ouvinte para ele 

mesmo ou para o grupo a que pertence? Uma vez que a experiência geral do ouvinte pode ser afe-

tada e expandida pela interface, são necessários testes de usabilidade, conectados com as affordan-

ces da tecnologia empregada. Por exemplo, para um programa de duas horas, transmitido via an-

tena, o roteiro deve minimizar a perda de informação para os ouvintes que iniciaram a escuta após 

o início. Já a versão na web deve contar com ferramentas de recuperação de informação, adiamento 

de escuta, e trazer conteúdos de apoio, que adicionam novas camadas de significado ou recompen-

sam o ouvinte com novas informações. Se é esperado que o conteúdo seja compartilhado, a inter-

face precisa convidar o ouvinte a fazê-lo e gratificá-lo. 

.. Alguns exemplos 

O Design Audiovisual não ajuda apenas a planejar produções interativas, ele oferece subsídios para 

análise de programações existentes, de modo a identificar problemas e soluções. Assim, utilizo al-

guns programas observados durante o período desta pesquisa para exemplificar o modo como o 

Design Audiovisual pode ser uma ferramenta importante para superar estruturas institucionaliza-

das pelo rádio. Por serem exemplos colhidos durante a observação, eles podem estar desatualizados 

ou terem sido descontinuados. Ainda servem, contudo, como referencial de estudo. 

O primeiro caso remete ao extinto programa Hablar por Hablar, da rede espanhola Cadena 

SER (que comento a partir da página 342). A forma simples desse show da madrugada, baseada uni-

camente na voz, representava um uso peculiar do rádio para criar conexão com e entre ouvintes. Os 

participantes telefonavam entre duas e quatro da manhã para contar suas histórias em testemunhos 

longos, ao vivo. Marcava o programa, também, a sensibilidade e delicadeza da apresentadora que, 

quase sem interferir, fazia ressaltar sentimentos e vínculos emocionais. Todos os elementos, no pro-

grama, eram calculados para criar intimidade: os comentários da apresentadora, o tom de voz usado, 

as canções reproduzidas no começo e fim de cada segmento. 

Como todos os programas da SER, cada episódio fica disponível no website da estação14, e é 

então que ele perde a maior parte de sua excepcionalidade. No tópico 7.2.2,, eu afirmei que o pro-

grama é um museu vivo de pessoas e de história contemporânea. Cada participação de ouvinte é 

única, e pode ser tratada como uma peça unitária que requer uma edição mínima. Como parte da 

programação da madrugada, o programa se sustentava com o invólucro da noite. A intimidade que 

                                                           
14 Em janeiro/2019, a página do programa continuava ativa, com acesso aberto ao repertório do programa. 
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caracteriza o show alimenta a relação entre o ouvinte e o conteúdo por meio da Linha da Identidade. 

Na versão sob demanda, disponível, ainda hoje, por meio da mesma interface e com o mesmo for-

mato que os outros programas da SER – baseados em cobertura jornalística e debates diários – o 

apelo da intimidade se perde. É possível afirmar, então, que há um erro de design. O programa me-

receria uma página exclusiva, que valorizasse os textos extraídos das histórias contadas durante a 

noite. Os ouvintes deveriam ser convidados a participar ativamente também dessa interface, co-

mentando e compartilhando – on-line – suas opiniões e crenças. Tal como era produzido na fase 

em que o conheci, o programa apresentava grande potencial para gerar conexões, mas as ferramen-

tas não eram oferecidas pela estação. Um design bem calculado poderia manter o formato do bro-

adcast (ou seja, com rica relação identitária), mas os Produtores seriam capazes de planejar formas 

de engajamento dos fãs do programa com comentários, compartilhamentos ou participação (mo-

vendo-os do papel de Audiência para Sintetizador, e talvez ampliando o número de Modificadores 

Participantes). Para complementar o processo, o Produtor poderia até mesmo oferecer ferramentas 

para inspirar uma participação digital complementar, planejada conforme os indivíduos atuassem 

com as affordances disponíveis. Assim, o conteúdo gerado pelos usuários a partir dessas novas inte-

rações, mais completas em termos de experiência, poderiam ser incorporadas ao um novo formato 

do programa. 

O segundo exemplo de aplicação vem do Brasil, e refere-se ao modo como a CBN e Ban-

dNews complementam a oferta da programação. Com relação aos websites, tanto a CBN como a 

BandNews oferecem verdadeiros portais, sendo a CBN mais inclinada a favorecer o rádio em relação 

à imagem e ao texto – quase todas as manchetes na página inicial possuem dois ícones, um para 

ouvir o áudio e o outro para compartilhar o link nas mídias sociais. Os conteúdos sonoros são re-

produzidos em parte separada da página, de modo que o ouvinte pode continuar a navegação. A 

maior parte do áudio é extraída da programação ao vivo. 

Com relação à programação do dial, é possível dizer que ambas atendem as expectativas 

institucionalizadas de rádios jornalísticas. Entretanto, lhes faltam uma cobertura aprofundada ou 

mais detalhada, algo que os websites poderiam ajudar a resolver. A programação on-demand atual, 

que conta apenas com excertos de informação tirados da programação ao vivo, não traz um dife-

rencial competitivo em relação a outros veículos noticiosos, como portais da internet e websites de 

revistas e jornais impressos. Para piorar, os textos que acompanham as peças sonoras normalmente 

são transcrições de entrevistas, comentários e reportagens. As estruturas fixas de notícias, organiza-

das narrativamente em “linhas do tempo”, deixam pouco espaço de manejo para conectar itens 
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dispersos, mas relacionados a um mesmo tema ou cobertura. Por exemplo,: as seções “notícias rela-

cionadas”, tanto no website da CBN como no da BandNews, são organizadas por sistemas de eti-

quetas falhos, e não remontam uma narrativa coerente de fatos e comentários de especialistas.  

Além das deficiências na interface do usuário para a programação cotidiana, há outro agra-

vante. Como essas emissoras disputam audiência com jornais, canais de TV e revistas on-line, além 

de competirem entre si e com outras emissoras all news e all talk, é importante que novos formatos 

sejam testados, mesclando elementos sonoros e parassonoros. A viabilização de novos programas 

complexos, como grandes reportagens e documentários ocasionais, exigiria uma estrutura diferente 

da plataforma web, para possibilitar um alcance menos restrito de ouvintes. Significa que ambos 

websites precisam ser reconfigurados para ir além da cobertura factual, que é o caso hoje. 

Uma atração sofisticada, envolvendo diferentes formas narrativas, poderia promover um 

tipo diferente de engajamento do ouvinte. Nesse sentido, a aplicação da metodologia do DA permi-

tiria a análise da forma como os ouvintes atuais (no papel de Audiência) acessam o conteúdo on-

demand e como eles se comportam durante a audição do ao vivo. Esse tipo de observação informaria 

qual pauta é mais pertinente e qual o melhor formato para conduzir as repostas, mesmo que signi-

fique a introdução de outros elementos além do som, como fotos e vídeos. Claro, isso exigiria o 

deslocamento de uma equipe para tratar unicamente da produção, mas as possibilidades que se 

abrem no médio prazo podem valer a pena. Em outras palavras, apenas com informações colhidas 

no momento atual, ao produtor poderia desenvolver um cenário em que o novo produto se torne 

viável, considerando não apenas o modo como o ouvinte escuta um programa, mas também com 

quais assuntos ele se engajaria mais facilmente (o Produtor estaria trabalhando sobre as Linhas da 

Identidade e da Motivação).  

Essa forma de produção implica em um novo modelo de respostas, isto é, um sistema de 

feedback também abasteceria o Produtor com informações suficientes para saber como adaptar o 

mesmo programa a diferentes plataformas e interfaces – uma maneira de reduzir custos, com o 

prolongamento do tempo útil do produto. O programa, dividido em partes para se encaixar na 

grade de programação da emissora (um bloco de notícias dura aproximadamente vinte minutos), 

no formato on-demand deve ser formatado para possibilitar a escuta contínua ou em seções, assim 

como o compartilhamento das eventuais partes. Entram em questão formas narrativas, como gan-

chos e pinças para manter a atenção do ouvinte (affordances sensoriais). É possível planejar, ainda, 

um website especial, que pode ser usado para oferecer conteúdo exclusivo – e, ainda que isso au-

mentasse os custos de produção, acabaria por suportar uma conexão mais engajada do ouvinte com 
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a emissora, reforçando marca e identidade. Uma vez mais, mesmo a totalidade da audiência não 

interagindo com o programa, ao menos alguns usuários se beneficiariam dos extras disponíveis, es-

pecialmente se o programa efetivamente se conectar com a realidade deles. Por fim, valendo-se do 

feedback disponível com os novos recursos, o Produtor teria em mãos importante informação para 

modificar, ou recriar, episódios ou programas futuros. 

A observação dos websites atuais da CBN e da BandNews sob a lógica do DA mostra que 

modificações, mesmo pequenas, ajudariam a melhorar a experiência do usuário, oferecendo mais 

ferramentas para engajar o ouvinte em atividades diferentes de apenas ler e ouvir. O uso do vídeo, 

por exemplo, foi reduzido pela CBN nos últimos anos, ignorando a importância do material visual 

como complemento à informação sonora. A questão central, respondida pelas análises com base 

em diferentes papéis de indivíduos, é o quanto essa informação visual melhora a experiência que 

grupos de ouvintes têm ao interagirem com o conteúdo. De forma similar, a participação ativa dos 

ouvintes em programas – ou em interações off-line com as equipes de produção – poderia ser apre-

ciada por uma parcela da audiência, se as estações criassem uma política para sistematicamente 

absorver essa produção de modo mais geral. Em outras palavras, enquanto os websites hoje tratam 

os usuários como Audiência, alguns melhoramentos e a incorporação de conteúdo interativo com-

plementar à programação hertziana – desenvolvidos a partir das Linhas de Motivação e Experiência 

– abririam portas para um Sintetizador mais engajado. 

O terceiro exemplo, o website da GaúchaZH, avança um pouco mais na expansão da radio-

fonia (Kischinhevsky, 2016, p.33). Em parte, isso se deve mais à integração das redações da Rádio 

Gaúcha com o jornal Zero Hora do que ao desenvolvimento autônomo dos veículos radiofônicos 

da RBS. Em consequência, os problemas da integração entre as duas empresas surgem já nas primei-

ras considerações sobre o portal e as mídias sociais, derivados da fusão: do ponto de vista da criação 

de vínculos e engajamento da audiência, são deficientes o leiaute do portal, as ferramentas interati-

vas disponíveis, a capacidade de fomentar narrativas elaboradas pelos ouvintes-internautas e, até 

mesmo, a disponibilização de gatilhos de ação para aumentar a atividade das pessoas na interação 

com os conteúdos. 

Sobre o leiaute do portal, é possível afirmar que ele não valoriza o conteúdo em áudio. Isso 

é um reflexo, especialmente, das origens como um portal de notícias de um periódico impresso. Na 

configuração observada, a produção em áudio se perde em meio ao texto, pois não há diferenciação 

entre as matérias das redações do jornal e do rádio. Da mesma forma, que pese a “sinergia” entre as 

duas equipes, cada meio apresenta sua especificidade, e isso não está refletido na oferta de conte-
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údo. Devemos levar em conta que as possibilidades estavam em teste quando a observação foi rea-

lizada, no primeiro semestre de 2018, embora o começo da integração tenha sido planejado por 

muitos meses e se trate de um processo que já tem mais de um ano de duração. Do ponto de vista 

do Design Audiovisual, ocorre uma ênfase na Audiência, com pouco espaço para o desenvolvimento 

dos demais papéis de usuário, criando um distanciamento da oferta com as necessidades atuais dos 

ouvintes-internautas. 

Isso se torna mais evidente ao percebermos que as ferramentas interativas são totalmente 

dependentes dos SRS, limitando-se ao compartilhar e comentar – funções mais básicas dos Sinteti-

zadores.  O problema em operar nesse nível tão simples de engajamento é que essas ações não pos-

sibilitam a coleta de dados com qualidade suficiente para compreender melhor o ouvinte (Identifi-

cação e Motivação). Algo semelhante se processa nas mídias sociais, em especial no Facebook da 

estação. O feed de notícias permite o comentário, mas trata o público como Audiência ao direcionar 

a leitura de conteúdo para o portal. Nesse sentido, nem mesmo notícias com amplo potencial de 

compartilhamento são exploradas em sua totalidade. Esse uso limitado das possibilidades se agrava 

quando, ao carregar o portal, o usuário precisa se cadastrar e o acesso é bastante limitado – o que 

desencoraja até mesmo o papel de Audiência. Claro, a ideia de um paywall é uma formas viável de 

sobrevivência. Entretanto, o planejamento a partir da Linha da Experiência do DA acrescentaria uma 

questão inicial: o ouvinte está disposto a pagar por um conteúdo que, normalmente, teria acesso de 

forma gratuita? 

Mesmo os programas que, supostamente, são voltados ao público que assiste/ouve por 

meio de mídias sociais (por exemplo, via live streaming do Facebook) pecam pela falta de planeja-

mento que incorpore essas affordances do vídeo à narrativa do programa. O primeiro ponto crítico 

é o posicionamento de câmeras no estúdio e corte, feito de modo quase amador, o que não convida 

o usuário a assistir (falta, portanto, ligação com o público). Ao se valer de teorias da produção audi-

ovisual, o DA nos informaria sobre as condições básicas para manter a atenção do espectador a 

partir do vídeo: pontos de corte, variações de câmera, uso de efeitos sonoros, iluminação e cenário. 

O ouvinte, neste caso, se encontra em situação melhor – pelo menos, até entrarem em pauta os 

gatilhos de ação promovidos pelos apresentadores. Os convites de interação são, normalmente, fa-

lados ao vivo, mas como são limitados a comentar e votar (via Facebook ou via WhatsApp), ou a ver 

uma informação no site, apenas a parcela de pessoas conectadas consegue, naquele momento, ver 

a narrativa completa. Não seria um problema, também do ponto de vista do DA, se estivéssemos 

considerando papéis de ouvintes diferentes, mas não é sempre esse o caso. Em relação às ações de 
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comentar e votar, trata-se de um gatilho de ação que não transforma a Audiência em outro papel. 

No máximo, o indivíduo é elevado ao papel de Audiência-Player, isto é, usa recursos avançados de 

consumo de mídia, mas não propaga o conteúdo. Poderia, em raros casos,  alcançar a condição de 

Modificador-Participante se a mensagem que envia (em áudio, em texto ou em conversa com os 

apresentadores) modificasse o programa enquanto ele está no ar – ainda assim, esta seria uma inte-

ração de nível inicial, uma vez que não exige competências complexas, é limitada pelo roteiro, e é 

filtrada pela equipe de produção. Já o encaminhamento para ler uma notícia no portal se configura 

como um gatilho de inércia, que leva o usuário/ouvinte ao consumo pré-determinado de um pro-

duto. 

De toda forma, o ato de escutar sai diminuído porque os apresentadores fazem referências 

a ações que exigem a utilização de affordances, muitas vezes, indisponíveis. Frequentemente, os con-

vites à interação são inseridos como subtítulos (GCs) na transmissão em vídeo, algo que se perde 

quando o programa é assistido em tempo diferido. De um modo geral, também não há complemen-

taridade (extensão) entre os programas da emissora e conteúdo exclusivo do website, que atenda 

um ouvinte que pretende se engajar (Players). Essa interface serve, muito mais, como replicação da 

estação de rádio enquanto propaga o conteúdo do veículo impresso. 

Tal qual CBN e BandNews, também falta à GaúchaZH o planejamento de narrativas sofisti-

cadas, como em grandes reportagens ou documentários, que explorem as affordances midiáticas 

que valorizem a interação, o compartilhamento e, especialmente, o envolvimento. Boa parte das 

reportagens especiais feitas pela Gaúcha (muitas vezes, infográficos) tratam de assuntos “quentes” 

e relevantes, como prestação de serviços. Contudo, são disponibilizadas em páginas simples que 

permitem unicamente a visualização. Durante a cobertura das Eleições 2018, jornal e rádio se uniram 

na produção de podcasts variados, como “Memória Eleitoral”, com entrevistas com ex-governadores 

do Rio Grande do Sul. Entretanto, mesmo considerando que os podcasts exigem competências di-

ferenciadas por parte dos ouvintes, alimentam apenas a audição inerte, fomentando o papel de Au-

diência. 

Pela lógica do Design Audiovisual, a GaúchaZH deve aproveitar a fase de testes para apri-

morar as formas de feedback dos ouvintes em relação ao conteúdo e às formas de acesso. É preciso, 

por exemplo, revigorar as interfaces, por meio de um trabalho sobre a Linha da Identidade para a 

montagem de uma página na web, aplicativo de celular e mídias sociais que valorizem o que mais 

interessa aos conjuntos de ouvintes, oferecendo affordances que, além de atuarem como gatilhos 

de inércia em prol da leitura/audição atenta, sirvam também como gatilhos de ação. Hoje, a página 
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não destaca o áudio/vídeo produzido, o que representa um diferencial importante para a estação. 

Seguindo essa linha, o material on-demand precisa ser reeditado para se tornar modular, permitindo 

melhores indexação de busca, ferramenta de compartilhamento e modelo de fruição. A participação 

do ouvinte precisa ser aprimorada e valorizada, o que quer dizer trabalhar sobre a Linha da Experi-

ência, oferecendo atividades que habilitem os indivíduos dos grupos Audiência e Sintetizadores 

como Players. Por exemplo, a oferta de conteúdo no website que envolva em interatividade o ou-

vinte-torcedor (ou o ouvinte-cidadão), não apenas no consumo da notícia produzida, mas também 

na produção de conteúdos derivados da programação da estação. 

O quarto caso que desejo comentar é o website da BBC, organizado de acordo com a divisão 

departamental da Corporation, conforme expliquei mais detalhadamente no tópico 7.1.7. Em re-

sumo, em primeiro lugar, conteúdos de departamentos diferentes não são ligados entre si, mesmo 

quando podem ser complementares. Em 2018, a empresa inaugurou o serviço Sounds 

(www.bbc.co.uk/sounds), que reuniu todo o conteúdo sonoro, de diferentes departamentos, sob 

um mesmo portal. Nesse serviço, os ouvintes/usuários podem escutar a programação ao vivo ou os 

podcasts – dentre os quais alguns feitos exclusivamente para a página de podcasts da BBC. Podem, 

também, descobrir conteúdo a partir de categorias como “curiosidades”, “engraçado”, “primeiro no 

Sounds” e “suspense”. São oferecidas também playlists musicais (acessíveis apenas no Reino Unido). 

Considerando que o Sounds utiliza cookies para “lembrar” o que foi acessado e o ponto de escuta, e 

que algoritmos trabalham para oferecer novo conteúdo conforme a interação do usuário avança, 

esse é um ganho positivo para a oferta de conteúdo. Por outro lado, ao reunir todo o material sob 

uma mesma marca, mesmo que altamente personalizável (há uma área de assinantes, em que é 

possível configurar playlists e preferências – e tudo vira dados para melhorar a Experiência), elimina-

se as especificidades tão importantes para a BBC. Em outras palavras, há um excesso de preocupação 

com a Experiência, mas pouco com a Identidade e, consequentemente, com a Motivação. Em se-

gundo lugar, fora do serviço Sounds, há uma padronização aplicada a todas as páginas das estações 

de rádio, o que impede diferenciações de acordo com a identidade da audiência ou do programa, e 

limita a capacidade de oferecer conteúdo complementar – mesmo sendo o portal BBC uma plata-

forma de fruição assíncrona, ou catch-up. 

 Dentro da metodologia do DA para sugerir um (improvável) redesenho do website, é pre-

ciso analisar como a audiência de cada estação se relaciona com o conteúdo e com a interface (cada 

estação tem uma definição muito clara de público-alvo). Não é incorreto supor que as ferramentas 

oferecidas em cada uma deveriam ser diferentes, de acordo com as características psicossociais e 

http://www.bbc.co.uk/sounds
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competências de cada faixa de ouvintes (Linhas da Motivação e da Experiência). Da mesma forma, 

cada conteúdo pode exigir uma forma de distribuição diferente, oferecendo complementaridade 

adequada ao que ocorre no broadcast (por exemplo, os programas da Rádio 1, estação musical pop 

voltada ao adolescente e jovem adulto, têm estruturas muito diferentes em comparação às Rádios 

3, de música de concerto, e 4, generalista voltada aos adultos e seniores). Os Produtores se benefici-

ariam de tal mudança, pois passariam a oferecer, dentro da plataforma da BBC, conteúdo que apre-

sentaria outros elementos além do som – informação acessória e imagens, ou mesmo ferramentas 

interativas para uma narrativa complexa. Curiosamente, o portal da BBC oferece, hoje, algumas pá-

ginas que adentram o território da interação do usuário – normalmente voltadas a crianças. Isso 

demonstra que as possibilidades já existem, mas devem ser planejadas dentro das produções radio-

fônicas. 

A observação das mídias sociais da BBC e do website sob a lente do DA demonstra que o 

papel da Audiência é enfatizado, com algumas atividades superficiais e conteúdo voltado para o 

Sintetizador, i.e., as pessoas que vão redistribuir ou se apropriar do conteúdo extra, como memes e 

notícias curiosas. Devido à quantidade de material produzido pelas estações e outros departamen-

tos, seria muito bem-vinda uma estrutura de organização de conteúdo centrada no usuário – outro 

cenário em que o DA pode contribuir ao categorizar os indivíduos em diferentes papéis. Assim, seria 

possível identificar quais conteúdos são compartilhados e quais são fruídos unicamente na plata-

forma, qual conteúdo gera mais engajamento e qual o tipo de engajamento, como é o fluxo de con-

sumo de informação dentro de cada grupo de ouvintes (a ordem em que um artista é buscado e 

acessado nas plataformas web ou celular, por exemplo). Esse conjunto de dados serviria, então, para 

configurar o conteúdo na internet de modo mais conectado com os ouvintes. Provavelmente, isso 

significaria um website mapeado como uma teia de aranha, em que nós construídos juntamente 

pelas estações, departamentos e ações de usuários ligam todo o conteúdo disperso. Igualmente, as 

páginas poderiam incluir ferramentas para tornar mais fácil o contato como os programas e seus 

apresentadores enquanto estão no ar, e tornar possível interagir com o conteúdo para comentar, 

compartilhar, ou mesmo adaptar em produções feitas pelos usuários. Hoje, não há uma forma sim-

ples de criar uma comunidade em torno de um programa regular, e isso impacta a capacidade da 

BBC de atender às mudanças da audiência dentro do ambiente midiático digital. 

Por fim, um quinto e último exemplo de aplicação, direcionado à programação da rádio 

musical, planejado como uma nova EME - Experiência Midiatizada de Escuta (Pluskota, 2015). Em 

primeiro lugar, devemos considerar o grande desafio que representa o equilíbrio entre a oferta de 
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música e a programação falada. Há, em certo sentido, alguma hesitação com relação ao modo como 

as músicas são selecionadas em uma programação: alta repetição das mesmas faixas, para compor 

continuidade; influência mercadológica de gravadoras; exclusão de cenas independentes etc. Nesse 

sentido, uma rádio que se constitui apenas como playlist musical não oferece diferenciais em relação 

aos serviços de streaming pagos, como Spotify. A pseudoliberdade de escolha de músicas é uma 

affordance inalcançável pelas estações. Por outro lado, como mostra o interessante trabalho de Ra-

fael Medeiros e Nair Prata (2018), existe uma importante correlação entre a seleção musical realizada 

por um programador, em uma estação, e a montagem, por algoritmos de serviços musicais pagos, 

de uma base de artistas que servirá de base para a playlist “aleatória” de um ouvinte. Além disso, 

como mencionei nas seções 4.1 e 4.2, a curadoria Smart (Martel, 2015) parece ser uma solução viável 

para esse problema. 

O Design Audiovisual poderia contribuir para a elaboração de um aplicativo para telefones 

celulares, que permitisse à estação unir as lógicas comerciais e artísticas na definição de playlists, 

levando em conta as interações e individualidades dos ouvintes. Esse aplicativo, para funcionar, pre-

cisaria dar acesso à programação hertziana e via internet, e possuir acesso às mídias sociais – espe-

cialmente SRS – do ouvinte. 

No primeiro nível de interação, o ouvinte no papel de Audiência aciona o aplicativo para 

ouvir a programação musical que está sendo transmitida no broadcast. O aplicativo, sincronizado 

com a programação regular, ofereceria botões de avaliação – o que gerará dados para a estação 

“afinar” a entrega da programação, de um modo geral. O ouvinte não precisa interagir em todas as 

canções, mas quanto mais dados fornecer à estação, melhor será sua experiência. Estamos falando 

de um gatilho de ação e a passagem do papel de Audiência para Audiência-Player. O aplicativo tam-

bém deve possibilitar compartilhamentos e comentários nos sites de redes sociais. Nesse caso, outro 

gatilho leva o ouvinte ao papel de Sintetizador, e de uma forma que o rastro digital pode ser capita-

lizado pela estação. 

A partir da leitura desse conjunto de dados, o aplicativo pode começar a montar playlists 

adequadas ao gosto do ouvinte. Por exemplo, cada vez que o ouvinte demonstra total insatisfação 

com uma sequência de músicas, um algoritmo começa a montar uma nova seleção, que deve ser 

enviada apenas para o terminal daquele usuário, passando da captação por antena para o uso da 

rede de dados (atrasos e latência devem ser considerados e minimizados). Para manter o modelo de 

negócios da estação, deve haver pontos fixos que não são substituídos pela programação, isto é: 

intervenções dos apresentadores, comerciais e lançamentos musicais. Assim, mesmo que as músicas 
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que uma determinada pessoa esteja ouvindo sejam diferentes da que está sendo transmitida no 

broadcast, a máquina deve manter o tempo adequado para não sobrepor aos pontos fixos. 

É possível, ainda, prever outras formas de aplicação: playlists distribuídas simultaneamente, 

com estilos diferentes, mas mantendo as intervenções ao vivo do apresentador (neste caso, a inte-

ração do ouvinte é mais limitada, e a descoberta de música é mais provável). Esse modelo existe, de 

certa maneira, no modo como a Absolute Radio (Reino Unido) sincroniza o show matinal em dife-

rentes estações de rádio. O ouvinte também pode se habilitar como Modificador, se ele tiver acesso 

a um banco de dados de vinhetas, locutor e músicas (disponibilizados pela estação) e, assim, montar 

a própria rádio, que pode ser compartilhada via mídias sociais. Dentro dessa lógica, é possível até 

mesmo propor que o ouvinte grave suas próprias intervenções e torne disponível para amigos em 

uma rede, ou para avaliação e votação na própria estação. 

Os cinco exemplos apresentados demonstram como o rádio pode se beneficiar de uma 

abordagem teórico-metodológica interdisciplinar. A novidade desse processo é permitir a criação, 

o planejamento e a produção de um mesmo programa para vários grupos de pessoas, cada qual 

com níveis de atividade que variam da maior passividade ao engajamento total, da inércia à ação, 

resultando em respostas diferentes que podem ser incorporadas à cadeia produtiva. Isso significa 

que novas produções podem ser fomentadas pela acumulação de um conjunto de dados sobre os 

hábitos e comportamentos de indivíduos com diferentes expectativas. É tanto entregar um conte-

údo com o qual as pessoas vão se identificar, quanto levar em conta e integrar as atividades e pro-

duções individuais. No caso do rádio, isso pode se traduzir em um programa aderente a diferentes 

anseios: a audiência que espera uma programação similar ao que está acostumada, isto é, as formas 

institucionalizadas de audição e participação; e as pessoas com novos interesses, resultantes de um 

ambiente midiático digital que coloca em questão a definição absoluta do que é o rádio. 
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ENCERRAMENTO 

O rádio é uma instituição social. São inúmeras práticas discursivas concorrentes, originadas das mui-

tas traduções entre tecnologias, agentes econômicos, atores políticos e sociedade, que determinam 

o que conhecemos sobre o rádio. Para compreendermos a multiplicidade de atributos do meio, 

precisamos rastrear as diferentes conexões que se realizam sob a prática radiofônica. Mais: é neces-

sário desvendar se conexões feitas em outras épocas continuam ativas, atuando como mediadoras 

da expressão cultural, como mecanismos econômicos, ou como dispositivos políticos. Por vezes, as 

relações travadas com o rádio permitem a sobreposição de todos esses elementos. 

Talvez estejamos próximos de um momento em que muitas dessas relações, essas conexões 

que resultam em usos e práticas, serão desfeitas. É possível que a tecnologia de transmissão e recep-

ção hertziana, carregada com seus modos de uso – outrora dispositivos de organização da sociedade 

– seja totalmente substituída por novos actantes. Entretanto, seria ingênuo pensar que essa mu-

dança significa uma revolução, que apagaria o passado do rádio. Na cadeia de relações dos novos 

agentes, imaginário sobre o meio, há muito tempo arraigado, anima formas e funções da linguagem 

radiofônica sobre a internet. 

De nada adianta, portanto, falar em as novos modos de consumo do rádio via internet, em 

websites, em mídias sociais, ou em aplicativos para smartphones, se não houver clareza sobre mo-

delos e propósitos da produção para transmissão via antena. Qualquer tratamento desse tipo, des-

colado da potencialidade da linguagem e da viabilidade de aplicação pelas empresas de radiodifusão, 

seria apenas uma celebração da tecnologia. Por esse motivo, o foco desta tese foi a programação via 

ar, para expor, a partir dessa forma básica, os elementos complementares, conexos, parassonoros, 

que se somam como atributos do rádio. 

Ao escrever estas linhas finais, tento dar um encerramento para mais de quatro anos de 

trabalho. Trata-se, na verdade, do encerramento de um ciclo de investigações exclusivamente sobre 

o rádio que iniciei em 2003, com uma Iniciação Científica que relatava a segmentação da oferta em 

São Paulo. Desde aquele primeiro trabalho, já com a orientação do prof. Eduardo Vicente, direcionei 

meu olhar para a organização do mercado radiofônico. Nesses mais de 15 anos, pude acompanhar 

transformações importantes no cenário paulistano. Ao mesmo tempo, é com preocupação que vejo 

a rigidez da atuação de muitas emissoras, e como isso se reflete em uma perda de celeridade para 

implementar mudanças. 
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Ainda assim, esta pesquisa não esgota todos os pontos que eu gostaria de ter discutido. Há 

uma ênfase no rádio comercial, e essa é uma decisão tomada a priori, durante a elaboração do pro-

jeto. Trata-se de uma hipótese de trabalho, que anuncia a organização de um mercado sadio como 

condicionante para a emergência de campos alternativos. No decorrer desta pesquisa, especial-

mente durante o estágio no exterior, ficou claro que o fortalecimento do campo público deve ter 

parte importante nessa conta – mesmo que ele represente, em alguns casos, o abafamento de uma 

diversidade de interesses. Ao rever os resultados da investigação, percebo que fui pouco enfático no 

tratamento desse tema. As percepções que obtive das estações públicas ou educativas foram exa-

minadas como pontuações dentro dos mercados radiofônicos, e não como um campo per se. O 

mesmo pode ser dito das estações comunitárias. Pude perceber, em algumas oportunidades (ver 

páginas 235, 306 e 369), que essas estações são as responsáveis pela função mais imediata do rádio 

no contato com a cultura local. Talvez uma saída importante para pensarmos as possibilidades do 

rádio esteja no modo como operam as comunitárias. Entretanto, não realizei um levantamento 

comparativo sobre legislações, formas de atuação e organização do setor. Tampouco fiz, sobre as 

estações de campo público e as comunitárias, um levantamento bibliográfico que as situe no cenário 

maior que trabalhei nesta pesquisa. Acredito, por outro lado, que a delimitação dos objetos, definida 

nos projetos iniciais da investigação, foi ampla o suficiente para traçar alguns panoramas. Incluir 

mais pontos de análise demandaria tempo e recursos que não estavam disponíveis. 

Dentro dessa mesma conjuntura, é possível elencar outros pontos deficientes. Um deles re-

fere-se ao rádio esportivo, formato que não estava contemplado no projeto inicial. O papel do fute-

bol no rádio se tornou um destaque apenas com o encaminhamento das observações. De tal modo, 

não observei as formas do rádio esportivo nos três países que visitei na Europa, razão por que não 

foi possível traçar comparações mais detalhadas com o modelo brasileiro. Por outro lado, achei im-

portante incluir um tópico a parte, na avaliação das emissoras jornalísticas brasileiras, apenas para 

discutir a presença da cobertura esportiva, dada a ampliação da oferta que tenho percebido nos 

últimos 15 anos. Contudo, penso ser um campo de produção que exige pesquisas dedicadas, dada a 

especificidade dos formatos e dos modelos correlatos de cobertura jornalística. 

A análise dos aplicativos para smartphones é outro ponto que carece de mais discussão e 

investigação. Ao mesmo tempo em que eu coloco ênfase nas mudanças na sociedade, a partir da 

introdução desses dispositivos, pouco observei a aplicação dada pelas as estações de rádio. Em mi-

nha opinião, é nesse desenvolvimento que os investimentos devem se concentrar. A análise não 

avançou porque muitas estações não ofereciam um sistema estável. Muitas vezes, trata-se apenas 

https://d.docs.live.net/5cefaeedce568f5e/Doutorado/Tese/Revis%C3%A3o/F#_O_
https://d.docs.live.net/5cefaeedce568f5e/Doutorado/Tese/Revis%C3%A3o/F#_O_
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de um player adicionado ao telefone, capaz de se conectar a um link de streaming de áudio. Há 

exceções, claro, como estações jornalísticas como GaúchaZH e CBN, que utilizam o aplicativo como 

forma de distribuição de notícias em texto e áudio, inclusive com notificações de breaking news. 

Algumas emissoras populares anunciam promoções via aplicativos, como a 105FM. É possível men-

cionar, também, o caso da BBC, que fornece acesso ao repositório de programas por meio do BBC 

iPlayer. Mesmo com essas exceções, os aplicativos adicionam pouco ou nenhuma função que não 

seja encontrada nos websites das estações, de modo que é um problema menor não ter efetuado 

essa investigação. Ficou claro que, se um conteúdo não é ofertado em outro espaço exclusivo da 

emissora, as chances de ele fazer parte do aplicativo para smartphone é nula. De toda forma, perma-

nece necessária uma investigação que analise os diferentes aplicativos de emissoras de rádio, a peri-

odicidade com que são atualizados nos diferentes sistemas operacionais, o número de downloads e 

a usabilidade. 

Como uma reflexão geral sobre este trabalho, quero destacar dois pontos. O primeiro refere-

se à revisão bibliográfica sobre a história do rádio. Como afirmei anteriormente, bom seria ter res-

gatado documentos históricos, mas essa não foi a meta definida inicialmente. Espero, contudo, que 

a leitura crítica que apresentei tenha sido suficiente para desvelar algumas questões novas, capazes 

de direcionar uma reflexão alternativa sobre como determinações do passado influenciam o rádio 

contemporâneo, limitando ou estimulando inovações. A proposta de produções radiofônicas, ade-

quadas aos espaços de circulação do ecossistema midiático digital, exige olhar para aquilo que foi 

traçado em relação ao meio e seus entornos. Isso não quer dizer, é claro, que o futuro do rádio reside 

somente nos traços instituídos. Quanto melhor compreendermos as novas affordances midiáticas, 

mais estaremos preparados para entender as possibilidades. 

Como segundo ponto, quero enfatizar o caráter descritivo da tese. Ao deixar os objetos fa-

larem, tentei demonstrar como os ecos do passado reverberam na construção do rádio contempo-

râneo. Trata-se de um trabalho longo, mas importante por descrever um estado atual que, de novi-

dade, tem muito pouco (e essa é a verdadeira novidade!). A natureza sonora do rádio é aquela que, 

historicamente, dizemos que acompanha o ouvinte. O meio precisa, agora, torná-la adequada para 

o espaço de interações e de propagação participativa do conteúdo. Não basta produzir e saber fazer 

o conteúdo circular, em diferentes canais. É preciso entrar no jogo e se alimentar dos dados dispo-

níveis na rede de computadores, entender o que é importante para o ouvinte (para além daquilo 

que ele imediatamente quer), e oferecer algo além do “mais do mesmo” que virou rotina. Um exem-

plo mencionado durante o trabalho: as técnicas narrativas da ficção podem servir ao jornalismo de 
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rádio. Isso demandaria mais tempo de produção e mais recursos humanos e investimentos finan-

ceiros, mas seria uma forma de dialogar com as novas rotinas de consumo midiático. Em paralelo, 

deve-se levar em conta a capacidade de ouvir melhor as vozes da sociedade, e de sair da superficia-

lidade que repercute nas timelines do Facebook e do Twitter. 

Cabe a nós, acadêmicos pesquisadores, continuarmos propondo formas de aproveitar as 

circunstâncias. É preciso continuar investindo em teorias e testes, em debates e protótipos, que pos-

sibilitem tanto a manutenção com o desenvolvimento das funções econômica e social da indústria 

radiofônica. As observações que realizei, descritas em dezenas de páginas desta tese, apenas com-

provam que o setor privado se movimenta, mas muito devagar. Seria bom se isso abrisse espaço 

para uma comunicação mais plural, menos constrita pelas formas dominantes do mercado, mas tal 

crença é otimista demais. Pelo contrário, é preciso encarar os setores como complementares, único 

modo em que as propostas acerca das incumbências sociais e culturais do rádio se manterão viáveis, 

não importa qual o suporte de transmissão. Nesse sentido, o setor privado não deve ser encarado 

como um inimigo indolente e ganancioso (mesmo que, na maior parte das vezes, esta seja a imagem 

transmitida). Mais que nunca, as pontes de colaboração entre academia e mercado se fazem urgen-

tes. 

A impressão final que obtive, com as observações e análise, revela que, atualmente, boa parte 

das empresas radiofônicas desconhecem a dinâmica do consumo de suas produções. Ficam, por 

exemplo, na constatação básica de que o trânsito urbano é seu maior aliado, como se a escuta fosse 

estar, para sempre, cristalizada e garantida nesses horários. Como proposta, afirmo que é capital 

compreender que os ouvintes são múltiplos, que as identidades são ainda mais variadas que há 30 

anos, e que a função do rádio é traduzir a realidade em inúmeras formas, adequadas aos seus ouvin-

tes diversificados e espalhados em diferentes plataformas midiáticas. É preciso, ainda, tornar essa 

produção relevante ao ouvinte, vinculada à sua narrativa diária. A produção do rádio, via antena ou 

via internet, deve voltar a ser fonte de representação e significado. Produzir sem cessar, reprodu-

zindo a superficialidade cotidiana, é caminhar rapidamente primeiro ao lixo, e depois ao esqueci-

mento. 
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Texto extraído do roteiro de 

e Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, 
Quandary Phase, episode 4. 

(Douglas Adams) 

MARVIN: So far, for what it’s worth, which, so far, isn’t much, God’s Last 
Message reads, (Fading) ‘We apologise for the . . . (Reads) ‘i’, ‘n’, ‘c’, ‘o’ . . . 

ARTHUR: We apologise for the inconvenience. 

MARVIN: I think . . . I think I feel good about that. 

ARTHUR: Let’s not go that f— 

MARVIN: (For the last time) Goodbye, Arthuuu 

FX: Marvin collapses. Dead. 
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