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Apresentação 

Foi com muita satisfação que o Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Anhembi 

Morumbi, em parceria com o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da comunicação (Intercom) e com a colaboração do Núcleo de Estudos do Rádio (NER-UFRGS), 

recebeu a quinta edição do Simpósio Nacional do Rádio, entre os dias 04 e 06 de maio de 2022. É com igual 

satisfação que apresentamos, neste livro, o conjunto dos trabalhos apresentados neste evento tão especial para o 

GP Rádio e Mídia Sonora. Antes de passarmos aos textos, contudo, é importante revisitarmos alguns pontos que 
marcam esta edição.  

Desde sua concepção, em 2013, a partir da iniciativa da Profa. Dra. Norma Meireles Mafaldo (UFPB), o 

Simpósio Nacional do Rádio tem sido realizado em intervalos médios de dois anos. Em sua gênese, foi inspirado 

pelo tema “Academia e Mercado: Aproximações e Desafios” – debate que continua atual e que foi retomado em 

painel especial agora, em 2022, no último dia do evento, com os professores Dr. Alvaro Bufarah Jr. (FAAP; 

Mackenzie), Dr. Ciro Pedroza (Ciropédia) e Ms. Elmo Frankfort Ankerkrone (Abert). Esse não é, entretanto, o único 

eixo de discussões a provocar pesquisadoras e pesquisadores brasileiros: ao longo dos anos, presenciamos a 
diversificação dos assuntos, a multiplicação das palavras-chave, a ampliação do escopo de preocupações que 

extrapolam o rádio e abarcam o conjunto das mídias sonoras.  

Se, em 2013, o surgimento de um evento exclusivo para pesquisas sobre mídias sonoras já demonstrava o 

amadurecimento desse campo, a quinta edição do Simpósio marca o amadurecimento do próprio evento. 

Facilitada pela virtualidade que se impôs pela pandemia de Covid-19, e animada pela rede de afetos que marca os 

encontros dos pesquisadores vinculados direta ou indiretamente ao GP Rádio e Mídia Sonora, a edição 2022 do 

Simpósio Nacional do Rádio se destacou pelo tamanho e alcance: foram apresentados 53 trabalhos, divididos em 
12 sessões temáticas. O podcast dominou uma parte considerável do debate: além de duas sessões dedicadas 

exclusivamente a discutir esse novo meio e forma cultural, em outras sessões foram apresentaram trabalhos cujos 

objetos eram programas que circulam no tempo diferido das plataformas on-demand. Podemos seguramente 

afirmar que o podcast representa um “fato novo” que se soma à instituição radiofônica, donde a necessidade de 

discussões que se expandem em direção à cultura, à política, à sociedade. A abrangência dos temas se refletiu nas 

demais sessões: dos usos políticos às novas aplicações empresariais para as mídias sonoras; da forma educativa às 
representações culturais e territoriais em estações locais e em podcasts; da reconfiguração do radiojornalismo, 

agora “multiplataformizado”, à crescente relevância do storytelling em produtos ficcionais e jornalísticos.  

Há que se comentar, também, sobre o tema central desta edição. Ao atentar para “a mídia sonora na 

disputa pela legitimidade da informação”, observa-se com atenção o papel do rádio, dos podcasts, dos 

streamings de áudio em um ecossistema midiático marcado por transformações profundas, em que os desafios de 

informar, de combater a desinformação, se multiplicam. Qual o alcance e as probabilidades de os meios sonoros 

servirem como fontes de distribuição de informação de qualidade, fazendo frente à propagação de mentiras e de 

discursos políticos enviesados? Nesse cenário, é preciso rediscutir os caminhos da “gestão da informação” de modo 
a reabilitar o rádio em seu local de meio de difusão relevante para a formação social. Tal tarefa ocupou o painel de 

abertura do Simpósio, que contou com a presença da Profa. Dra. Elizabeth Saad Corrêa (ECA-USP), do Prof. Dr. 

Luiz Artur Ferraretto (Fabico-UFRGS) e da Profa. Dra. Cecília Lima (UFPE).  
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O 5º Simpósio Nacional do Rádio também foi marcado por painéis que abordaram outros temas que 

“reverberam” entre os pesquisadores: ainda no primeiro dia do evento, o painel composto pelo Prof. Dr. Marcelo 

Kischinhevsky, pela Profa. Dra. Debora Cristina Lopez e pelo Prof. Dr. Eduardo Vicente debateu os desafios 

metodológicos para a pesquisa em mídias sonoras. Já em 05 de maio, segundo dia do evento, um painel especial, 

oferecido pelo Núcleo de Estudos do Rádio (NER-UFRGS), teve como tema a plataformização da cobertura 
esportiva pelo rádio, com os professores Ms. Carlos Guimarães, Dr. Ciro Götz e Ms. Bruno Balacó. Esse painel abriu 

a “jornada esportiva” que ocupou toda a tarde da quinta-feira, das 14h às 19h, que seguiu com duas sessões 

temáticas de apresentação de trabalhos dedicados ao esporte no rádio. 

Todas os painéis e sessões estão disponíveis para serem vistos e revistos no canal oficial do GP Rádio e 

Mídia Sonora no YouTube: https://cutt.ly/VideosSimposioRadio. No total, foram mais de 27 horas de 

programação marcada pelo alto nível dos trabalhos apresentados, pelas importantes e relevantes discussões, pela 

troca de conhecimentos e experiências entre os pesquisadores consagrados de nossa área e os estreantes. 27 horas 
sobretudo de afeto, companheirismo e proximidade, mesmo que distantes e mediados pelas tecnologias. Essa é a 

principal característica que o Simpósio Nacional do Rádio construiu ao longo do tempo, ao longo de todas a cinco 

edições que sempre contaram com o apoio da professora Norma Meirelles – homenageada neste evento com o 

título de “Diretora de Honra” desta e das futuras edições do Simpósio. 

Para finalizar esta breve apresentação, cabe agradecer! Em primeiro lugar, à equipe da Universidade 

Anhembi Morumbi, formada por docentes e discentes do PPGCom, por ter sustentado todas as apresentações e 

ter realizado uma exaustiva cobertura nas mídias sociais. Ao GP Rádio e Mídia Sonora, na figura da coordenadora 
Debora Lopez e dos vice-coordenadores Alvaro Bufarah e Eduardo Vicente, pelo apoio no planejamento e 

execução desse evento, bem como aos membros do NER-UFRGS, que assumiram a realização de uma tarde 

especial sobre esportes. Não podemos deixar de mencionar todas as avaliadoras e avaliadores de trabalhos que, 

cujo trabalho foi essencial para garantir a qualidade dos trabalhos apresentados. Os agradecimentos se estendem 

a todos os coordenadores de sessões, em sua maioria mestrandos ou doutorandos, que prontamente aceitaram a 

tarefa de conduzir os debates e organizar discussões. Por fim, um agradecimento especial às professoras Dra. Nara 

Lya Cabral Scabin, Dra. Izani Pibernat Mustafá, Dra. Marizandra Rutilli e Dra. Graziela Mello Vianna, mediadoras 

dos quatro painéis deste simpósio. A todas e todos, nosso muito obrigado.  

Que venha a sexta edição, em 2024! 

 

São Paulo, setembro de 2022 

Prof. Dr. Daniel Gambaro 

  

https://cutt.ly/VideosSimposioRadio
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Programa 

Dia 04 de maio 

9h00 Solenidade de Abertura: 10 anos de trocas - A importância do Simpósio 
Nacional do Rádio 

Comitê organizador 
Prof. Dr. Daniel Gambaro (Anhembi Morumbi / NER) 
Profa. Dra. Laura Loguercio Cánepa (Anhembi Morumbi) 
Profa. Dra. Débora Cristina Lopez (UFOP) 

Homenagem 

Título de “Diretora de Honra” do Simpósio Nacional do Rádio à Profa. Dra. Norma Meireles Mafaldo 

9h40 Painel 1: Gestão da informação e o papel das mídias sonoras 

Debatedores 
Profa. Dra. Elizabeth Saad Corrêa (USP) 
Prof. Dr. Luiz Artur Ferraretto (UFRGS) 
Profa. Dra. Cecília Lima (UFPE) 
 
Mediadora 
Profa. Dra. Nara Lya Cabral Scabin (Anhembi Morumbi) 

11h30 Almoço 

13h30 Sessão 1: Repercussões da política na mídia sonora 

Coordenador 
Rafael Medeiros (UFSM) 

15h30 Sessão 2: Reconfigurações do rádio expandido 

Coordenadora 
Lidia Paula Trentin (UTP) 

17h00 Painel 2: Conversa aberta - Desafios metodológicos da pesquisa de 
mídias sonoras 

Debatedores 
Profa. Dra. Debora Cristina Lopez (UFOP) 
Prof. Dr. Eduardo Vicente (USP) 
Prof. Dr. Marcelo Kischinhevsky (UFRJ) 
 
Mediadora 
Profa. Dra. Izani Pibernat Mustafá (UFMA) 
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Dia 05 de maio 

08h30 Sessão 3: Rádio social e relações com a audiência 

Coordenadora 
Pricilla de Souza Andrade (UNEB-BA/UFG) 

10h15 Sessão 4: Vinculações das mídias sonoras com a educação 

Coordenadora 
Roscéli Kochhann (Unemat/UFPR) 

12h00 Almoço 

14h00 Painel 3: A plataformização da cobertura esportiva no rádio em tempos 
de streamings e podcasts 

Debatedores 
Prof. Dr. Ciro Götz (PUC-RS) 
Prof. Ms. Carlos Guimarães (ESPM-RS) 
Prof. Ms. Bruno Balacó (UFC-CE, Reneme) 
 
Mediadora 
Profa. Dra. Marizandra Rutilli (UEPG) 

15h30 Sessão 5: A cobertura esportiva e sua relação com a audiência 

Coordenadora 
Raphaela Xavier de Oliveira Ferro (UFSC) 

15h30 Sessão 7: Cultura e memória nas ondas sonoras 

Coordenador 
Arnaldo Zimmerman (UFSC) 

17h15 Sessão 6: As vozes do esporte nas mídias sonoras 

Coordenador 
Andrei dos Santos Rossetto (UFRGS) 

17h15 Sessão 8: Rádio, comunidade e território 

Coordenador 
Luan Correia Cunha Santos (Unisinos) 
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Dia 06 de maio 

08h30 Sessão 9: Mídias sonoras, narrativas e imaginário 

Coordenadora 
Macri Elaine Colombo (UFAM) 

10h15 Sessão 10: Podcast em análise 

Coordenador 
Felipe Parra (ECA-USP) 

12h15 Almoço 

14h00 Painel 4: 90 anos de publicidade e o futuro do rádio como negócio 

Debatedores 
Prof. Ms. Elmo Francfort Ankerkrone (ABERT) 
Prof. Dr. Ciro Pedroza (Ciropedia) 
Prof. Dr. Alvaro Bufarah Jr. (Mackenzie / FAAP) 
 
Mediadora 
Profa. Dra. Graziela de Mello Vianna (UFMG) 

15h45 Sessão 11: Radiojornalismo em transformação 

Coordenadora 
Debora Cristina Lopez (UFOP) 

15h30 Sessão 12 (Paralela): Outras vozes no podcast 

Coordenadora 
Rakelly Calliari Schacht (ECA-USP) 

17h30 Assembleia do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora – Intercom 

Encerramento do Simpósio 

Coordenadores 
Profa. Dra. Debora Cristina Lopez (UFOP) 
Prof. Dr. Alvaro Bufarah Jr (Mackenzie, FAAP) 
 
Comitê Organizador 
Prof. Dr. Daniel Gambaro 
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Homenagem à Profa. Dra. Norma Meireles Mafaldo 

Profa. Dra. Debora Cristina Lopez 
Universidade Federal de Ouro Preto 
GP Rádio e Mídia Sonora - Intercom 

Hoje eu falo sobre a professora Norma Meireles, responsável por estarmos todos aqui. 

Norma, além de idealizadora do Simpósio, é também uma defensora da formação de radialistas, da 

qualificação do campo e do reconhecimento do lugar do radialismo nos estudos e no mercado de rádio e mídia 

sonora. Uma luta que é, ao mesmo tempo, pessoal e profissional e reflete a paixão pelo fazer sonoro e pelos estudos 

radiofônicos. 

O Simpósio Nacional do Rádio nasceu, em 2013, com um propósito principal: aproximar academia e 
mercado. Os debates do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom sempre tiveram nas produções, no 

fazer radiofônico, nas práticas e rotinas um eixo de destaque. Mas, em nossos eventos, pouco escutávamos quem 

faz o rádio brasileiro. Isso foi observado por muitos de nós. 

O desafio de enfrentar esse afastamento é grande e foi assumido pela nossa querida amiga e pesquisadora 

Norma Meireles, a mãe do Simpósio Nacional do Rádio. À época, a coordenadora do GP era a Nair Prata. E, juntas, 

elas colocaram o projeto na rua. 

Nas edições anteriores foram três eventos presenciais – João Pessoa, Porto Alegre e Conceição do Coité – 
que propiciaram encontros, lembranças, parcerias e a compreensão da multiplicidade de realidades do rádio 

brasileiro. A pandemia não impediu o Simpósio de seguir em frente! Este é o segundo que realizamos remotamente 

– primeiro na UFMT / UNEMAT e agora na Universidade Anhembi Morumbi. Realidades distintas, um modelo de 

interação diferente do tradicional, muitas trocas e a ausência dos abraços, que em breve virão.  

Hoje o Simpósio Nacional do Rádio é um evento consolidado, que já conta com cinco edições e quase dez 

anos de existência. Mantem a mesma identidade pensada pela Norma na primeira edição. Sua programação olha 

para o mercado, para o que é feito no rádio brasileiro, e abre espaço para pesquisadores e para profissionais. É um 
espaço de integração e de debate sobre o rádio. A cada dois anos reúne amantes do rádio e a equipe de organização 

conta com o apoio e a consultoria da sua criadora.  

Além da qualidade dos debates sobre o rádio e da constante aproximação ao mercado radiofônico, a 

identidade desenhada pela Norma Meireles é uma constante em cada edição do nosso evento. Por isso, queremos 

agradecer e homenageá-la, nominando-a como Diretora de Honra do Simpósio Nacional do Rádio, para esta e 

todas as suas futuras edições. 

Muito obrigada, Norma, por assumir essa empreitada lá em 2013, por se dedicar tanto ao evento, por 

oferecer sempre apoio aos organizadores e por ser a mãe do Simpósio. 
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Painel 1: Gestão da informação e o papel das mídias 
sonoras 

04 de maio de 2022, 9h40 

Temos vivenciado, nos anos recentes, um cenário de instabilidade política crescente, marcado por 

disputas pela legitimidade das narrativas e dos discursos. O jornalismo sob ataque é a contraparte visível da 

ampliação dos espaços de circulação de informação, como os sites de redes sociais, onde fake news e 
desinformação proliferam. As mídias sonoras em transformação contribuem para esse cenário: de um lado, o rádio 

e a credibilidade de seus comunicadores se alinham a correntes políticas variadas; de outro, os podcasts que abrem 

espaços, muitas vezes, para narrativas que não encontram lastros na realidade. 

Dado esse cenário, este painel é uma provocação para refletirmos sobre o papel político contemporâneo 

das mídias sonoras, especialmente diante do que estamos vivemos com a pandemia de Covid-19, e o que 

viveremos com as eleições gerais de 2022. O debate atravessará tópicos como: desinformação, mídias sociais, 

radiojornalismo e podcast, indo além da mídia sonora, em direção a uma reflexão mais ampla sobre a gestão da 
informação e o papel dos meios ditos tradicionais. 

 
Debatedores 

Profa. Dra. Elizabeth Saad Corrêa (USP) 

Beth Saad é Professora Titular Senior do Departamento de Jornalismo e Editoração e 

docente e pesquisadora junto ao PPG Ciências da Comunicação, da ECA-USP. Foi 

professora visitante em 2018 na Oslo Metropolitan University, Noruega junto ao grupo 

de pesquisa Digital Journalism Studies, e em 2016 pela Cátedra Unesco de Comunicação 

Internacional - Université Grenoble-Alpes, França. É coordenadora do grupo de pesquisa 

COM+ (http://www.commais.org/), registrado no CNPq. Autora dos livros Curadoria 

Digital e o C ampo da Comunicação (2012) (e-book); Estratégias 2.0 para a Mídia Digital 
- 3ª Edição, 2012 e 4ª Edição 2015, além da organização de 3 coletâneas e publicações em 

capítulos de livros. 

Prof. Dr. Luiz Artur Ferraretto (UFRGS) 

Ferraretto é professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-graduação em 

Comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Suas pesquisas nos ajudam a entender o passado 

e o futuro do rádio e das novas mídias sonoras. Luiz Artur Ferraretto coordena o Núcleo 

de Estudos de Rádio (NER), sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(https://nergrupo.wordpress.com/), grupo de pesquisa parceiro do 5º Simpósio 

Nacional do Rádio. 

  

https://nergrupo.wordpress.com/),
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Profa. Dra. Cecília Lima (UFPE) 

Cecília Lima é professora adjunta do Departamento de Comunicação Social da 

Universidade Federal de Pernambuco. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UFPE. Cecília é responsável pelo projeto de pesquisa “Observatório de 

Mídias de Conteúdos Informativos sobre COVID-19", que teve como objetivo analisar 
conteúdos informacionais (incluindo as notícias falsas) que circulam nos sistemas 

midiáticos; e o projeto de extensão “Coronavírus em Xeque”, que prevê a produção de 

conteúdos radiofônicos, televisivos e digitais, com o objetivo de desmentir boatos e 

analisar estratégias de desinformação circulantes durante o período da pandemia da 

Covid-19. 

 
Mediadora 

Profa. Dra. Nara Lya Cabral Scabin (Anhembi Morumbi) 

Nara Lya Cabral Scabin é doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), com pós-doutorado em 

Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM/SP. Jornalista formada pela ECA-USP. 
Professora do Programação de Pós-graduação em Comunicação da Universidade 

Anhembi Morumbi. Coordena o grupo de pesquisa RisoMídia - Representações, 

Mediações e Humor na Cultura Audiovisual (UAM/CNPq) e o GP Comunicação, Mídias 

e Liberdade de Expressão, da INTERCOM. 
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Painel 2: Conversa aberta - Desafios metodológicos 
da pesquisa de mídias sonoras 

04 de maio de 2022, 17h00 

Como pensar o rádio e as outras mídias sonoras hoje? Este painel é um convite às pesquisadoras e aos 

pesquisadores para um diálogo aberto sobre a pesquisa de mídias sonoras, uma grande troca de ideias sobre a 

diversidade dos nossos objetos de estudos. Trata-se de uma atividade fundamental, já que as transformações no 

conjunto das mídias e nas práticas de produção e consumo começam a exigir novos paradigmas de investigação e 

pesquisa.  

Quais são as principais lacunas das pesquisas? A partir de quais parâmetros podemos caracterizar o objeto 

radiofônico? Como buscar referências fora do campo da pesquisa tradicional do rádio e das mídias sonoras? Como 
construir uma metodologia consistente com a epistemologia dos estudos? No formato de roda de conversa, 

esperamos ampla interação dos ouvintes com os convidados, retomando debates de encontros passados que já 

assinalaram a necessidade de uma profunda discussão sobre 

 
Debatedores 

Prof. Dr. Marcelo Kischinhevsky (UFRJ) 

Marcelo Kischinhevsky é diretor do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), é professor dos cursos de Jornalismo e de Rádio e TV da Escola de 

Comunicação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (ECO-POS). É 

membro do Conselho Geral da Rede de Rádios Universitárias do Brasil (RUBRA). É autor 
dos "Rádio e mídias sociais: mediações e interações radiofônicas em plataformas digitais 

de comunicação" (2016) e "O rádio sem onda - Convergência digital e novos desafios na 

radiodifusão" (2007). Nos últimos anos, tem desenvolvido trabalhos que enfocam as 

indústrias do rádio, da música e do jornalismo e os desdobramentos da convergência 

midiática nos campos da cultura e da comunicação. Foi ainda um dos criadores da Rádio 

Livre 91.50 FM e da Rádio PUC-Rio. 

Prof. Dr. Eduardo Vicente (USP) 

Eduardo Vicente é professor associado do Departamento de Cinema, Rádio e TV (CTR) 

da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), docente no 

Curso Superior do Audiovisual e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos 

Audiovisuais (PPGMPA). É editor da Novos Olhares: revista de estudos sobre práticas de 

recepção a produtos midiáticos (www.revistas.usp.br/novosolhares ) coordenador do 

MidiaSon: Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora, credenciado junto à ECA/USP 
e ao CNPq, e produtor do podcast Nós, Mulheres Negras. 
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Profa. Dra. Debora Cristina Lopez (UFOP) 

Debora Cristina Lopez é Coordenadora Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da 

Intercom. Tem doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela 

Universidade Federal da Bahia (2009). É professora do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e da Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. 
Integra o Conselho Diretor da Associação das Rádios Universitárias do Brasil (RUBRA) 

como Presidente. É autora de "Radiojornalismo Hipermidiático" (Livros Labcom, Portugal, 

2010) e organizadora de "Rádio no Brasil 100 Anos de História em (Re) Construção" (Ed. 

Unijuí, 2020) junto a Vera Raddatz, Valci Zuculoto e Marcelo Kischinhevsky e "Estudos 

Radiofônicos no Brasil" (Intercom, 2016), junto a Valci Zuculoto e Marcelo Kischinhevsky. 

 
Mediadora 

Profa. Dra. Izani Pibernat Mustafá (UFMA) 

 Jornalista por formação, é professora Adjunta da Graduação e da Pós-graduação do curso 

de Jornalismo, e vice-coordenadora da Especialização em Assessoria de Comunicação 

Empresarial e Institucional, da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz. 
Doutora em Comunicação Social (PUCRS) com estágio na Universidade de Coimbra, 

mestre em História do Tempo Presente pela Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) e graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), atualmente coordena o Grupo de Pesquisa Rádio e Política no Maranhão (RPM), 

listado no CNPq, e o GT História da Mídia Sonora da ALCAR. 
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Painel 3 – NER: A plataformização da cobertura 
esportiva no rádio em tempos de streaming e 
podcasts 

05 de maio de 2022, 14h00 

As transformações do ecossistema midiático têm afetado diferentes campos da produção sonora, e a 

cobertura esportiva não ficou de fora. Com o fenômeno da plataformização das comunicações, observamos um 
espraiamento dos esportes nos novos formatos de distribuição de mídias sonoras. De um lado, estações de rádio 

têm tornado seus conteúdos disponíveis nas redes, de modo síncrono e assíncrono. De outro, especialmente por 

conta da facilidade de produções de podcasts, novos atores começam a ocupar espaços, por vezes com programas 

que apenas em parte remetem ao rádio tradicional. 

Em meio a essas transformações e novas possibilidades, como fica o trabalho de quem se dedica à 

cobertura esportiva? De que forma as estações de rádio vêm acompanhando as tendências dos streamings e dos 

podcasts? E a produção independente, qual tem sido sua colaboração? Este painel, oferecido e organizado pelo 
Núcleo de Estudos de Rádio - NER-UFRGS, abre a nossa “jornada esportiva” na tarde de quinta-feira, dia 05 de maio. 

No formato de uma mesa redonda, vamos conversar sobre as principais transformações e os caminhos que se 

abrem para o esporte mediado pelas ondas sonoras. 

 
Debatedores 

Prof. Dr. Ciro Augusto Francisconi Götz (PUC-RS) 

Ciro é doutor no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUCRS. 

Jornalista formado pela Unisinos, atuou pelas rádios Guaíba e Grenal como repórter e 

narrador esportivo. Foi professor das disciplinas de radiojornalismo da Faculdade Ielusc. É 

autor do livro “As Vozes do Gol – História da Narração de Futebol no rádio de Porto 

Alegre” (Insular). 

 

Prof. Ms. Carlos Guimarães (ESPM-RS; PUC-RS) 

Carlos Guimarães é doutorando em Comunicação pela PUCRS e mestre em 

Comunicação e Informação pela UFRGS. É professor no curso de jornalismo na ESPM 

Porto Alegre. Trabalha com jornalismo esportivo desde 1999, com passagens pelas rádios 

Gaúcha, Bandeirantes e Guaíba. Atualmente, é comentarista esportivo e coordenador de 
esportes da Rádio Guaíba. É autor de “Peleia - os 50 maiores jogos da história do futebol 

gaúcho” (Ed. Nova Prova) e “O comentarista esportivo contemporâneo - novas práticas 

no rádio de Porto Alegre” (Appris Editora). 
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Prof. Ms. Bruno Balacó (UFC) 

Bruno Balacó é jornalista, pesquisador, podcaster e cronista esportivo multiplataforma. 

Doutorando em Comunicação na Universidade Federal do Ceará (UFC). É mestre em 

Comunicação pela UFC e especialista em Mídias Digitais pela Estácio. Integra os grupos 

de pesquisa da Práxisjor, da UFC, e Núcleo de Estudos de Rádio (NER), da Universidade 
Federal Rio Grande do Sul (UFRGS). É também membro-fundador da Rede Nordestina de 

Estudos em Mídia e Esporte (ReNEme). Atua como jornalista no Grupo Cidade de 

Comunicação, de Fortaleza, sendo um dos responsáveis pela produção de conteúdo da 

plataforma de esportes Camisa 8. Produz os podcasts PapoCom e Camisa 8. 

 
Mediadora 

Profa. Dra. Marizandra Rutilli (UEPG) 

Doutora e mestra em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Graduada em Comunicação Social - habilitação Jornalismo, pela Universidade Regional 

do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). Professora Colaboradora da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Atualmente é integrante do LEME/UERJ 
- Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, do Projeto de Extensão da UEPG 

denominado Cultura Plural. É pesquisadora de história do rádio, narração esportiva e 

rádio esportivo e integra o Núcleo de Estudos de Rádio da UFRGS (NER). 
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Painel 4: 90 anos de publicidade e o futuro do rádio 
como negócio 

06 de maio de 2022, 14h00 

Em março de 1932, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que tornou legal a inserção publicitária 

no rádio. Hoje, 90 anos depois, nos deparamos com desafios concretos para o modelo de negócios do rádio. Com 

a crescente plataformização do conteúdo e do consumo de mídias sonoras, que vem se refletindo em maior 
concorrência pelo tempo das pessoas, será que o modelo baseado em inserção publicitária, que tem seu valor 

calculado em função das características da audiência, ainda reinará soberano? 

O período de isolamento social que ocorreu durante a pandemia de Covid-19, apesar de curto, parece ter 

acelerado processos e transformações em curso, como a consolidação dos podcasts. Comportará o espaço digital 

tanto antigos quanto novos emissores? As pequenas estações, que não fazem parte de grandes redes, conseguirão 

encontrar um modelo sustentável, mais tecnologicamente moderno? Convidamos, para este painel, a Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e TV para que, junto com pesquisadores e profissionais, possamos repensar os 
caminhos futuros do rádio e das mídias sonoras. 

 
Debatedores 

Prof. Ms. Elmo Frankfort Ankerkrone 

Elmo é Mestre do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade 

Anhembi Morumbi. Escritor, radialista, professor de comunicação, pesquisador e crítico 

de TV desde o final da década de 90. Se dedica a mostras e trabalhos pela memória da 

comunicação, com destaque para o projeto Memória Abert, coordenado por ele. 

Também é autor de diversos livros, entre eles “Almanaque da TV Cultura” e os textos da 

exposição “TV Cultura: Senta Que Lá Vem História?”. 

 

Prof. Dr. Ciro José Peixoto Pedroza 

Ciro é Doutor em Linguística Aplicada no Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem da UFRN com pesquisa sobre Radiodifusão Universitária. Jornalista, radialista 

e publicitário, atuou em rádio, TV, jornal, agências de publicidade, assessoria de 

comunicação e campanhas eleitorais. Atualmente mantém no ar o portal de notícias 
Ciropédia (www.ciropedia.com.br), além de comandar o “Na hora do café”, programa de 

rádio retransmitido em diversas emissoras do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
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Prof. Dr. Alvaro Bufarah Jr. 

 Bufarah é vice-coordenador do GP Rádio e Mídia Sonora. Já atuou em diversas redações 

de emissoras de rádio e agências de notícias. Possui doutorado no Programa de Letras da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição na qual leciona nos cursos de 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Também é professor na Fundação Armando 
Álvares Penteado, nos cursos de Rádio e TV e Jornalismo, além de coordenador do curso 

de extensão Produção Executiva e Gestão de TV. É pós-doutor junto ao programa de Pós-

Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do 

Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio (Girafa). 

 
Mediadora 

Profa. Dra. Graziela V. G. de Mello Vianna 

 Graziela Vianna é Professora Associada nível I do departamento de Comunicação da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e investigadora visitante do 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Doutora em Comunicação pela 

ECA-USP com estágio no Centre de Sociologie de L'Innovation em Paris (2007-2008), 
mestre e graduada em Comunicação Social pela UFMG (2002). Desenvolve pesquisas 

relacionadas ao som, ao rádio, a paisagens urbanas e à canção. É pesquisadora do 

programa de cooperação internacional - PIMI (Patrimoine Image Medias Identité), 

integra a equipe do projeto internacional de pesquisa intitulado Places Publiques, 

juntamente com pesquisadores do Brasil, da França e de Israel e a equipe internacional do 

projeto AMOPC da Escola de Comunicação Social do IPL-Lisboa, acerca da memória das 

profissões da comunicação em Portugal e no Brasil. Coordena o projeto Retrato Sonoro 
em parceria com a Rádio Inconfidência (MG) e a PUC - MG e o projeto extensionista 

Centro de Memória do Rádio, com o apoio do IEPHA-MG. 
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Estratégias de captura do rádio pelo governo 
Bolsonaro em 2021 

Nelia Rodrigues Del Bianco, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Goiás e  
Universidade Federal de Ouro Preto1 

Sonia Virgínia Moreira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro2 

Palavras-chave: Captura da mídia. Populismo de direita. Rádio. Política.  

A relação simbiótica de captura de proprietários de veículos de comunicação pelo governo se caracteriza, 
entre outros pontos, por: cobertura favorável a líderes políticos, favorecimento na distribuição da verba 

publicitária estatal e benefícios regulatórios (CIMA, 2022; SCHIFFRIN, 2018). A partir da ascensão à presidência do 

populista de direita Jair Bolsonaro (2019 – atual), essa relação conquistou nova configuração. A gestão Bolsonaro 

aliou à estratégia de privilegiar veículos afinados ideologicamente, mudanças no financiamento da mídia 

convencional, desvinculando-o dos números de audiência (FABRINI, 2019); investiu em blogs e ativistas 
conservadores com perfis nas redes sociais que disseminam campanhas de ódio e de polarização ideológica; fez 

uso de canais oficiais online para promoção pessoal do presidente.  

Fiel à ideologia do populismo de direita, Bolsonaro promove um discurso contra a elite, anticorrupção, de 

hostilidade as minorias e ao neoliberalismo, desfigurando a democracia constitucional ao dialogar diretamente 

com a ideia de ruptura institucional (SILVA; RODRIGUES, 2021). Centrado no diálogo direto com eleitores e sem 

intermediação, via pelas redes sociais, o governo atuou nos dois primeiros anos fora do radar do rádio do interior. 

Entre 2019 – 2020 concedeu 135 entrevistas exclusivas, principalmente para programas de TV (72), seguido de 
programas de rádio (34), a maioria (27) ao programa "Os Pingos nos Is" da conservadora rádio Jovem Pan (FREIRE, 

2021). 

A mudança parcial dessa estratégia ocorreu em 2021, quando passou a dar entrevistas a rádios de menor 

projeção em capitais e no interior, com a clara intenção de ampliar a base de apoio do eleitorado e reforçar a 

divulgação de suas viagens oficiais e agenda política. Identificamos, por meio de levantamento na página oficial Jair 
Bolsonaro no YouTube (3,62 milhões de inscritos), 30 entrevistas concedidas à emissoras de rádio e transmitidas 

ao vivo, direto do Palácio do Planalto, no período entre junho e novembro de 2021. Metade delas foi veiculada por 

rádios do interior com duração entre 30 minutos e uma hora.  

A pesquisa se concentrou em entrevistas agendadas por meio da Secretaria Especial de Comunicação 

Social do Palácio do Planalto, anunciadas como exclusivas. A estratégia de pesquisa se baseou nos estudos de 

captura de mídia de Schiffrin (2018; 2017), Manucci (2018) e Márquez-Ramírez e Guerrero (2014) e no conceito 

de noticiabilidade desenvolvidos por Kovach e Rosenstiel (2003), Wolf (1995) e Traquina (1993).   

 
1 Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com estágio de 
pós-doutorado na Universidade de Sevilha. É professora dos PPGs em Comunicação da Universidade de Brasília e da 
Universidade Federal de Goiás; professora visitante do PPG em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto. 
2 Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Bolsista de 
Produtividade de Pesquisa do CNPq. É professora do PPG em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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O processo de captura explorou a configuração da radiodifusão forjada em relações clientelistas que 

resultaram na concessão de outorgas a grupos de poder vinculados a diferentes partidos políticos e religiosos. 

Metade das emissoras capturadas por Bolsonaro está vinculada a religiosos, políticos, apoiadores e grupos 

econômicos alinhados. Em 2021, as entrevistas geralmente coincidiram com a agenda oficial de viagens ou de atos 
antidemocráticos. Versaram sobre os assuntos de interesse particular do presidente, como críticas aos ministros 

do Supremo Tribunal Federal (STF), críticas às medidas de isolamento dos governos estaduais, reiteração da 

desinformação sobre medidas adotadas durante a pandemia, defesa do voto impresso, ataques às ações da CPI da 

Covid-19 e às urnas eletrônicas, além do anúncio de obras e investimentos regionais.  

Foi possível observar uma convergência entre a lógica de funcionamento precário de emissoras pequenas, 

caracterizado pela ausência de uma estrutura profissional de radiojornalismo, com atuação independente e 

interesses do presidente em se valer do espaço midiático do rádio para estabelecer diálogo direto com um 
eleitorado difuso e disseminado pelo interior. Assim, constrói e constitui novos nichos para a circulação da agenda 

conservadora.  

No ambiente difuso da precarização do trabalho e de baixa informação da audiência, as entrevistas são 

geralmente conduzidas por comunicadores com perguntas pouco elaboradas ou contextualizadas, oferecendo 

deixas para o presidente falar sem contrapontos ou questionamentos às suas respostas. A situação que facilita a 

aplicação irrefletida dos valores notícias como importância, notoriedade e figura proeminente.  

A lógica do populismo de direita caracterizada por Manucci (2019, p. 469) pelo uso de linguagem 
coloquial e emocional, por conteúdo polêmico, pela retórica preto e branco, dramatização e pela 

espetacularização e personalização é adequada à lógica comercial que conduz a mídia rádio. A tese da 

convergência não implica, necessariamente, na antiga maneira de entender essa mídia como capaz de determinar 

o sucesso eleitoral. Mas é preciso considerar que os objetivos do meio rádio e das elites políticas são bastante 

semelhantes e configuram uma captura de modelo liberal (MÁRQUEZ-RAMÍREZ; GUERRERO, 2014). Bolsonaro 

alimenta os critérios de noticiabilidade ao oferecer notícias políticas “inéditas” em troca de visibilidade. Emissoras 

ganham “prestígio” junto ao público conservador e potencializam a audiência pelo registro, circulação e 
reprodução desse conteúdo em multiplataformas: a maior parte das entrevistas para as emissoras de rádio aqui 

consideradas teve repercussão em mídia online e redes sociais. 
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Construção de humor e sátira política a partir da 
estética sonora no podcast “Medo e Delírio em 
Brasília”  

João Felipe Lolli, Universidade Federal de Ouro Preto1 
Nair Prata, Universidade Federal de Ouro Preto2 

Palavras-chave: Rádio. Podcast. Cenários Sonoros. Sistemas Expressivos. 

O podcast é uma prática em crescimento de produção e compartilhamento de conteúdos, a maior parte 

deles sem amparo comercial. São diversos os gêneros possíveis, como drama, jornalismo, humor, entre outros. E é 

neste formato de produção sonora que muitos produtores independentes encontram campo fértil para a 

disseminação de programas que não têm espaço na mídia tradicional. 

Nosso objetivo é fazer uma análise de conteúdo sonoro de um podcast que se destaca por mesclar política 
e humor, dois dos cinco temas que mais despertam interesse nos ouvintes (ABPod, 2019). Buscamos entender 

como a narrativa é construída a partir da estética sonora para verificar sua contribuição na construção da sátira 

política e do humor no podcast. 

“Medo e Delírio em Brasília”, podcast que será analisado, tem como origem um blog que veio a se 

transformar em podcast. Sua equipe é composta por três pessoas: o roteirista, o narrador/editor e o alimentador 

de conteúdo em redes sociais. Fez sua estreia na podosfera em 26 de novembro de 2019. No final de outubro de 

2021, já superava a soma de 350 episódios. “Medo e Delírio em Brasília” constrói sua narrativa a partir de notícias 
da mídia tradicional, principalmente de veículos impressos, desenhando um enredo diverso sobre os principais 

acontecimentos do país, mesclando humor e críticas ao Governo Federal, conforme o viés político dos autores.  

Para fins de análise, optamos por investigar uma sequência de 11 episódios. Considerando o número total 

de 350 programas, vamos analisar um episódio a cada intervalo de 35 programas lançados, buscando observar a 

evolução do narrador, dos efeitos de edição, assim como as adaptações feitas ao longo do percurso. Essa escolha se 

justifica para podermos, ao final da análise, entender as diferentes estratégias utilizadas no início do podcast 

comparativamente a um programa produzido quase dois anos depois. 

A análise de onze episódios do podcast “Medo e Delírio em Brasília” nos permite entender como os 

produtores desenvolvem técnicas que envolvem e cativam os ouvintes. Fica claro durante a análise que o programa 

vai, cada vez mais, se apropriando de vinhetas e efeitos sonoros para construção de sentido e, principalmente, 

humor. A partir da nossa observação, percebemos, ainda, dois recursos estéticos utilizados que chamam a atenção: 

a construção de cenários sonoros e os sistemas expressivos sonoros. 

 
1 Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Jornalista pela Universidade Federal de Ouro Preto e 
membro do ConJor (PPGCOM/UFOP). 
2 Doutora em Linguística Aplicada com estágio de pós-doutoramento em Comunicação na Universidade de Navarra, Espanha. 
Professora PPGCOM/UFOP. Diretora Científica da Intercom. 
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No cenário sonoro, os ambientes ganham vida pela sonoplastia. Abreu (2014, p. 2) lembra, no entanto, 

que é necessário que “o ambiente sonoro representado coincida com a imagem sonora do ouvinte para aquele 

cenário”. Viana (2018, p. 7), com base em Abreu, explica que “os efeitos usados devem estar de acordo com o que 

o ouvinte espera”. Já os sistemas expressivos, definidos por Balsebre (2005), são o conjunto composto por palavra, 
música, efeitos sonoros e silêncio. Estes dois elementos – cenário sonoro e sistemas expressivos – podem estar 

presentes nos podcasts com maior ou menor intensidade, mas quanto mais forem utilizados e quanto mais 

estiverem conectados com o roteiro e a edição, melhor é o seu resultado para a experiência auditiva do ouvinte. 

A evolução da estética sonora do podcast “Medo e Delírio em Brasília” mostra como a utilização de 

cenários sonoros e sistemas expressivos contribui para a atratividade do programa perante o ouvinte. Se, no início, 

a utilização desses recursos é pequena, quase imperceptível, com o passar das semanas se torna mais constante e 

rebuscada. 

Percebemos, para tanto, que os autores passam, à medida que o podcast se desenvolve, a utilizar maior 

quantidade de vinhetas e efeitos sonoros, ambientando sempre as falas em cenários que remetem aos ouvintes 

contextos e experiências. Este aprimoramento da produção pode ser percebido também no tempo dos programas: 

se os primeiros episódios têm na casa de 20 minutos ou até menos, os episódios mais recentes superam os 40 

minutos, não raro chegando a 50 ou 60 minutos. Parece-nos claro que aliar roteiro, edição e técnicas de plástica 

sonora, como os efeitos e cenários sonoros, contribui para cativar e fidelizar o ouvinte, além de serem elementos 

essenciais na construção de sentido e humor. 

Bonini (2021, p. 27) sustenta que os podcasts “estão começando a se bancar através de sistemas 

econômicos alternativos, tais como financiamento coletivo, patrocinadores e anúncios”. O autor aponta essa 

característica como uma das marcas do que chama de Segunda Era do Podcast, que teve início em 2012. É 

importante destacar que as afirmações de Bonini (2015) se constatam, em parte, na análise deste podcast. No 

episódio 105, de 30 de junho de 2020, ouvimos pela primeira vez o pedido de doação por meio de plataformas de 

financiamento coletivo online, pedido que passa a ser repetido em todos os programas subsequentes analisados. 

Em maio de 2021, no episódio 240, surge outra novidade: o convite para que os ouvintes acessem uma loja que 
vende produtos inspirados no podcast, o que também se mantém nos programas posteriores. 

Referências 

ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Podpesquisa. 2019. Disponível em: https://abpod.org/wp-
content/uploads/2020/12/Podpesquisa-2019-Resultados.pdf. Acesso em: 16/set/2021. 

ABREU, J. B. Estética do imaginário. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 37, Foz do Iguaçu, 
2014. Anais [...] São Paulo: Intercom, 2014. 

BALSEBRE, A. A linguagem radiofônica. In: MEDITSCH, E. (org). Teorias do rádio: textos e contextos, v. 1. 
Florianópolis: Insular, 2005. 

BONINI, T. A “segunda era” do podcasting: reenquadrandoo podcasting como um novo meio digital massivo. 
Tradução: Marcelo Kischinhevsky. Radiofonias — Revista de Estudos em Mídia Sonora, Mariana–MG, v. 11, n. 
01, p. 13-32, jan./abr. 2020. 

VIANA, L. Áudio Imersivo: Recurso Binaural na Construção de Narrativas em Podcasts Ficcionais de Drama. In:  
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 41, Joinville, 2018. Anais [...] São Paulo: Intercom, 2018. 
Disponível em: https://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/lista_area_DT4-RM.htm  

https://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/lista_area_DT4-RM.htm


 

A mídia sonora na disputa pela legitimidade da informação 
4 a 6 de maio de 2022 | Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo-SP | ISBN: 978-85-8208-135-8 

34 

Extrema Direita em Podcast: A expressão 
destruidora do Estado de Direito 

Nivaldo Ferraz, Centro Universitário Belas Artes1 
Daniel Gambaro, Universidade Anhembi Morumbi2 
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O evento que o senso midiático hegemônico brasileiro tem chamado de “guerra de narrativas” (TRIGO, 

2018) toma uma dimensão significativa na luta por um espaço entre podcasts brasileiros. Nessa disputa, o espectro 

político brasileiro à esquerda e à direita se espraia em uma miríade de formatos de produções: humor, análise 
crítica, entrevistas ou meros bate-papos sem qualquer função jornalística. Neste formato, interlocutores de grupos 

ultraconservadores de direita levantam grandes audiências na difusão de suas ideias. 

Relacionado a essa realidade é o caso recente do “Flow Podcast”, que sofreu suspensão de monetização 

pelo Youtube porque um de seus donos/apresentadores defendeu a existência do partido nazista no Brasil (G1, 

2022). O “Flow” liderou a quantidade de acessos de usuários no Spotify, entre 1º e 15 de novembro de 2020 

(SANTOS, 2022, p.91). O acontecimento não é isolado. O “Brasil Paralelo Podcast”, extremo apoiador do 

bolsonarismo, apresenta uma entrevista com Luciano Hang (BRASIL PARALELO, 2022), conhecido também como 
o “véio da Havan”, em que ele desfila uma sequência narrativa de destruição das forças progressistas do país e da 

América Latina: 

“...e eu vejo que a esquerda, quase tudo o que eles pregam, não deu certo em nenhum lugar do 
mundo, n’é? E a esquerda brasileira, tupiniquim, é uma das piores do mundo. Eles leem Karl 
Marx, “Angel” (sic), eles leem Gramsci, né? E que acabaram com países aqui na América Latina”. 

Exemplos como esses mostram a ponta de um iceberg de ultraconservadorismo e crítica a antigas 
políticas públicas, a maioria delas destruída sistematicamente nos últimos 3 anos. Esses discursos que encontramos 

nos principais carregadores de podcast partem do exemplo das ações de destruição interna de instituições 

históricas no trabalho de restituição de direitos a grupos identitários, políticas protetoras a etnias com 

merecimento de reparação histórica, regulamentação do meio ambiente, acesso de pobres, negros e indígenas ao 

trabalho e à educação pública superior etc. praticadas pelo atual governo federal. 

O problema que o artigo pretende expor relata como podcasts ultraconservadores de audiência 

considerável expandem seus conteúdos para além de seus dogmas, e, no bojo do discurso conservador, passam a 
agressões a instituições, pessoas e iniciativas que seguem ideologias diferentes, em demonstração inversa a seu 

discurso, autointitulado democrático. Entende-se que tal ação encontra respaldo em um movimento maior de 

enfraquecimento de instituições (CASTELLS, 2018), demarcado principalmente pela quebra da confiança na mídia 

jornalística (MICK, 2019) e pela necessidade de inovações no jornalismo que transcendam apenas a questão 

tecnológica (CORRÊA; GIACOMASSI, 2018). 

 
1 Coordenador e professor do curso de Jornalismo no Centro Universitário Belas Artes. Professor na Universidade Cruzeiro do 
Sul. Doutor e pós-doutor pelo PPG Meios e Processos Audiovisuais – ECA-USP.  
2 Docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Doutor e mestre em Meios e 
Processos Audiovisuais da ECA-USP. Pós-doutor pelo PPGCCA-UFPB. 
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Aplicando metodologia de pesquisa qualitativa de características descritivas (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009), pretende-se refletir sobre o fenômeno de ocupação do discurso de extrema direita em podcasts, favorecido 

pelo espaço aberto por todo o campo de atuação política e cultural da extrema direita brasileira a grupos 

neonazistas que são, hoje, em torno de 530 no Brasil, de acordo com a antropóloga Adriana Abreu Magalhães Dias 
(2018). Segundo ela, entre Twitter e Facebook há “uma postagem em português contra negros, pessoas com 

deficiência e LGBTs a cada 8 segundos” (DIAS in JORNAL DA UNICAMP, 2018). A seleção dos objetos se dará, 

inicialmente, por uma listagem simples e não exaustiva dos principais podcasts listados como “política” em 

plataformas como Deezer e Spotify, seguido do reconhecimento daqueles que se identificam com a extrema 

direita e, por fim, um recorte entre os mais ouvidos. 

A relevância dos podcasts nesse cenário não é mero acaso: pesquisas recentes demonstram o peso desse 

campo de produções (BONINI, 2020). Ao encontrar lugares no bojo da cibercultura (LÈVY, 1999), espalhados em 
diferentes mídias de redes sociais, reproduzem conteúdos em formatos de podcast, difundindo ideias que trazem 

consigo, para além do ultraconservadorismo, discursos que destroem ideais progressistas, em características de 

campanha de marketing que atacam o que se pode conhecer como estado democrático de direito (SANTIAGO, 

2018).  

Na conclusão a que queremos chegar, discutiremos como esse universo real do estado brasileiro 

projetado em podcast, junto principalmente ao Youtube, está montado para o acirramento da disputa política 

em ano de eleições presidenciais, na observância de que os momentos de falta de democracia por experiências 
autoritárias podem explicar a dificuldade brasileira para pôr em funcionamento um estado de igualdade e 

participação democrática (SANTIAGO, 2018, p.14-15). Assim, pretendemos demonstrar o modo como tais 

podcasts fazem repercutir declarações do governo em exercício que não encontram respaldo na realidade 

democrática. Entendemos que o fenômeno da desinformação e da distribuição de notícias falsas não se restringe 

aos podcasts “de direita”, mas a preocupação desta pesquisa fecha-se em torno dos ataques à democracia – 

atualmente mais comuns nesse extremo do campo político.  
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Este artigo é uma proposta de pesquisa exploratória de quatro programas de emissoras comerciais nas 

cidades de Açailândia (MA) – Rádio Marconi FM (101,9) e a Rádio Açaí FM Sorriso (104,7) – e de Viçosa (MG) – 

Rádio Montanhesa FM (106,5) e Rádio Viçosa FM (95.1). Nosso objetivo é analisar o possível conteúdo de cunho 

político transmitido nessas quatro emissoras nos programas denominados como radiojornalísticos e comparar as 
emissoras maranhenses com as mineiras. Diante da necessidade de estratégias metodológicas que contemplem as 

especificidades do meio radiofônico, pretendemos realizar a audição durante uma semana dos quatro programas 

informativos antes, durante e depois das eleições 2022, em diferentes meses (junho, outubro e dezembro de 2022). 

A escuta levará em consideração três categorias de análise: Tipos de informações (cidade, polícia, cultura, saúde, 

educação, polícia e economia); Formato (nota, notícia, reportagem ou entrevista); e a partir das informações sobre 

política analisaremos Conteúdo político (quem são esses políticos, qual é o tipo de abordagem e possível relação 

do político com a rádio).  

É importante ressaltarmos que o rádio continua sendo o companheiro de todos os momentos. Segundo 

Ferraretto (2014, p. 15), “está presente lá, onde a notícia acontece, transmitindo-a em tempo real para o ouvinte. 

Também aparece ali, onde se faz necessária uma canção para espairecer ou enlevar”.  

As rádios de Açailândia (MA)  

A radiodifusão é relevante em Açailândia, localizada a 537 quilômetros da capital São Luís. Os programas 

radiojornalísticos têm prioridade no horário nobre, entre 8 e 13 horas. O primeiro que destacamos é um dos mais 
populares. O “Rádio Cidade”, veiculado na Rádio Marconi FM (101,9) desde 2002, das 8 às 10 horas, de segunda a 

sexta-feira, é apresentado pelo locutor e jornalista Rayr Silva.  

 
1 Doutora em Comunicação Social (PUCRS), é professora de Jornalismo da graduação e do PPGCOM (UFMA – Imperatriz). 
Coordena o GT História da Mídia Sonora da Alcar e o GP Rádio e Política no Maranhão, listado no CNPq. 
2 Professora e coordenadora do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Doutora 
em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e integrante do GP Rádio e Política no Maranhão (UFMA).  
3 Doutoranda de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina (PPGJOR/UFSC). Jornalista (UFMA), participa de três 
grupos de pesquisa: GIRAFA, JOIMP e Rádio e Política no Maranhão, listado no CNPq (UFMA).  
4 Mestranda em Comunicação (UFMA – Imperatriz), graduada em Filosofia pela Universidade Estadual do Maranhão (2015) e  
Gestora de Comunicação na Prefeitura Municipal de Açailândia – Maranhão. Tem carreira na área da Comunicação.  
5 Estudante do curso de Comunicação/Jornalismo da UFMA – Imperatriz. É especialista em Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (2017) e é graduada em Letras (UEMA). 
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A Rádio Açaí FM Sorriso (104,7) fez a migração para o FM em 2021 e o informativo que escolhemos é o 

“Giro de Notícia”, apresentado pelos locutores Romualdo Oliveira e Deidson Mesquita, de segunda a sexta-feira, 

das 8 às 10 horas. Tem informações locais, regionais, nacionais e internacionais, retiradas em geral da internet.  

As rádios de Viçosa (MG)  

Em Viçosa, município localizado na zona da mata mineira, observaremos dois programas matinais de duas 

emissoras tradicionais: “Bom dia Cidade”, da Montanhesa; e “Cidade Alerta”, da Viçosa 95.1 FM. As duas podem 

ser ouvidas na internet e contam com redes sociais, garantindo maior interação com o público.  

A Rádio Montanhesa FM (106,5) tem 72 anos de existência e é pioneira em Viçosa. Desde 1976, o radialista 

João Bosco Torres assumiu o controle acionário da emissora (FRAGA, 2010), que abrange aproximadamente 20 

municípios da microrregião. O programa de maior audiência é o matutino “Bom Dia Cidade”, apresentado pelo 
jornalista Júlio César.  

A Rádio Viçosa 95.1 FM entrou no ar em 17 de junho de 1988 e tem penetração em Viçosa e em várias 

cidades da microrregião. O programa de destaque em termos de informações é o “Cidade Alerta”, apresentado 

pelo locutor Paulinho Brasília (que já atuou na rádio Montanhesa há alguns anos).  
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Da ditadura militar a era digital: uma reavaliação das 
mídias 43 anos após o II Simpósio RTV da ECA/USP 

Pedro Serico Vaz Filho, Faculdade Metropolitanas Unidas1 
Lourival da Cruz Galvão Junior, Universidade de Taubaté2 

Palavras-chave: Simpósio. ECA/USP. Ditadura Militar. Rádio e Televisão. Reavaliação. 

Entre 5 a 9 de novembro de 1979, pouco mais de dois meses após o então presidente da República, João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, sancionar a Lei n° 6.683, que declarou a anistia no Brasil3, a Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) organizou o “II Simpósio RVT”, com o subtítulo “A programação 

de Rádio e TV no Brasil: como é e como poderia ser”. É a respeito desse evento histórico que trata este resumo4, 

que segue percurso metodológico alicerçado em pesquisa bibliográfica e documental visando contextualizar, no 
presente, assuntos discutidos e fatos vivenciados naquele evento. 

O ponto de partida desta investigação é o relatório publicado pela ECA/USP um ano depois do II Simpósio 

de RTV. Promovido em plena ditadura militar, o evento possibilitou diversas discussões entre os participantes. 

Esses relatos foram gravados durante os cinco dias do simpósio e, mais tarde, transcritos na íntegra e editados para 

divulgação. O relatório faz referências a abordagem de temáticas diversas, como a regulamentação da profissão de 

radialista, as telenovelas e séries para televisão, o telejornalismo, as linhas televisivas de shows, os programas infantis 

e os programas de rádio, bem como outros assuntos correlatos ao rádio e a televisão da época e a legislação vigente 
para aqueles meios de comunicação.  

A comissão organizadora do simpósio era formada pelos professores da ECA/USP Frederic M. Litto, Maria 

Elvira Federico, Paulo Celso M. Oliveira, Mario Fanucchi e o então aluno da ECA/USP, Angelo Piovesan. Antonio 

Guimarães Ferri, diretor da ECA/USP na oportunidade, declarou no boletim nº 16 emitido pela Intercom1, em 

dezembro de 1979, que a preocupação do simpósio foi “verificar o que é a programação de rádio e TV e como ela 

deveria ser para melhor atender a comunidade”. Ele também dizia acreditar, contudo, na dificuldade de viabilizar 

mudanças significativas nas grades em curto prazo, sendo que isso somente seria possível se houvessem outros 
eventos semelhantes com a participação de profissionais e pesquisadores. 

O II Simpósio de Rádio e Televisão da ECA/USP contou com a participação nas mesas de exposições de 

38 profissionais, além de docentes, artistas, jornalistas e radialistas. Entre os palestrantes constavam Ademar Dutra 

(Grupo Silvio Santos), Antonio Abujamra (ECA/USP e TV Tupi), Geraldo Leite (Rádio Bandeirantes), Gisela 

Swetlana Ortriwano (ECA/USP), Julio Medaglia (TV Tupi), Luiz Carlos Veronesi (Grupo Mídia), Luiz Fernando 

 
1 Pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). 
Docente nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). 
2 Pós-doutor pelo Departamento de Jornalismo e Editoração (CJE) da ECA/USP. Docente e pesquisador da Universidade de 
Taubaté (UNITAU). 
3 Resultado da pressão da ampla mobilização social ainda durante a ditadura militar, a lei concedeu o perdão aos perseguidos 
políticos durante a ditadura, permitindo aos exilados em países do exterior voltassem ao Brasil e outros que permaneciam 
detidos fossem libertados.  A íntegra da lei está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm  
4 O relato advém de estudo empreendido neste ano pelos autores que, em um primeiro momento, apuram em periódicos 
para, em seguida, realizar entrevistas com participantes do referido evento. 
5 Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. A íntegra do boletim está disponível em 
http://cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PINTESP121979016.pdf   
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Maglioca (ECA/USP e Rádio Difusora), Marcelo Aparecido da Silva (Dentel), Mário Prata (Rede Globo), Matias José 

Ribeiro (FAAP), Moacyr Franco (TV Bandeirantes), Naum Alves de Souza (ECA/USP), Raul Duarte (TV Record),  

Zuza Homem de Mello (Rádio Jovem Pan), entre outros.  

O evento também possibilitou a apresentação de estudos envolvendo acadêmicos, como revelou o 
boletim da Intercom que destacava a apresentação de resultados parciais de uma pesquisa sobre as emissoras de 

rádio do ABCD paulista feita por alunos da faculdade de Comunicação da Universidade Metodista de São 

Bernardo do Campo, sob a orientação de Gisela Swetlana Ortriwano. 

Das observações realizadas mediante consulta ao relatório do II Simpósio de RTV conclui-se, 

parcialmente, significativa proximidade entre os assuntos debatidos há 43 anos e os temas que hoje ocupam 

espaço em eventos similares. Tal proximidade, contudo, cessa quando consideradas a evolução técnica e 

tecnológica da qual se beneficiam o rádio e a televisão, principalmente nas interfaces decorrentes da convergência 
no ambiente digital. Nota-se ainda, em uma primeira análise, considerável enfraquecimento dos conteúdos e a 

precarização dos processos de produção no rádio e na televisão na contemporaneidade, em comparação com o 

cenário detalhado no relatório no final dos anos 1970, com acentuados comprometimentos políticos à formação 

da opinião pública.  
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Alvaro Bufarah Junior, Universidade Presbiteriana Mackenzie1 
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Com o avanço do processo de vacinação e a eficiência dos processos de combate a pandemia da Covid-

19, os mercados buscam se ajustar a um mundo pós-pandêmico de forma rápida com o objetivo de normalizar 
suas atividades. O mercado de mídia e entretenimento demonstra sua força mesmo após ter sofrido bastante com 

a desaceleração da economia global, nos anos de 2020 e 2021 (SILVA, 2021). Este é um estudo preliminar e 

exploratório sobre o aumento do consumo de áudio após os impactos da pandemia da Covid-19, com objetivo de 

buscar registrar tendências para o consumo do meio rádio e do formato de podcasts no Brasil.  

De acordo com 22º Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia (2021–2025) desenvolvida pela PWC – 

PriceWhaterhouseCoopers (2021) e divulgada no ano passado, algumas tendências importantes para o setor nos 

próximos anos são apontadas, como o fato de que as receitas globais de música, rádio, e podcast deverão ter um 
crescimento médio de 8,9% saindo de US$ 78,1 bilhões, em 2020, para US$ 119,4 bilhões, em 2025. O rádio registrou 

um aumento das receitas globais do segmento, saindo de 43,7% para 50,7%, de 2019 para 2020 (KRUMHOLZ, 

2020). Nesse contexto, o consumo do meio rádio e de mídias sonoras também aumentou no Brasil, segundo dados 

da pesquisa da Kantar Inside Radio (2021); entre os dispositivos mais utilizados para acessar o conteúdo de áudio 

digital o celular é o líder para 83% dos usuários, seguido pelo computador, com 65%, TV conectada, com 39% da 

utilização das pessoas, tablets, com 15%, e os videogames, com 12% do público geral. O estudo (2021) confirma 

que 80% dos brasileiros, nas 13 regiões metropolitanas analisadas, ouvem rádio, tendo um aumento de 2 pontos 
percentuais em relação ao ano anterior.  

Outro dado importante é que cada ouvinte fica em média 4 horas e 26 minutos acompanhando os 

conteúdos de áudio. Entre as regiões brasileiras o consumo também é alto, sendo que a Região Sul é o local em que 

o meio tem maior audiência, com 85% das pessoas afirmando que ouvem rádio; em seguida vem a Região Nordeste, 

com 81%; e Centro-Oeste e Sudeste empatadas com 80%. Ao analisarmos os dados do consumo, percebemos que 

52% do público são mulheres e 48% homens. A Classe C se destaca com 43% do total de ouvintes, e a Classes A e B 

com 40%. Embora tenhamos um aumento do uso dos suportes digitais, os dados do estudo Inside Radio 2021, 
mostram que, em geral, 80% dos brasileiros preferem usar o rádio convencional (por ondas), mas o consumo por 

celular aumentou, saindo de 23% para 25% entre 2020 e 2021. Em doze meses de pandemia os efeitos foram claros 

no consumo de streaming mídia. O tempo de consumo aumentou em 37 minutos diários e cada indivíduo passou 

cerca de 1 hora e 49 minutos por dia assistindo a conteúdos em plataformas de streaming.  

Consumo de podcast e os impactos após a crise sanitária da Covid-19 

 
1 Doutor pelo programa de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-doutorado pelo programa de Pós-
Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do Grupo de Investigação em Rádio, 
Fonografia e Áudio (Girafa) no mesmo programa. 



Análise comparativa dos hábitos de consumo de rádio e podcasts após a pandemia da Covid-19 no Brasil 

Bufarah Jr., A. 
Sessão 2: Reconfigurações do rádio expandido 

44 

Segundo dados de um estudo produzido pelo Grupo Globo em parceria com o Kantar Ibope (2021), 

houve um aumento de 57% de pessoas que passaram a ouvir podcasts durante a pandemia da Covid-19. As 

informações colocaram o Brasil em quinto lugar entre os países com maior crescimento do consumo desse tipo de 

mídia. Dos quase 100 milhões de brasileiros que consumem alguma forma de áudio digital, 28 milhões declararam 
ouvir podcasts, de acordo com o estudo realizado entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. Dos usuários que já 

ouviam, 31% afirmaram ter aumentado o consumo, nesse período. O interesse pessoal foi o principal fator de busca 

por conteúdos nesse formato para 41% dos entrevistados, com 27%, curiosidade pelo formato é o segundo motivo 

mais indicado e outros 26% passaram a ouvir por indicações de amigos e familiares (NEGÓCIOS SC, 2021).  

Com a pandemia ocorreram algumas mudanças no perfil de consumo de podcasts, principalmente entre 

as faixas etárias. Entre os ouvintes de 50+ o formato foi incluso durantes as tarefas de casa, subindo de 24% para 

41% dos consumidores. Já para os mais jovens, de 16 a 24 anos, o consumo foi reduzido no período do trânsito para 
o trabalho ou faculdade, de 40% para 32%. 

Considerações 

Em um primeiro momento, devido ao processo de isolamento social, os conteúdos do meio rádio e de 

podcasts foram mais acessados pelos usuários brasileiros que buscavam informações sobre a pandemia, 

entretenimento e companhia. Embora este estudo seja preliminar, os dados confirmam a preferência dos 

brasileiros em ouvir conteúdos em áudio por meio do rádio convencional (por ondas), mas houve um avanço no 
consumo em plataformas digitais, especialmente nas camadas econômicas A e B. As camadas C e D tiveram mais 

dificuldades, por não terem condições de pagar pelo acesso à internet, sendo que, os que tinham esse acesso, 

procuraram utilizar para estudos e menos para o entretenimento. Os podcasts ganharam mais audiência pela 

flexibilidade e qualidade dos conteúdos que passaram a ser mais “conversados” e menos engessados se 

comparados com os conteúdos das programações radiofônicas.  
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“O Assunto”: A entrada da Globo no mercado de 
Podcasts de notícias diárias 

Vitor Nascimento Secchim, Universidade Federal de Ouro Preto1 
Nair Prata, Universidade Federal de Ouro Preto2 

Palavras-chave: Podcast. Conteúdo de Áudio. O Assunto. Grupo Globo. Hard News. 

“O Assunto nasceu, como quase tudo, de uma necessidade: aprofundar um tema, em meio a tantos que 

nos bombardeiam todos os dias. Entendê-lo melhor e estabelecer as conexões. Num formato que cabe na vida, 

mesmo com a correria" (“JORNALISMO...”, 2019). Com essa declaração, a jornalista Renata Lo Prete convidava as 

pessoas a ouvirem o podcast “O Assunto”, apresentado por ela, que seria lançado no dia seguinte. Em consonância 

com a tendência de crescimento desse tipo de conteúdo no Brasil, o jornalismo do Grupo Globo estreou nove 
podcasts na semana do dia 26 de agosto de 2019, com periodicidade diária ou semanal. Os novos podcasts se 

juntariam aos apenas cinco já produzidos pelo grupo.  

Os podcasts são programas de áudio sob demanda, que podem ser baixados da internet ou reproduzidos 

em plataformas de áudio e serviços de streaming. Ao contrário dos tradicionais programas de rádio, podem ser 

ouvidos a qualquer hora e em qualquer lugar. O formato está cada vez mais popular no Brasil e ganhou ainda mais 

impulso durante a pandemia da Covid-19. Pesquisa realizada pelo Grupo Globo junto à Kantar Ibope, que ouviu 

mais de mil pessoas entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, mostra que 57% dos entrevistados começaram a 
ouvir podcasts durante a pandemia (SILVA, 2021).  

Com o objetivo de estudar o modo de produção dos podcasts de notícias diárias, esta pesquisa realiza um 

estudo de caso do podcast “O Assunto”, do G1, o portal de notícias do Grupo Globo. A pesquisa qualitativa, de 

cunho descritivo, se dará baseada nas quatro categorias apontadas por Martínez-Costa e Gárate (2019) para o 

estudo de podcasts: aspectos formais, recursos de produção, recursos narrativos e temas abordados. Para realizar 

a análise proposta neste trabalho, foi selecionada uma amostra de “O Assunto” em um período de dois meses, 

contabilizando 43 episódios. O intervalo de 2 de agosto a 30 de setembro de 2021 foi escolhido por conter os 
programas mais recentes na época em que a investigação foi realizada. 

Entre os aspectos formais, foi identificado que “O Assunto” tem como marca jornalística de origem o 

portal G1, é veiculado de segunda a sexta-feira e possui duração média de 25 minutos. Ele é produzido por Mônica 

Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski, Giovanni Reginato, Gabriel de Campos e 

Ana Flávia Paula e apresentado por Renata Lo Prete, jornalista da TV Globo e da GloboNews. O podcast é definido 

pelo slogan: “Da redação do G1, eu sou Renata Lo Prete e o assunto hoje é…” na sequência a apresentadora fala o 

tema que será tratado no dia. 

 
1 Mestrando em Comunicação e Temporalidades pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 
de Ouro Preto (PPGCOM/UFOP). Coordenador de Jornalismo da TV UFOP. 
2 Doutora em Linguística Aplicada com estágio de pós-doutoramento em Comunicação na Universidade de Navarra, Espanha. 
Professora PPGCOM/UFOP. Diretora Científica da Intercom. 
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“O Assunto” possui como recursos de produção uma afinação musical própria e alguns poucos e suaves 

efeitos sonoros. Além disso, é possível encontrar nele trechos de áudios de arquivos de reportagens de telejornais 

do Grupo Globo. A apresentadora carrega a marca da TV Globo e da GloboNews e, por conta disso, pode-se dizer 

que o público já possui certa familiaridade com sua imagem e voz. Lo Prete conduz as discussões e cria a estrutura 
da história, estabelecendo interações com os convidados, geralmente jornalistas e analistas. O podcast traz ainda 

a perspectiva de especialistas para explicar e tornar os temas acessíveis, usando habitualmente um tom geral que 

se aproxima do coloquial. Em relação à publicidade, não foram identificadas marcas e nem inserções comerciais 

no podcast no período analisado. 

“O Assunto” possui como recursos narrativos diálogos ou entrevistas editadas, porém não possui 

reportagens preparadas especialmente para ele, assim como não se utiliza de outros gêneros como crônicas, 

mesas-redondas e debates. Os temas abordados não permitem humor e nem o uso de histórias dramatizadas. No 
geral, o podcast cuida do design de som, utiliza-se de transições e montagens e apoia-se em uma música-tema. Ele 

tem boa visibilidade na web e possui acesso aberto. 

Em dois anos de existência, “O Assunto” já alcançou mais de 61 milhões de downloads, configurando-se 

entre os podcasts mais ouvidos na América Latina (“PODCAST...”, 2021), o que reflete uma realidade do mercado 

de conteúdos de áudio no país: o crescente interesse dos brasileiros pelo formato. O podcast pratica o chamado 

jornalismo curatorial, com destaque para as hard news que, no período analisado, estiveram presentes em mais de 

93% dos episódios. É possível observar, também, que as soft news não são o forte de “O Assunto”. Em um universo 
de 43 podcasts, apenas 3 se encaixavam nessa categoria, ou seja, menos de 7%. Além dessas particularidades, o 

podcast traz a apresentadora como peça-chave na condução das narrativas, é coloquial, é pessoal e abre espaço 

para comentários, análises, ironias e perguntas retóricas. O sucesso de “O Assunto” mostra como os podcasts 

ganharam força e importância entre as novas mídias nos últimos anos e justifica o porquê da estratégia do Grupo 

Globo em investir na área. 
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Comunicação organizacional interna em formato 
podcasting: um estudo de caso da Rádio UniBB 

Rafael Medeiros, Universidade Federal de Santa Maria1 

Palavras-chave: Podcasting. Comunicação organizacional. Comunicação Interna. Rádio UniBB. Estudo de Caso. 

O uso do rádio pelas organizações remonta ao início do desenvolvimento do meio em nível mundial. 

Ainda na década de 1920, as agências de propaganda estadunidenses direcionavam para o rádio boa parcela das 

verbas publicitárias das empresas, experiência que foi se repetindo aos poucos no Brasil a partir da chegada de 
agências de publicidade e instalação de multinacionais no país, como evidencia Calabre (2002). Para além da 

publicidade, o rádio contribuiu de várias outras maneiras para a comunicação das (e nas) organizações, como 

atesta Avelar (2007) ao citar as rádios corporativas criadas na década de 1930 com programação voltada aos 

trabalhadores de fábricas. Desde então, a comunicação organizacional acompanhou as modificações do meio e se 

apropriou dos múltiplos signos sonoros, textuais e imagéticos do rádio expandido para alcançar seus diferentes 

públicos. O podcasting é um desses formatos do rádio que “transborda das ondas hertzianas” (KISCHINHEVSKY, 

2018, p. 74) e tem sido utilizado por organizações de várias partes do globo, incluindo brasileiras. 

Pesquisa divulgada pelo Ibope em 2021 apontou que o Brasil ganhou 7 milhões de novos ouvintes de 

podcasts entre 2019 e 2020 (IBOPE, 2021), já a Associação Brasileira de Podcasters (ABPod) tem indicado forte 

crescimento no número de produtores do formato no país (ABPOD, 2021) e, no mesmo sentido, relatório da 

Voxnest colocou o Brasil como o país com maior crescimento na produção de podcasts em 2020 (LOURES; 

CASTRO, 2021). Atentas a esse cenário, as empresas têm criado programas destinados a fatias específicas do seu 

público, sejam eles clientes, filiados, franquiados, acionistas ou funcionários2. Sem desconsiderar a importância da 

publicidade radiofônica e outras possibilidades de apropriação do meio para comunicação organizacional, o 
objetivo deste texto é evidenciar o uso do podcasting como ferramenta de comunicação voltada para o público 

interno de uma organização, essencialmente seus funcionários. 

Tendo em vista a complexidade de estudar os podcasts internos, justamente por sua natureza de 

acesso restrito, a metodologia escolhida para a pesquisa foi o estudo de caso único exploratório baseado na 

Rádio UniBB3, plataforma do Banco do Brasil que reúne conteúdo em mídia sonora voltado para funcionários 

da instituição. A metodologia adotada é adequada à proposta porque o acesso a informações sobre o objeto de 

estudo (podcasts internos) é dificultoso, impossibilitando a aproximação com situações semelhantes para que 

sejam feitos estudos comparativos. Além disso, o estudo de caso único é “mais indicado para aumentar a 

compreensão de um fenômeno do que para delimitá-lo” (ROUX-CÉSAR, 2005, p. 6). É preciso destacar que se 

trata de uma pesquisa em andamento e, por isso, os dados apresentados aqui são parciais, abrangendo as fases 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Mestre em Comunicação pela UFOP. Membro dos 
Grupos de Pesquisa ConJor (UFOP) e Escutas (UFMG). 
2 Como exemplos mais recentes, o Carrefour Brasil criou, em setembro de 2021, o “Carrefour Property”, podcast aberto ao 
público sobre as ações imobiliárias do grupo. A Eurofarma, empresa do ramo de medicamentos, criou, em janeiro de 2002, o 
podcast “Papo de Farmácia”, tendo como público alvo proprietários e gestores de farmácias independentes. 
3 O acesso à plataforma da UniBB foi disponibilizado ao pesquisador por um funcionário do Banco. 
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iniciais do procedimental para estudos de caso conforme sugere Yin (2001). 

A UniBB é a universidade corporativa do Banco do Brasil, órgão criado em 2002 com o objetivo de 

“desenvolver competências profissionais, por meio da sistematização de ações educacionais, que contribuem 

para a melhoria do desempenho organizacional e para o fortalecimento da imagem do Banco” (UniBB, 2022). 

O sistema de educação corporativa do Banco oferece aos funcionários acesso a bibliotecas, treinamentos em 

espaços físicos, além de vasto conteúdo educacional na plataforma digital “Portal UniBB”. Em julho de 2018, o 

Banco incluiu a Rádio UniBB na plataforma, sendo um podcast interno, sem periodicidade definida e com temas 

contemplados nas especificidades da UniBB considerando que, na universidade corporativa, “as áreas de 

atuação do Banco, seus pilares negociais, são o núcleo para o estabelecimento dos enfoques de aprendizagens. 

As áreas de interesse da empresa passam a constituir domínios temáticos” (XAVIER, 2015, p. 163). 

A Rádio UniBB é composta atualmente por 802 episódios de programas divididos em 29 categorias 

com conteúdo voltado principalmente para o desenvolvimento profissional dos funcionários e temáticas 

específicas que abrangem as expertises do trabalho bancário. Conforme a problemática e o objetivo do artigo, 

o conteúdo já coletado será estudado nas próximas etapas à luz de quadro teórico de referência que abrange as 

especificidades da comunicação organizacional interna (FERRARETTO e FERRARETTO, 2009; KUNSCH, 2003; 

CLEMEN, 2005; BUENO, 2009; ARGENTI, 2014), do rádio expandido (LOPEZ, 2010; KISCHINHEVSKY, 2016) e, 

de modo mais específico, do podcasting (KISCHINHEVSKY, 2016; 2018; BONINI, 2020; VIANA, 2020). 
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Produção publicitária radiofônica: apontamentos 
iniciais sobre a abordagem sociocultural como 
ferramenta analítica e produtiva 

Lucas Rodrigues Piovesan, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e  
Universidade Federal da Fronteira Sul1 

Palavras-chave: Publicidade Radiofônica. Música. Produção. Recepção. Mediações. 

Rádio, publicidade e música são três fenômenos sociais que falam profundamente de seus contextos 

socioculturais, apesar de muitas vezes serem considerados apenas artefatos sociais acessórios. O rádio, para além 

de uma ferramenta de difusão, deve ser compreendido também como uma instituição social (GAMBARO, 2019). 

A publicidade é uma articulação complexa entre economia e cultura, de lógica fundamentalmente capitalista, mas 

portadora de valores sociais que vão além dos interesses comerciais (PIEDRAS, 2009). E a música, como conjunto 
de sons humanamente organizados, sempre terá relações com os próprios padrões de organização e interação 

humana da sociedade que a produz (BLACKING, 1976). Os três fenômenos são, assim, poderosas ferramentas de 

observação dos processos sociais e, principalmente, das interações comunicacionais (BRAGA, 2011). 

Este trabalho discute brevemente as potencialidades do uso de abordagens socioculturais sobre a 

produção publicitária radiofônica. Para além de seu emprego como marco teórico de análise, esse olhar ampliado 

pode fomentar a conversão de categorias conceituais em ferramentas de estratégia produtiva, em uma espécie de 

“tecnologia” de base comunicacional. Como metodologia para essa argumentação procuramos analisar uma 
recente publicação da área de música e publicidade – DEAVILLE, TAN & RODMAN (2020) – e argumentar sobre 

dois pontos desse aprofundamento sociocultural. 

Revisando brevemente a produção internacional sobre publicidade e música, vemos que a abordagem 

sociocultural-comunicacional não ganha a profundidade analítica e nem a potencialidade prática que poderia. Os 

estudos acadêmicos ganham um escopo mais abrangente e profundo que os manuais profissionais de campanha 

e estudos de mercado (DEAVILLE, TAN & RODMAN, 2020), mas mesmo assim, em muitos casos, ainda acabam 

isolando os processos comunicacionais de seus contextos quando ignoram a variedade de condições 
socioculturais, e a multiplicidade de mediações comunicacionais (MARTÍN-BARBERO, 2008), que incidem tanto 

nas suas fases produtivas, quanto receptivas. 

No mais recente livro de compilação da área, “The Oxford handbook of music and advertising” 
(DEAVILLE, TAN & RODMAN, 2020), os autores empreenderam a organização dos objetos de pesquisa alojados 

sob o guarda-chuva "música e propaganda” e apresentam um estado da arte que nos suscitou duas questões 

ligadas às potencialidades do aprofundamento sociocultural das abordagens da publicidade radiofônica. 

A primeira, ligada ao estágio produtivo da comunicação publicitária (WHARTON, 2014), indica que as 
práticas atuais mais recorrentes da indústria se baseiam na justaposição entre música popular comercial e marcas, 

 
1 Doutorando do PPGCOM/FABICO/UFRGS, mestre em Música pela UFRJ e bacharel em Com. Social, hab. Pub. e Propaganda 
pela UFSM. Desde 2014 é Técnico Audiovisual da UFFS Campus Cerro Largo. 
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procurando por uma “contaminação” entre os dois universos (KUPFER, 2020). Nesse processo, as estratégias de 

escolha são frequentemente imprecisas e residem em qualidades subjetivas de gosto e estilo dos próprios 

produtores, procurando antecipar intuitivamente a efetividade da mensagem publicitária (DEAVILLE, TAN & 

RODMAN, 2020). Seria fundamental a observação das mediações comunicacionais que atuam sobre os sujeitos 
produtores (publicitários e profissionais de áudio) para tentar entender tanto essa faceta intuitiva da criação, 

como também as estratégias intencionais envolvidas nas tomadas de decisão. Esse movimento procura nos levar 

a investigar mais profundamente os contextos históricos e contemporâneos destas escolhas (KLEIN, 2016), 

reconhecer mais lucidamente as dinâmicas dos processos produtivos e indicar práticas mais eficientes e efetivas 

de criação. 

A segunda questão está ligada ao estágio receptivo da comunicação publicitária (WHARTON, 2014). O 

conjunto de trabalhos examinados nos mostram a predominância de análises provenientes da psicologia empírica, 
baseada em práticas laboratoriais e técnicas experimentais de pesquisa (DEAVILLE, TAN & RODMAN, 2020). Essa 

abordagem tem sido criticada, dentro do seu próprio campo, por conduzir experimentos sob condições muito 

artificiais; teorias com predições contraditórias; dificuldade em lidar com a diversidade de estratégias de leitura das 

audiências; e por produzir conceitos fragilmente definidos (NORTH & HARGREAVES, 2011). Os pontos levantados 

refletem essa debilidade em perceber a relevância dos contextos socioculturais nas análises. Tanto pelo 

afastamento entre experimentos e práticas cotidianas, como pela teoria deficiente em apreender a centralidade 

contextual nas negociações e tensionamentos dos sentidos da propaganda. Aqui, novamente, a teoria das 
mediações comunicacionais pode fornecer categorias relevantes para análise teórica, mas também valiosas 

estratégias produtivas baseadas nos públicos-alvo de campanha. 

Reconhecer que os contextos socioculturais, e as mediações comunicacionais são uma chave 

fundamental para compreender, tanto produção, quanto recepção da publicidade radiofônica é também 

perceber a potencialidade dessas categorias conceituais como ferramentas estratégicas de criação publicitária para 

mídias sonoras.  
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O lugar da interação nos estudos de Rádio e Mídia 
Sonora: um olhar sobre os textos do grupo de 
pesquisa da Intercom 
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Claudia Irene Quadros, Universidade Federal do Paraná2 

Debora Cristina Lopez, Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Federal do Paraná3 

Palavras-chave: Interação; Metodologia; Rádio. 

Introdução 

Neste estudo apresentamos um levantamento de artigos científicos que trazem a interação como uma 

perspectiva para analisar o rádio. O corpus é formado pelos artigos publicados nos anais do Congresso da Intercom 

entre os anos de 1994 e 20214. A partir desses textos que apresentam interação (interações) nos seus títulos ou 

palavras-chave, classificamos os trabalhos em categorias e identificamos os acionamentos metodológicos 

utilizados para discutir interação e rádio. O objetivo é entender quais são as interações estudadas nas pesquisas e 
os caminhos metodológicos percorridos pelos autores. Defendemos que a interação deve ser observada de forma 

ampla, passando por sujeitos, objetos, contextos, processos, máquinas e, no caso do rádio, elementos sonoros e 

parassonoros. Nesse sentido, alguns operadores teóricos (PRIMO, 2014; BRAGA, 2017) foram fundamentais para 

refletir sobre essa interação no contexto do rádio expandido (KISCHINHEVSKY, 2016). Os operadores que nos 

ajudam a orientar a discussão referem-se, fundamentalmente, ao campo da comunicação digital. Entendemos que, 

no contexto atual, não é possível pensar no rádio e na mídia sonora desconsiderando o contexto de uma cultura 

digital que interfere nos processos produtivos, nas formas de circulação dos conteúdos sonoros, nas características 
do público radiofônico e nas interações que se estabelecem em torno e a partir da comunicação radiofônica. Por 

tal motivo, entendemos como pertinente o acionamento teórico que se propõe.  

Resultados e Discussões 

Em artigo de Kischinhevsky et al. (2017), que investigava chaves conceituais e objetos de pesquisa dos 

estudos de rádio e mídia sonora, os autores apontam que 3,5% dos papers apresentados nos congressos da 

Intercom, no GP Rádio e Mídia Sonora, entre os anos de 2001 a 2015, traziam as práticas interacionais entre 
ouvintes e emissoras como chave conceitual. Eles destacam que quase a totalidade dos textos datam a partir de 

2008 e atribuem isso a retomada dos estudos relacionados ao interacionismo simbólico. 

Aqui olhamos para os artigos disponíveis no repositório da Intercom entre os anos de 1994 e 2021. Do 

total de 860 artigos disponíveis para consulta, 19 apresentam a palavra interação(ões) em seus títulos e/ou entre 

as palavras-chave, o que corresponde a 2,2% do total. Sabemos que não se trata da totalidade de pesquisas que 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Professora do curso de 
Jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso. 
2 Pós-doutora em Comunicação pela Universidade Pompeu Fabra (UPF), doutora em Comunicação pela Universidade de La 
Laguna (ULL), bacharel em comunicação pela UFPR. 
3 Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, com estágios pós-doutorais em Comunicação na UERJ e na 
UFRJ. 
4 A coleta dos artigos foi realizada em um trabalho coletivo de integrantes do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo. 
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pensam o rádio a partir da perspectiva das interações, mas acreditamos que a amostra é capaz de nos dar uma 

perspectiva sobre quais interações são observadas e a partir de quais caminhos metodológicos. 

A análise do conteúdo (BARDIN,2021) foi utilizada nos 19 trabalhos organizados em categorias: Interação 

e Público/Ouvinte (11 trabalhos divididos em duas subcategorias: Interação e ouvinte a partir do áudio – 03 – e 
Interação e público nas redes sociais – 08 – trabalhos); Interação e Emissoras/Programas (03); Interação e 

Comunidade (01)5; Interação e Plataformas (02) e Outros (02). Nota-se, portanto, que entender as interações que 

se estabelecem entre rádio e público nas redes sociais é de interesse dos pesquisadores. Os trabalhos classificados 

nessa categoria podem ser encontrados a partir do ano de 2011.  

Sobre os acionamentos metodológicos percebemos que, no geral, os trabalhos apresentam abordagens 

múltiplas. Identificamos a indicação de treze acionamentos, entre abordagens, ferramentas e técnicas: pesquisa 

qualitativa, descritiva, levantamento, observação, análise/observação/acompanhamento de redes sociais, 
acompanhamento/escuta/análise de conteúdo sonoro, entrevistas, pesquisa exploratória, revisão bibliográfica, 

questionário, pesquisa de campo, pesquisa documental e análise comparativa. Em diálogo com os objetivos das 

pesquisas, 09 trabalhos realizam análise/observação de redes sociais, o que corresponde a 47% do total. 

Percebemos também uma quantidade significativa de textos que incluem a análise dos conteúdos sonoros nos 

procedimentos metodológicos, 07 dos 19 textos consideram o áudio nas análises, o que corresponde a 37% dos 

textos. No entanto é necessário destacar que a maioria deles observa a fala e não explora os demais elementos 

sonoros apontados como parte da composição da linguagem radiofônica: o silêncio, as trilhas e os efeitos sonoros. 
(FERRARETTO, 2014). Destacamos ainda que 04 textos não apresentam de forma clara os caminhos 

metodológicos percorridos. Destes, 03 são textos anteriores a 2010. Essa percepção dialoga com a preocupação 

coletiva apresentada pelo Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora, apontada por Kischinhevsky (2021), no sentido 

de fortalecer as discussões metodológicas das pesquisas. 
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Creepy Metal Show está no ar nas insólitas noites 
das sextas-feiras no Grupo de WhatsApp da Rádio 
Putzgrila 
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Palavras-chave: Contos de terror. Narrativa insólita. Programa Radiofônico. Rádio Putzgrila. Creepy Metal 
Show. 

Considerando o meio rádio como aquele que “informa, emociona, eterniza momentos e é referência na 

vida das pessoas” (KANTAR IBOPE MEDIA, Inside Rádio, 2021), buscamos desenvolver esta investigação que se 
propõe a analisar a participação dos membros do Grupo de WhatsApp3 da Rádio Putzgrila durante a transmissão 

do programa “Creepy Metal Show”, apresentado nas noites de sextas-feiras, das 20 às 22 horas.  O grupo da Rádio 

Putzgrila, no WhatsApp, conta atualmente com 125 participantes entre ouvintes e comunicadores e é utilizado 

para divulgar a programação da web rádio e para oportunizar um espaço de troca de mensagens e informações 

sobre Rock’n Roll, notícias, lançamentos musicais, informações e canções de bandas da cena independente do Rock 

local, entre outras manifestações sobre o conteúdo musical, artístico e informativo disponibilizado pela web 

emissora.  

Ainda que, na atualidade, muitas emissoras de rádio tenham adotado o pagamento para a veiculação de 

músicas em "contratos, formais  ou verbais", o conhecido “jabá”, pagamento realizado pela indústria fonográfica às 

rádios comerciais para que veiculem as músicas determinadas por elas próprias, aproximando-as dos ouvintes e 

impondo gostos, promovendo seus intérpretes e estilos musicais; moldando um cenário que apresenta quase as 

mesmas opções musicais nas diversas emissoras de rádio destinadas ao público jovem no Brasil (KISCHINHEVISKY, 

2011). A Rádio Putzgrila atua de modo diverso: cada apresentador colabora com uma taxa fixa mensal para que 

seu programa seja veiculado. A web rádio também recebe colaborações financeiras dos ouvintes, a partir de R$ 

1,00 (um real) mensal. Historicamente o rádio é um veículo que, além de proporcionar companhia aos ouvintes, 
sem que detenha sua total atenção pois é possível ouvir uma transmissão sonora em diferentes níveis, as emissoras 

de rádio sempre possibilitaram a participação do público, fosse presencialmente: no auditório ou em visitas ao 

estúdio/estação, ou à distância: por cartas enviadas à emissora ou por telefonemas, por exemplo (FERRARETTO, 

2014). O meio rádio passou por inúmeras transformações. Ele coexiste em diferentes formatos, ainda que o áudio 

seja o seu “fio condutor” (CUNHA, 2016).  

Utilizando de metodologia qualitativa, sob a técnica do estudo de caso, que analisa o que o fenômeno 

apresenta de particular e relevante (RAUEN, 2012), na presente investigação observamos a participação dos 
ouvintes integrantes do grupo de troca de mensagens da Rádio Putzgrila durante a veiculação do programa 

“Creepy Metal Show”, comandado por Sérgio Pires. O programa se caracteriza pela narrativa de insólitos contos 

 
1 Doutora e Mestre em Ciências da Liguagem – UNISUL. Pós-doutora em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e 
Sociedade (ULBRA). Professora no curso de Jornalismo da UFSM-FW. Membro do ConJor – UFOP. 
2 Licenciado em Ciências Sociais – UFRGS. Bacharelando em Ciências Sociais/Antropologia – UFRGS. Comunicador em 
emissoras de rádio em Porto Alegre e região metropolitana há 11 anos.  
3 O grupo no aplicativo WhatsApp foi criado em 20/11/2019, pelo arquiteto, comunicador e diretor da Rádio Putzgrila Camilo 
Bassols. (N. dos. As). 
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de terror, na voz aveludada e na prosódia ímpar do apresentador, e trilhas sonoras do estilo Metal. O comunicador 

acompanha a reação dos ouvintes fiéis da web rádio a partir das mensagens de texto enviadas através do 

WhatsApp. “Creepy Metal Show” é transmitido ao vivo e o apresentador responde algumas questões e envia 

saudações aos ouvintes, no ar, durante o programa e/ou por mensagens de texto no grupo de WhatsApp da web 
emissora. Os contos de terror apresentados no “Creepy” são resultado de pesquisa literária e de colaborações 

enviadas por ouvintes que desejam escutar seus contos e/ou relatos de histórias insólitas revelados no programa. 

Podemos apontar como conclusões a participação dos ouvintes na programação ao vivo da web rádio, através do 

envio de mensagens no grupo de WhatsApp, o interesse por narrativas radiofônicas com a temática terror e a 

relação entre os contos com o universo musical do Rock’n Roll, em especial com o estilo Metal. 
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O programa de rádio como dispositivo midiático 
e digital 

Mauro Borba, Universidade Vale do Rio dos Sinos1 

Palavras-chave: rádio; programa; digital; dispositivo. 

O texto propõe a análise do programa de rádio como um produto (dispositivo) midiático em um meio 

de comunicação canônico, mas, também, através dos sites de redes sociais e aplicativos em sistemas digitais por 

onde a informação transita e é caracterizada por essas mudanças nos processos comunicacionais da “sociedade 
em rede” (CASTELLS, 1999). É o relato de uma experiência, através de pesquisa de caráter empírico. O autor 

participa da criação e apresentação do programa “Cafezinho”, cujos ingredientes principais são: a conversa, o bom 

humor e a participação da audiência. Este trabalho busca aproximar a atividade desenvolvida no dia a dia da 

emissora de rádio para uma análise, utilizando as narrativas, próprias da oralidade, entrevistas, acionamentos de 

memória e depoimentos com base nos conceitos da história oral como elemento metodológico.  

A emissora em questão é a rádio Pop Rock (atualmente Rádio Mix) situada em Canoas, Rio Grande do 

Sul, com transmissão para a grande Porto Alegre num raio de 120 Km. A rádio se enquadra no perfil de público 
jovem. Neste momento é preciso salientar a complexidade de se falar sobre juventude. É mais interessante 

mencionar juventudes no plural e não no singular, segundo a lembrança de Abramo (2008, p. 43), que alerta sobre 

a diversidade com relação à classificação de juventude. 

O período analisado se inicia no final dos anos 90, quando a digitalização começa a influenciar os 

processos midiáticos e segue até os dias atuais, quando o desenvolvimento dos meios digitais assume um papel 

mais efetivo nas novas possibilidades de comunicação. Realiza-se um estudo do referido programa dentro do 

conceito de dispositivo que Foucault (1977) trabalhou com sua “filosofia do dispositivo”, conforme definiu Deleuze 
(1989). Assim, analisa-se a forma como o programa surge e constitui-se como um produto midiático. Neste caso, 

um dispositivo midiático. 

Pode-se afirmar que as redes sociais e o desenvolvimento da tecnologia digital ajudaram muito no 

crescimento da audiência do programa “Cafezinho”. Começou com um e-mail e, em seguida, com as outras formas 

de interação que surgiram e começaram a ser utilizadas em larga escala: MSN, pager e mais recentemente 

Whatsapp, Facebook, Twitter e Instagram, possibilitando outras formas de interação com a audiência. 

Nesta análise, foi possível constatar que os dispositivos interacionais, inclusive o “não dito” estudado por 
Foucault (1997), acontecem em vários ângulos, condições e formatos. E incidem diretamente sobre a ação 

comunicacional e midiatizada. Este processo, que é comum ao meio de comunicação (rádio), é potencializado 

agora pelo desenvolvimento da tecnologia digital. O programa acontece em sons e imagens, que são 

compartilhados e midiatizados.  

 
1 Jornalista e Radialista com mestrado em Comunicação Social pela Unisinos – São Leopoldo, Rs. Locutor e Gestor na rádio 
Mix FM de Porto Alegre. Possui dois livros lançados sobre sua experiência em rádio. 
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Nas observações de campo deste trabalho, pode-se dizer que o rádio ainda é um grande meio de contar 

histórias e que todos os caminhos apontam para uma espécie de fusão com a internet. Ao contrário de algumas 

previsões de que a web acabaria com o rádio, o que se percebe é que o meio rádio está conseguindo bons resultados 

nessa união com a web. Além da retransmissão da programação pelos serviços de streaming, algumas emissoras 

colocam à disposição da audiência, conteúdos específicos para internet a fim de aprofundar temas, informações 

extras e outras possibilidades além da transmissão pelas ondas do rádio. E há um crescimento desse conteúdo em 

áudio sob demanda. O rádio também está fazendo podcast. “O que leva o setor de radiodifusão a pensar sobre a 

necessidade de ampliar a oferta de conteúdo em podcast”. (DEL BIANCO, 2010, p.559).  

O rádio, por ser um meio que possui uma versatilidade, que já era constatada pela mobilidade ou 

portabilidade, desde a invenção do transistor, parece estar mais próximo das novidades digitais do que os outros 

meios de comunicação de massa. É preciso fazer referência ao fato de que, em termos de internet, é muito mais 
prático e fácil “baixar” áudio do que imagem, então, continua valendo a antiga vantagem do rádio em relação as 

outras mídias, e que ainda se aplica em tempos de internet, pois pode ser ouvido no computador, enquanto o 

ouvinte navega na internet. Essa conjunção de rádio com a internet vem sendo também analisada pelos 

pesquisadores, além de ser praticada pelas emissoras e pelas produções na web que, por sua vez, utilizam o formato 

do rádio para a realização de seus conteúdos.  A experiência do “Cafezinho”, mostra que é possível esse diálogo 

entre o tradicional estilo radiofônico e as novas possibilidades de experiências em áudio digital. 

Atualmente vivencia-se uma reinvenção de modelos de produção e transmissão de conteúdos e de 

consumo de informação e música, dois referenciais do rádio FM, especialmente, no que se refere aos jovens (mais 

afeitos às inovações tecnológicas).  As observações realizadas permitem afirmar que a utilização desses conceitos 

de internet e do mundo digital, em geral, dentro das emissoras de rádio, reforçando-as e modificando-as, podem 

ser a maneira para a continuidade das rádios, neste cenário, em pleno processo de desenvolvimento e mudança. 

Além da convergência trabalhada por Jenkins (2009), a coexistência do mundo off-line com o mundo on-line e o 

entendimento de que trabalhando com esses dois mundos, compreende-se que eles não são distintos, separados, 
mas que, ao contrário, fazem parte do mesmo universo, o rádio poderá seguir na sua importante função de 

mediador deste complexo e ainda muito interessante processo comunicativo.  
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Rádio e educação: o uso da mídia sonora no ensino 
durante a pandemia do novo coronavírus 

Lívia Moreira Barroso, Universidade Federal do Piauí1 

Palavras-chave: Rádio. Educação. Pandemia. 

Com o surgimento das primeiras emissões e emissoras de rádio no Brasil, no início do século passado, que 

Roquette Pinto, um dos fundadores do veículo sonoro no país, já idealizou o uso do “novo meio de comunicação” 

para fins educativos. Educar pelas ondas do rádio era um dos principais ideais pensados para o rádio pioneiro. 

Assim como os demais meios de comunicação, o rádio tem inúmeras funções, que podem ser 

identificadas e nomeadas por seus ouvintes. De acordo com Meditsch (2001), pesquisas realizadas com os diversos 

públicos que utilizam o rádio, identificam que são três as principais funções do veículo: entreter, informar e educar, 

seguindo essa ordem de importância. 

No que se refere ao entretenimento, as emissoras de rádio têm como objetivo ser um atrativo para seu 

público, e essas devem ser “competentes e confiáveis, divertidas e informativas” (MCLEISH, 2001, p. 21). O rádio 

tem a capacidade de proporcionar aos seus ouvintes, por meio de sua programação e do material que vai ao ar, 
“prazeres inesperados”; sendo uma forma de distração para o ouvinte, desviando sua atenção dos seus problemas 

e anseios, trazendo uma sensação de relaxamento e companhia. As funções informativa e educadora estão 

entrelaçadas, uma vez que, por meio da informação radiofônica, que conteúdos educativos e que prestam serviços 

à comunidade são postos no ar. O veículo pode divulgar a educação de várias maneiras, seja publicando os 

acontecimentos relevantes para a sociedade ou atualizando a população sobre os eventos políticos do momento, 

por exemplo. Para isso, os locutores que levam por meio da voz as informações são de certa forma promotores da 

educação via rádio. 

[...] como o rádio tem função educativa, o ouvinte estabelece uma relação com a linguagem, 
com a cultura. Isso não significa que a linguagem deva ser um bloco sem vida e sem cor, pelo 
contrário. O redator do rádio não deve ambicionar textos exageradamente literários nem 
venerar o uso de gíria e de expressões populares. Com isso, é importante adequar a linguagem 
o tipo de programa e variar o estilo monotonia (GODOY, 2002 apud GOMES, 1999, p. 19). 

Por ter como uma de suas características a linguagem simples, a popularidade e o fácil acesso, Ortriwano 

(1985, p. 61) defende que o rádio “desempenha uma função muito importante no estabelecimento de contatos 

entre a população, que a televisão e os veículos impressos ainda não conseguiram igualar”. A intimidade existente 

entre o veículo e o ouvinte, chega a públicos que os meios citados normalmente não atingem, como os analfabetos 

(no caso dos impressos) e os deficientes visuais. Então é perceptível que o rádio, durante toda a sua existência, tem 

sido determinante para o fortalecimento da comunicação em geral. 

Do papel de gata borralheira, de irmão mais pobre da televisão, o rádio tem se convertido num 
elemento essencial para a comunicação dos povos, chegando ao âmago da sociedade mais 

 
1 Professora do Departamento de Comunicação/UFPI.  
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desprotegida, não para lhe vender mercadorias, mas para prestar um serviço social de 
fundamental importância (PIERNES, 1990, p. 67). 

Nesse sentido, o rádio atua como um promotor da informação e também da formação coletiva, chegando 

às “sociedades mais desprotegidas”, por ser de fácil comunicação e consequentemente de simples compreensão; o 

público ouvinte do rádio não necessita de formação escolar para entender a mensagem repassada. Sendo o rádio 

relevante nas sociedades com uma parcela significativa de analfabetos, por exemplo. 

É com essa breve contextualização sobre a função educativa do rádio que enveredamos neste trabalho. 

O objetivo aqui é estudar o papel desempenhado pelo rádio na educação, na cidade de Oeiras/PI2, no período da 
pandemia do novo coronavírus iniciada em março de 2020. Durante o período pandêmico, a rede municipal de 

ensino utilizou como uma das principais ferramentas de ensino, o rádio. O veículo sonoro teve a função de ser o 

disseminador das aulas que eram gravadas e veiculadas nas três emissoras da cidade: Rádio Cristo Rei FM, Rádio 

Vale do Canindé AM e Rádio Primeira Capital AM. 

Como metodologia para o desenvolvimento do trabalho, realizaremos entrevistas com gestores, 

professores/as, alunos/as e familiares de estudantes para compreendermos qual foi o papel do rádio no ensino-

aprendizado durante o referido período. 
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2 A cidade de Oeiras está a aproximadamente 320 km da capital Teresina e tem uma população de pouco mais de 37 mil 
habitantes. 
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Extensão Universitária em Rádio: Relatos de 
Experiências do Papo Universitário e da Web Rádio 
UNEB 

Pricilla de Souza Andrade, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal de Goiás1 
Itamar de Jesus Souza, UNIME2 

Palavras-chave: Rádio. Extensão Universitária. Experiência. Desenvolvimento Regional. 

A Extensão Universitária no Brasil em Rádio 

O objetivo deste estudo é compreender de que forma os relatos de experiência com a Extensão 

Universitária em Rádio descritos neste estudo apontam as possibilidades de desenvolvimento regional, em seus 
respectivos territórios, protagonizadas pelas atividades extensionistas em duas instituições; uma privada, a 

UNIME/Itabuna–BA e outra pública, a UNEB/Conceição do Coité–BA, respectivamente. No que se refere aos 

estudos de mídia sonora nessa pesquisa, utiliza-se como fundamentações teóricas que tratam da história e técnica, 

do rádio expandido, da comunicação pública e sobre rádio e tecnologias, os seguintes autores; (FERRARETTO, 

2007; KISCHINHEVSKY, 2016, 2018; PRATA, 2013), Território (SANTOS, 2018; HAESBAERT, 2006; SOUSA, 2002). 

O campo da extensão universitária em rádio vem ganhando evidência há alguns anos no meio acadêmico.  

Programa Papo Universitário: Projeto de extensão e parceria da UNIME Itabuna com a 
Morena FM, em Itabuna/BA 

O Papo Universitário é um projeto de extensão em rádio do curso de jornalismo da Faculdade UNIME–

Itabuna, que vai ao ar todas as quintas-feiras desde 2014, por meio do rádio com tecnologia tradicional, às 16 horas, 

durante o período letivo, na Rádio Morena FM, no Sul da Bahia. Embora predomine os gêneros jornalístico e 

educativo-cultural, estão presentes também, os gêneros de serviço e entretenimento (BARBOSA, 2003). O 
programa está voltado prioritariamente para a faixa etária jovem que já ingressou ou está em idade de ingressar no 

ensino superior. Mas, também, para a população em geral, uma vez que busca levar informações importantes para 

a comunidade das diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, Direito, Contabilidade, Psicologia, 

Farmácia, Serviço Social, Odontologia, entre outras. A possibilidade de trazer temáticas acadêmicas para o meio 

comercial da mídia sonora abre possibilidades inovadoras, no campo do rádio expandido, no que se refere 

especialmente às mídias sociais (KISCHINHEVSKY, 2016). 

Portal Web Rádio UNEB: Projeto de Extensão e Pesquisa, da Universidade do Estado 
da Bahia, Campus XIV, Conceição do Coité 

O projeto que também funciona desde 2014, mesmo período do Papo Universitário, contempla uma 

perspectiva interdisciplinar que possibilite a utilização desse meio de comunicação, o portal 

 
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, linha mídia e cidadania, 
orientanda do professor doutor Magno Luiz Medeiros da Silva. 
2 Mestre em Cultura e Turismo e Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Professor 
do Curso de Jornalismo da UNIME-Itabuna.   
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www.webradio.uneb.br, tanto na formação dos alunos dos diferentes cursos envolvidos, quanto na formação 

docente das licenciaturas, ampliando a pesquisa e formação na Área de Som e nos estudos sobre Web Rádio, 

Educação, Mídias Digitais da Informação e da Comunicação e Software Livre. A relação da Web Rádio com o Papo 

Universitário apresenta distância e aproximações relevantes e caras a esta investigação. Desde os fatos que 
distanciam, ao utilizarem tecnologias diferentes, em municípios e territórios (SANTOS, 2018) de identidades 

diferentes evidenciando a experiência segundo (DEWEY, 2010) como um aspecto único, marcante, impactante e 

específico; bem como as aproximações, que emergem reflexões sobre o desenvolvimento regional, a 

experimentação de gêneros e formatos e as pautas de interesse acadêmico. 

Proposta Metodológica (amostragem e resultados) 

A metodologia se caracteriza por ser de caráter qualitativo, comparativa e descritiva-analítico 
fundamentada na análise de conteúdo (BARDIN, 2016), como instrumento de pesquisa na coleta de dados dos 

conteúdos e sua análise descritiva, que dialoga com a perspectiva da filosofia pragmática dos estudos sobre 

experiência (DEWEY, 2010), enquanto método que possibilita um diálogo teórico fundamentado com estudiosos 

do campo da mídia sonora, os quais abordam técnica e história, as tecnologias, implicações e abrangências do rádio 

expandido, bem como a comunicação e o desenvolvimento regional. O corpus da pesquisa constitui-se desde a 

criação dos objetos, Programa Papo Universitário e o meio Portal de Web Rádio, até as suas produções atuais, deste 

último disponível no site www.webradiouneb.br.  
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Análises acerca da entrevista radiofônica como 
gênero jornalístico hegemônico e educativo no 
quadro Ciência no Rádio 

Paulo Roberto Santhias, Universidade da Beira Interior (UBI) PT 1 

Palavras-chave: Radiojornalismo científico. Rádio pública e educativa. Ciência. Educação. Divulgação da 
ciência.  

O objeto de estudo são duas entrevistas do quadro “Ciência no Rádio”, pela Rádio MEC AM RJ, desde 

outubro de 2015. “Ciência no Rádio” assenta uma prática de radiojornalismo científico por meio de entrevistas 

com fontes especializadas do Observatório Nacional, apresentado pelo jornalista Dylan Araújo.   

Objetivo: analisar as duas edições escolhidas para o corpus da pesquisa, e ainda em fase de construção de 

tese: a) Nobel de Física é destaque do “Rádio Sociedade”, emitida em 17/10/2019; b) “Você sabe o que é 

cicloestratigrafia?” Transmitida em 08/04/2021.  

Entre os resultados mais relevantes, quanto ao primeiro quadro, está a possibilidade de explicação da 
relevância da descoberta do primeiro “exoplaneta.” No segundo, a fonte especializada explica a variação do clima 

na Terra entre os últimos 4 mil e 400 mil anos e a aplicação do conceito de cicloestratigrafia à exploração de 

petróleo e gás, por exemplo.  

Nesta pesquisa exploratória propõe-se aplicar, por metodologia, as categorias de análise de conteúdo 

sonoro das produções, além de reflexões acerca de como o entrevistador interagiu informação científica com 

educação na entrevista. Para isso, serão feitas ações metodológicas de audição seletiva e análise sobre a produção 

radiofônica baseada em referenciais teóricos de Mário (KAPLÚN, 2017) e Cremilda (MEDINA, 1995) sobre a 
técnica da entrevista. Pretende-se inferir sobre as categorias: diálogo didático; entrevista indagatória; interação 

social entre as duas partes, improviso e criatividade do mediador. 

A entrevista é um dos gêneros mais recorridos no jornalismo radiofônico. Conforme ensina o teórico do 

rádio e professor Mário Kaplún:  

Um dos recursos mais simples é o programa dialogado ou diálogo didático. Sem chegar à 
complexidade da reportagem ou ao drama é possível montar um diálogo sem excessivo 
desdobramento técnico, resultando sempre em algo mais interessante, dinâmico e 
pedagogicamente eficaz do que a fala explicativa (KAPLÚN, 2017, p. 133).  

Como também pode ser articulado com a “entrevista indagatória”, categoria também enunciada por ele, 
que significa: “um jornalista experiente convida ao programa, cada semana, uma personalidade (um político, um 

alto funcionário, um dirigente) para submetê-lo a um interrogatório exaustivo sobe um tema atual com o qual 

esta personalidade tem relação direta”, (KAPLÚN, 2017, p. 135), enfatiza o pesquisador.  

 
1 Doutorando em Ciências da Comunicação Universidade da Beira Interior (UBI), Portugal em cotutela com o PPGJOR, Programa 
de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisa sob a coorientação da Prof. Dr. 
Valci Zuculoto, PPGJOR/UFSC.  
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Em outra perspectiva, também concernem reflexões da pesquisadora e professora Cremilda Medina, ao 

numerar 4 escalas à produção de entrevista.  

A entrevista jornalística, entre o momento de definição de pauta e consecução, passa por 
quatro níveis. Como se fossem quatro ampliações de propósitos – explícitos ou implícitos – 
do comunicador social. Primeiro, pesa o suporte delimitado pelo estágio histórico da técnica 
comunicacional. Segundo, o nível de interação social almejado pelo entrevistador. Terceiro, 
suas possibilidades de criação e de ruptura com as rotinas empobrecedoras das empresas ou 
instituições comunicacionais. Quarto, um propósito que ultrapassa os limites da técnica 
imediatista, ou seja, a tentativa de desvendamento do real – uma atitude de profunda 
especulação acerca da pauta (MEDINA, 1995, p. 27). 

Entre as classificações, a pesquisadora Cremilda Medina distingue:  

Desenvolver o encadeamento de perguntas, interferências, interrupções, reorientações no 
discurso do entrevistado é, sem dúvida, a demonstração de um desempenho maduro do 
repórter. E dessa evolução da entrevista vai depender, em grande parte, o resultado final 
quando ela for montada na matéria comunicacional (MEDINA, 1995, p. 29). 

Por extensão, a premissa da autora serve também para pensar a atuação do entrevistador. 

O âmbito de pesquisa sobre programas e programações de rádios públicas no Brasil é incipiente e com 

escassos trabalhos realizados. A ciência também tem espaço na programação e com programas desde o começo 

da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e depois de encampada pelo governo federal no período de Getúlio Vargas. 

A pesquisadora de rádio pública e educativa e professora Valci Zuculoto enfatiza “a experiência da Rede 
Universitária de Rádios”, que ocorreu de 1994 a 2002. Como diz a autora: “Denominada Rede Universitária de 

Rádio, consistiu na cobertura das Reuniões Anuais da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência” 

(ZUCULOTO, 2007, p. 166), reitera a professora. 
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O uso do podcast no ensino superior: o caso da 
Universidade Federal do Ceará  

Raimundo Nonato de Lima, Universidade Federal do Ceará1 
Andrea Pinheiro Paiva Cavalcante, Universidade Federal do Ceará2 

Palavras-chave: Podcast. Ensino Superior. Aplicação pedagógica. UFC. 

Introdução 

Este texto apresenta dados preliminares da pesquisa intitulada “Análise da aplicação pedagógica do 

podcast no ensino superior: o caso da Universidade Federal do Ceará”, ora em andamento. A investigação tem 

como objetivo geral analisar os podcasts produzidos na Universidade Federal do Ceará (UFC) sob a perspectiva 
didático-pedagógica de uma tecnologia educacional aplicada aos cursos de graduação. 

O interesse dos autores pela temática ocorre, por um lado, pela constatação do aumento significativo da 

audiência de podcasts, reforçado por pesquisas que identificam o Brasil como sendo o segundo país em consumo 

de podcast no mundo, com 110 milhões de downloads, conforme dados do Podcasts StatsSoundbite3 e, por outro, 

pela observação de como o termo podcast passou a ser referenciado em trabalhos apresentados nos Encontros 

Universitários4 da UFC, identificando um aumento crescente de trabalhos tendo o termo podcast no título: 20185 
(05 trabalhos), 2020 (31 trabalhos) e 2021 (43 trabalhos).  

Certamente a suspensão das aulas presenciais e a implementação do Ensino Remoto Emergencial em 

2020, em decorrência da pandemia da COVID-19, contribuíram para o aumento significativo de trabalhos sobre 

essa temática no período de 2018 a 2021. Tal incremento instigou-nos à realização de um estudo para 

compreender as motivações, os usos, os objetivos e as consequências do interesse da comunidade acadêmica da 

UFC pelo recurso ao podcast. 

O uso do podcast na UFC 

Para esse trabalho, elegemos como corpus 31 trabalhos apresentados nos Encontros Universitários da 

Universidade Federal do Ceará, realizado em 2020, seguindo o critério já mencionado: a presença da palavra 

podcast nos títulos dos artigos submetidos ao evento. Delimitado o corpus, nos interessou analisar quais as 

motivações e resultados da aplicação do podcast ao ensino superior na UFC, considerando aspectos como 

linguagem, formato, possibilidades de produção e potencialidades de uso como tecnologia educacional. 

 
1 Professor do Curso de Jornalismo do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC). Jornalista. Radialista. 
Mestre em Linguística. Especialista em Teorias da Comunicação e da Imagem. 
2 Jornalista, professora do Curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD) da Universidade Federal do Ceará. Mestre e doutora em 
Educação Brasileira (UFC). 
3 Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2020/05/04/marcas-adotem-um-podcast.html. Acesso 
em: 03/mar/2022. 
4 Os Encontros Universitários, realizados anualmente desde 2009, são o principal evento realizado pela UFC e reúnem trabalhos 
de todos os campos do conhecimento, nas áreas do ensino, pesquisa, extensão cultural e arte. Em 2021, foram cerca de 5 mil 
trabalhos apresentados através de pôsteres, apresentações orais, sessões temáticas e apresentações artísticas. Disponível em: 
<https://www.ufc.br/noticias/16418-revista-encontros-universitarios-2021-com-quase-5-mil-trabalhos-ja-esta-disponivel-on-
line>. Acesso em: 03/mar/2022. 
5 O evento não foi realizado em 2019. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2020/05/04/marcas-adotem-um-podcast.html
https://www.ufc.br/noticias/16418-revista-encontros-universitarios-2021-com-quase-5-mil-trabalhos-ja-esta-disponivel-on-line
https://www.ufc.br/noticias/16418-revista-encontros-universitarios-2021-com-quase-5-mil-trabalhos-ja-esta-disponivel-on-line
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Os 31 trabalhos publicados nos Encontros Universitários da UFC em 2020 apontam, em sua maioria, o 

podcast como produto/processo relevante para aplicação na educação superior, contemplando 

significativamente ensino, pesquisa, extensão e a divulgação científica em linguagem acessível. Isso é ressaltado nos 

diversos modos como os autores semantizam o podcast, tratando-o como uma escolha exitosa do ponto de vista 
didático-pedagógico, na condição de estratégia educacional, metodologia, ferramenta ou recurso didático, 

apontando-o como dispositivo tecnológico a ser incorporado aos processos pedagógicos, podendo contribuir 

para transformações e inovações no âmbito educacional, desde que sua presença seja regida por planejamento, 

critérios técnicos de produção, realização e avaliação crítica, sempre tendo em vista os objetivos educacionais 

almejados para a interação entre os partícipes do processo de ensino-aprendizagem.  

Aliás, este é um caminho já presente no pensamento de Paulo Freire ao afirmar que “reflexão crítica sobre 

a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, 
ativismo” (Freire, 2002, p. 12). 

Desse modo, o podcast na UFC vem sendo aplicado ao ensino de forma cada vez mais ampla como meio 

auxiliar ao conjunto das atividades e práticas pedagógicas, sendo favorecido por um contexto sociocultural 

fortemente marcante na vida dos estudantes que, em sua maioria, têm amplo domínio sobre o mundo digital, 

além, claro, da oralidade, com seu potencial característico de inclusão social.  

Gráfico 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

Ao verificar as formas de classificação do podcast segundo seu uso na educação na UFC, constatou-se que 

quatro aspectos se destacam: complemento às aulas; redução da evasão escolar; ferramenta acessível; mídia 

auxiliar na formação e melhoria da aprendizagem, conforme gráfico 1. 

Considerações finais 

A partir da análise dos trabalhos observamos alguns desafios a serem considerados para aplicação 
pedagógica do podcast, tais como: planejamento, produção e finalização sempre regendo-se por preocupações 

com a qualidade técnica de gravação e edição do áudio, permitir a mais ampla acessibilidade, manter uma rotina 

de produção para evitar descontinuidade e queda de audiência. Mas, sobretudo, uma recomendação essencial: o 

Classificação de podcasts para uso na educação

Complemento às aulas

Redução da evasão escolar

Ferramenta acessível

Mída auxiliar na formação e melhoria da aprendizagem
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podcast na educação exige uma postura firmada nos objetivos didático-pedagógicos para que, de fato, se 

incorpore aos processos educacionais de forma eficiente e inovadora. 

E, voltando a Paulo Freire (2002, p. 17) o ato de construir e compartilhar conhecimento “exige risco, 

aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação”, sendo, portanto, fundamental na adoção do 
podcast como tecnologia educacional e pedagógica, manter o diálogo e o compromisso com a inclusão de todos 

os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
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Rádio web universitária e produção radiofônica em 
tempos de pandemia e podcasting 

Carla Simone Doyle Torres, pesquisadora independente1 

Palavras-chave: Rádio Web, ensino, radiojornalismo, produção laboratorial, podcast. 

Este trabalho reúne dados sobre a atividade laboratorial de alunos da disciplina de Radiojornalismo II na 

Rádio Web UFN, da Universidade Franciscana (UFN), localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, durante o 

primeiro semestre letivo de 2021. Desde o início da pandemia pelo novo coronavírus, em março de 2020, rotinas 
alternativas de trabalho docente e discente possibilitaram a realização de atividades em ritmo inclusive mais 

intenso e com mais variedade de gêneros jornalísticos das produções em relação aos anos anteriores.  

As atividades de ensino ampliaram os resultados em termos de variabilidade e número de programas. 

Desde as pautas factuais às “frias”, as produções passaram a ser disponibilizadas no perfil da Rádio Web UFN na 

plataforma Spotify2, o que possibilitou aos estudantes ficarem mais próximos da lógica de distribuição, acesso e 

consumo de podcasts.  

Os acadêmicos experimentaram o jornalismo especializado, instrumentalizando os conhecimentos em 
rádio para a produção desse tipo de conteúdo. Os resultados aparecem em programas como “UFN Esportes”, 

voltado ao esporte, “Conecta Mundi”, voltado ao jornalismo internacional, além de “UFN Informação”, voltado à 

notícia, e “Crônicas da Vida”, representante da crônica, “formato que transita nas fronteiras do jornalismo e da 

literatura” (BARBOSA FILHO, 2009). 

Metodologia  

O objetivo deste estudo é comparar a produção acadêmica de alunos de radiojornalismo na Rádio Web 

UFN durante anos anteriores à pandemia do novo coronavírus e durante o primeiro semestre letivo de 2021, 

período em que a pandemia já completava um ano. Esta pesquisa tem natureza quanti-qualitativa e procede tanto 

à descrição das mudanças da programação da Rádio Web UFN entre um e outro período, como a uma reflexão 

sobre as rotinas produtivas, desde as reuniões de pauta à disponibilização do conteúdo produzido em podcast. 

O presente trabalho toma como referência direta para comparação o artigo Rádio Web UFN: Práticas e 

perspectivas de uma web rádio universitária (TORRES, 2020), que traz um panorama da produção da Rádio Web 
UFN entre os anos de 2007 e 2019. Ele também dialoga com pesquisas contemporâneas, tanto sobre rádios 
universitárias – a exemplo dos estudos de REIS FILHO, J. et al (2021) e de Andrade (2019) e Mustafá e Martín-Pena 

(2019) – quanto sobre o podcasting, cujas práticas têm motivado grande variedade de estudos, a exemplo dos 

relatados em Ferraretto (2021) e em Chagas e Viana (2020). 

 
1 Doutora em Comunicação e Informação (UFRGS), jornalista e mestre em Comunicação Midiática (UFSM). Pesquisadora 
independente. Jornalista no Grupo Diário (Santa Maria-RS) desde 2021. Professora do Curso de Jornalismo da Universidade 
Franciscana-UFN (2008-2021), em que foi responsável pelo Laboratório de Radiojornalismo (2019-2021). 
2 Disponível em: https://open.spotify.com/show/0MM4ZXsDrTqfTNjwrxQAHu?si=56d975a725bb4bec. Acesso em: 
14.abr.2022. 
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Em termos de rotinas produtivas, com uma reunião geral quinzenal e acompanhamentos semanais da 

professora orientadora/coordenadora do Laboratório de Rádio no período, Carla Simone Doyle Torres, com os 

responsáveis de cada programa, o fluxo de trabalho ultrapassou a carga horária disciplinar e mesmo laboratorial 

tradicional para monitores. A produção e a apresentação dos programas pelos estudantes envolveram tanto o 
resultado dos trabalhos avaliativos feitos em aula para a disciplina de Radiojornalismo II, quanto um esforço extra 

a essas atividades, no comprometimento da quase totalidade de uma turma de oito alunos com as rotinas 

semanais dos programas. Cada uma das produções foi ao ar em até duas edições semanais, como no caso de UFN 

Esportes; semanalmente, como no caso de UFN Informação e de Crônicas da Vida; e quinzenalmente, como no 

caso de Conecta Mundi.  

Resumo da discussão  

Os programas produzidos e publicados pela Rádio Web UFN e a publicação do conteúdo no perfil da 

rádio na plataforma Spotify marcam um momento de real transição pela qual o trabalho jornalístico em rádio 

passa. As rotinas de cada produção foram guiadas pelos cânones do jornalismo radiofônico, como também pelos 

desafios e atravessamentos de linguagem que o trânsito de conteúdos pela web impõe. 

Ao longo do semestre considerado neste estudo, produziram-se 16 edições do programa UFN 

Informação, 24 edições de UFN Esportes, 9 edições de Conecta Mundi e 16 edições de Crônicas da Vida. Ao longo 

do processo, além dos parâmetros de cada formato do gênero jornalístico, cada estudante chegou a desenvolver 
traços peculiares em sua produção no uso de uma mesma linguagem.  

Conclusões 

A discussão dos gêneros e formatos, da linguagem, ou mesmo o aprofundamento da análise dos 

conteúdos produzidos é tão fundamental quanto a discussão do contexto em que essa produção circula. O 

momento que o mercado de trabalho atravessa, com uma convergência de funções como nunca antes vista, 

convoca para vivências acadêmicas que preparem para essa realidade. A periodicidade das edições relatadas no 
presente estudo requereu exaustivas discussões, correções e regravações.  

Essa experiência tornou-se útil frente a uma realidade que – mesmo no mercado de trabalho local, na 

cidade de Santa Maria-RS – impõe um ritmo produtivo mais intenso, com redação integrada. O exemplo mais 

próximo é o do Grupo Diário, localizado na cidade, e que cobre outros 38 municípios da região central do estado. 

Na empresa, os profissionais precisam ser cada vez mais multitarefa, para transitarem pelos meios Rádio, TV e jornal 

impresso.  

Cases como o Diário suscitam muitas discussões e reflexões sobre os novos desafios do ensino em rádio.  
Em diálogo com este mercado, a intensificação da produção na Rádio Web UFN, bem como a diversificação de 

gêneros praticados pelos estudantes no período relatado neste estudo permitiram, além da proximidade à 

realidade das redações, a melhoria de aspectos de linguagem tanto escrita quanto falada, proporcionando uma 

sensível melhora da qualidade do conteúdo em áudio produzido pela turma ao longo do semestre. 
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A relação de rádio e esporte em 20 anos: um 
mapeamento das produções científicas apresentadas 
nos congressos da Intercom 

 Marizandra Rutilli, Universidade Estadual de Ponta Grossa1 

Palavras-chave: Rádio e esporte; Futebol; Pesquisa; Mapeamento; Intercom. 

Este estudo é um mapeamento e análise dos artigos científicos apresentados nos GPs de Rádio e Mídia 

Sonora e Comunicação e Esporte da Intercom2. As buscas foram realizadas nos anais dos eventos entre 2001 e 2020. 
Como problema de pesquisa se tem a seguinte pergunta: o que os pesquisadores observaram e pontuaram ao 

longo de duas décadas sobre a relação de rádio e esporte ou futebol? O objetivo é entender como essas relações 

foram compreendidas, quais temáticas, objetos e lacunas ainda precisam ser preenchidas nesta área. No 

mapeamento, realizado em 2020 e 2021, foram encontrados 31 trabalhos: 21 deles no GP Rádio e Mídia Sonora e 

outros 10 no GP Comunicação e Esporte.  

Para a base metodológica foi usada a análise de conteúdo a partir de Bardin (1977), que compreende uma 

interpretação de dados qualitativos. Numa discussão ainda inicial é possível trazer alguns dados. Os estudos, no 
GP de Rádio e Mídia Sonora, se desdobraram em diversas frentes temáticas. São exemplos: o destaque do rádio e 

seu papel como articulador de uma construção midiatizada numa partida de futebol por meio de uma narrativa 

diferenciada. O foco em Copas do Mundo como as de 1950, 1962, 2010 e 2014. Nessa linha, por exemplo, há o 

estudo de Bruck (2012), marcando a Copa de 1950 como importante para a midiatização massiva do futebol e ao 

mesmo tempo para a ligação com o rádio numa perspectiva do meio que acompanhava jogos e treinos, 

acontecimentos. Já o estudo de Götz (2014), destaca a Copa de 2014 e a quebra de paradigma para o rádio gaúcho 

quando a Guaíba não transmitiu os jogos, realizando estratégias periféricas de abordagem. Pessoa e Campello 

(2012) trazem a Copa de 2010 e o caso de como 30 emissoras mineiras usaram estratégias para cobrir in loco a 

Copa do Mundo na África, superar desafios diante da TV e de um megaevento midiatizado. Também se pontua 

trabalhos ligados a historicidade de profissionais do meio esportivo, seja do começo dos anos 1930, oudos anos 

mais recentes. Outros estudos já discutiam, nos anos 2010, a redução das equipes esportivas e ainda exemplos de 

ensino laboratorial de radiojornalismo esportivo. Uma pesquisa, de 2017, fala sobre a presença e atuação da mulher 

no meio radiojornalismo esportivo, numa perspectiva de resgate histórico. Há também textos que observaram 

interatividade e o próprio humor no meio, destacando esses como essenciais. Guimarães (2018, 2020) destaca as 
tendências para um novo modelo de comentarista esportivo e também a presença dos profissionais do rádio no 

YouTube. Os aspectos mais recentes são trazidos por Balacó (2020), quando observa mudanças no rádio em meio 

a pandemia de COVID-19 e as transmissões via streaming. 

Já no GP de Comunicação e Esporte, o estudo de Dalpiaz (2001), promove o resgate da história do rádio 

esportivo e a contribuição da Rádio Guaíba em Porto Alegre como marco de uma mudança no meio local. Helal e 
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Amaro (2012) trazem um olhar sobre a narração tanto na TV quanto no rádio, percebendo que, em termos de 

narrativa, o futebol é um espetáculo eminentemente radiofônico. Também destaque para a pesquisa de Mostaro 

(2012), sobre a Copa do Chile em 1962 como sendo a última em que o rádio reinou em absoluto. Ainda, a análise 

da Copa de 1970 e suas mudanças nas transmissões e a formação de pool das emissoras como forma diferenciada 

para a narrativa. Pereira (2012) analisa a propaganda radiofônica inserida em jogo e sua importância na formação 

de discurso como afirmação de identidade nacional. Mais uma vez há produções sobre o ensino laboratorial na 

cobertura da Copa de 2014 e a recepção de ouvintes em relação aos comentários esportivos diários. Olhares sobre 

as narrativas jornalísticas em clássicos do campeonato catarinense e o destaque das narrações como forma de 

reforçar particularidades regionais, expressões e sotaques. O uso da emoção como estratégia comunicativa, os 

valores simbólicos que aproximam os torcedores do futebol e comentários esportivos. Padovez e Menezes (2020) 

trazem contornos afetivos e etnográficos em uma análise de boletim da Copa da Rússia. 

Como conclusões parciais é possível notar que, em ambos os grupos de pesquisa, as temáticas sobre 

narrativas, coberturas em Copas do Mundo e historicidade de personagens são as mais comuns. Chama atenção 

um único estudo apresentado sobre a presença das mulheres no meio esportivo. Estudos mais recentes têm 

observado rotinas e atuação dos profissionais em contexto multiplataforma e de rádio expandido 

(KISCHINHEVSKI, 2016). Estuda-se pouco, por exemplo, as condições de trabalho dos profissionais e redução de 

equipes, especialmente no contexto de pandemia de COVID-19. Novas formas de transmissão e a formação de 

novos profissionais para as diferentes funções dentro de uma cobertura esportiva. Acredita-se que esse 
mapeamento seja um ponta pé inicial para avançar e discutir de modo mais aprofundado os estudos científicos 

que envolvem rádio, esporte e futebol. 
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Contextualização 

O radiojornalismo esportivo é um segmento dominado pelas discussões em torno do futebol, paixão de 

milhões de brasileiros, que movimenta todas as esferas da sociedade, rendendo acalorados debates e discussões 

entre torcedores em diferentes ambientes da vida cotidiana.  No Brasil, há uma particularidade de que essas 

interações sociais sobre o universo futebolístico ocorrem de forma lúdica, através de provocações, sátiras, pilhérias, 

desafios ou apostas, isto é, "jogos" paralelos aos jogos de futebol propriamente ditos, num contexto que Gastaldo 

(2010) define como Relações Jocosas Futebolísticas.  

Essas relações de tom jocoso se fazem presentes no processo interativo entre audiência e emissora de 
rádio e ganham amplitude no ambiente das plataformas digitais, expressas por postagens/comentários de 

xingamentos e provocações, temperada, muitas vezes, por um clima de hostilidade, conflito e zoação. É nesse 

contexto que propomos esta pesquisa, que tem como objetivo compreender os tipos de relações de conflito que 

emergem nas mensagens enviadas por ouvintes/internautas em programas de rádio esportivo.  A discussão está 

inserida no contexto do rádio expandido e hipermidiático (LOPEZ, 2010; KISCHINHEVSKY, 2016) e das 

conversações em rede (RECUERO, 2012), em que, a partir do conteúdo da transmissão radiofônica, as discussões 

transbordam para o debate em espaços de interação nas plataformas digitais.   

Tendo isso em vista, buscamos, dentro da programação do rádio esportivo do estado do Ceará, realidade 

onde estamos inseridos, um programa que privilegiasse a abertura regular de espaços para a participação da 

audiência pelas redes sociais digitais. Definimos, a partir desse critério, o nosso objeto de estudo: a experiência do 

programa Toque Esportivo, da rádio O POVO CBN, emissora all news de Fortaleza-CE.  

Trata-se de uma atração em formato de mesa-redonda esportiva e que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 

fundamentando suas discussões no noticiário local dos clubes do futebol cearense, com conteúdo desenvolvido a 

partir do debate entre os comentaristas e interação com o público a partir de mensagens enviadas por WhatsApp 
e Facebook, por onde o programa é transmitido com imagens do estúdio desde agosto de 2017.  

Tomando como base as características gerais do objeto, selecionamos como corpus da pesquisa dois 

meses em que houve disputa do Clássico-Rei (como é conhecido o jogo Ceará x Fortaleza, elemento central da 

narrativa do programa) no intervalo dos últimos seis meses em que o programa foi realizado de forma presencial, 
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até ser impactado pela pandemia do novo coronavírus. Ao todo, analisamos as mensagens postadas nos 38 

programas transmitidos via Facebook nos meses de novembro de 2019 e fevereiro de 2020. 

Ressalta-se o fato de que optamos pela análise das interações dos ouvintes apenas no Facebook, por se 

tratar de uma rede social digital aberta, com informações disponíveis de forma pública, permitindo acesso a todos 
os conteúdos postados pela audiência na plataforma, além de fornecer outros dados sobre interação, como o 

número de visualizações nas postagens, compartilhamentos e curtidas/reações na publicação. 

Para desenvolver a pesquisa, fizemos uso de uma metodologia com abordagem multimétodo 

(KISCHINHEVSKY et al., 2015), utilizando como ferramentas a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004) e o Estudo de 

Caso (DUARTE, 2008).  

O conflito na interação esportiva  

Nossa proposta das relações de conflito nas interações do rádio esportivo foi pensada a partir das marcas 

interativas manifestadas pela audiência que acompanha e interage com o programa Toque Esportivo pelo 

Facebook, podendo apresentar variações e novos elementos característicos no processo de análise de outros 

programas desse segmento, tendo em vista as peculiaridades de cada experiência do meio radiofônico. Para a 

construção deste modelo, consideramos que a relação conflituosa tem origem no sentimento passional do 

torcedor em se manifestar através de expressões verbais ríspidas ou de tom jocoso direcionadas a determinados 

agentes que podem fazer oposição a ele ou mexer com o seu sentimento (GASTALDO, 2005).  

A análise do conteúdo das mensagens e do material sonoro dos programas nos permitiu identificar 

quatro tipos principais de relações de conflito dentro dessa experiência de programa esportivo no rádio: Entre 

torcedores (movidos pela zoação), Torcedores x clubes (em provocações ao time adversário ou manifestando 

desabafo ou indignação ao próprio clube do coração), Torcedor x imprensa (que vão de xingamentos a 

questionamento das imparcialidade dos comunicadores) e Entre torcedor e demais atores envolvidos no futebol 

(manifestada através de xingamentos), como árbitros, jogadores e treinadores. Dessa forma, é possível projetar a 

noção de conflito sobre duas perspectivas: a) como elemento estruturador da narrativa jornalística e que "rompe" 
o equilíbrio (MOTTA, 2010) e b) como fenômeno emergente das redes sociais, caracterizado pela hostilidade 

(RECUERO, 2009). 

Organizamos assim o que seria a estrutura dos conflitos das interações presentes nas mensagens e 

conversações estabelecidas pelo ouvinte (representado no quadro pela figura do torcedor) que acompanha o 

programa: 
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Com as constantes mudanças tecnológicas ao longo do tempo, evidenciadas na era da internet, faz-se o 

questionamento de qual é o papel do rádio atualmente. Assim, observa-se uma alteração na forma de transmissão 

de conteúdo, tornando a comunicação mais rápida, podendo ser acessada nas mais variadas plataformas, bem 
como a utilização de uma linguagem cada vez mais multiplataforma.  

É possível assim, saber o que acontece instantaneamente, sem sintonizar o rádio, a partir de outras 

plataformas como as redes sociais e aplicativos. Götz (2017) aponta para esse aperfeiçoamento do rádio quando 

afirma que: “Entende-se que o rádio está em vigente processo de renovação. O atual curso não exclui ou, muito 

menos, decreta o final de uma era do rádio, pelo contrário” (GÖTZ, 2017, p. 117).  

De acordo com a pesquisa feita pelo Kantar Ibope Media em 2021, cerca de 80% da população no Brasil 

ouve rádio, sendo que cada pessoa ouve na base de 4 horas e 26 minutos por dia2. Esses números são muito 
parecidos com os registrados pela mesma pesquisa em 2019, o que mostra que o rádio ainda é muito influente, 

especialmente entre os adultos de mais de 20 anos, mesmo durante a pandemia de COVID-19 e o período de 

retomada das atividades presenciais. A pesquisa também destaca que a maioria das pessoas que ouvem rádio 

diariamente tem a cultura de consumir materiais que vão além da transmissão de rádio, o que é cada vez mais 

comum no esporte, com destaque para as redes sociais digitais, como o Twitter.  

Este estudo teve como objetivo investigar a participação do público em uma cobertura radiofônica de 

um megaevento esportivo a partir do engajamento além do que é transmitido, incorporado aos conceitos de 
transmidiação (ARNAUT et al, 2011; MOLONEY, 2011; RENÓ E VIVAR, 2012; GAMBARATO, 2013; FECHINE et al., 

2013; FECHINE, 2016), por um recorte da Copa América 2019. Os objetivos específicos se dão: observar 

virtualmente a cobertura do megaevento CONMEBOL pelo radiojornalismo esportivo da Rádio Globo em 2019; 

identificar a utilização da narrativa transmídia na produção de conteúdo; fazer uma análise observacional 

descritiva das estratégias adotadas pela emissora com base em um quadro conceitual próprio; identificar se há 

uma nova forma de transmidiação, denominada rádio social.  

A metodologia se fez por meio de um estudo de caso apoiado em uma observação descritiva virtual não 
participante, entre os dias 14 de junho e 07 de julho de 2019, da cobertura da Rádio Globo da Copa América 2019. 

Foram analisados: as redes sociais digitais da emissora (site, Instagram e Twitter) e dos profissionais que 

participaram da cobertura (Instagram e Twitter), além da transmissão dos jogos pelo rádio. A categorização das 
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estratégias de transmidiação se deu a partir da criação de um quadro conceitual próprio com o subsídio de alguns 

autores.  

A pesquisa propõe inovação para os estudos do rádio, já que estuda a utilização da narrativa transmídia 

em uma cobertura radiofônica durante a Copa América 2019, sendo relevante para as pesquisas sobre 
convergência e ecologia dos meios. Em tempos de convergência, o rádio passa por desdobramentos em uma 

linguagem diferenciada, em espacial as multiplataformas, textos, imagens, vídeos, aplicativos, necessitando se 

conectar a um usuário que é prosumidor.  

Nota-se a utilização das redes sociais digitais, em especial o Twitter e o podcast, como um vetor da 

revitalização durante toda a cobertura da Copa América 2019. A narrativa transmídia aqui possibilita uma 

aproximação ecológica com a sociedade atual, o que fica claro pela utilização de uma nova forma de transmidiação: 

a rádio social. Essa estratégia denotava uma preocupação com a retroalimentação de conteúdo com o público, 
instigando-o a participar e criar materiais.  

Portanto, espera-se que o estudo da cobertura de megaeventos esportivos como a Copa América a partir 

da transmídia na mídia sonora possa aproximar os conceitos acadêmicos das discussões sociais sobre as novas 

formas de produção ao buscar entender como o público pode também ser produtor de conteúdo. 
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Este trabalho apresenta a produção de uma série de podcasts, voltada para a divulgação de trajetórias de 

esportistas, atuantes em Caruaru e outras cidades do Agreste de Pernambuco, não praticantes do futebol 

profissional masculino, que domina as pautas dos veículos de comunicação daquela região. Assim, pretendemos 

contribuir para estimular a cobertura de outros esportes. A série está sendo desenvolvida para responder à 

pergunta: como elaborar um podcast para dar visibilidade às trajetórias de atletas de esportes que não têm espaço 
na mídia tradicional do Agreste de Pernambuco? 

Para justificar a importância deste trabalho, acompanhamos, em outubro de 2021, a programação de 

emissoras radiofônicas e televisivas de Caruaru, que possuem equipes esportivas, observando se o conteúdo 

ofertado abrange modalidades para além do futebol masculino. Percebemos uma carência em relação aos 

conteúdos oferecidos em outras categorias. Por isso, a proposta é criar um canal que valorize outras modalidades, 

transformando-se em referência para pesquisadores, esportistas e profissionais dos campos do esporte e da 

comunicação.  

Tomamos como referencial teórico os conceitos de podcast, de Luiz (2014) e Bonini (2020); de gêneros 

radiofônicos, de Prata (2012) e Barbosa Filho (2003); e de formatos de podcast, de Viana (2020). Na metodologia, 

nos apoiamos nas fases de produção, de Prado (2006). Para Luiz (2014), o podcast possibilita transmitir um arquivo 

de áudio ou vídeo via internet para ser ouvido em um iPod ou aparelho de função similar que reproduza ou receba 

esse arquivo. O podcast dialoga com o rádio em função do novo cenário do rádio expandido, segundo 

Kischinhevsky (2016), que atribui esse fenômeno à convergência midiática e à reconfiguração da radiodifusão 

sonora. Kischinhevsky constrói o conceito de rádio expandido a partir de cinco elementos: arquitetura de 
interação, multimidialidade, hipertextualidade, personalização e memória. 

A arquitetura de interação é quando se pode compartilhar, curtir, comentar e oferecer outros serviços 

para interagir. A multimidialidade é quando se incorporam elementos não apenas sonoros, mas fotos, vídeos, 

infográficos e ilustrações. Hipertextualidade é a possibilidade de navegação via links e aplicativos para web rádio 

ou podcasting. A personalização é a alternativa de criação de perfis de usuários, listas de favoritos e customização 

de páginas. E a memória é quando há a possibilidade de recuperação de áudios (podcasts), armazenamento e 

monitoramento de hábitos de escuta. 

Paralelo ao crescimento dos podcasts, o estilo narrativo foi impulsionado pelas recentes experimentações 

em formatos e gêneros trazidos por essa mídia. Viana (2020) aponta a estratégia do storytelling na construção de 

narrativas para a estruturação de pensamento e de formato de organização, com base nas experiências de vida ou 
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relatos ficcionais. Já para estudar os gêneros, partimos de Barbosa Filho (2003), que classifica os gêneros 

radiofônicos em: jornalístico, entretenimento, educativo cultural, serviço, especial, propagandístico e publicitário. 

Ele não incluiu na sua classificação os gêneros e formatos criados com o rádio que foi, também, para a 

internet. Prata (2012) nos traz essa perspectiva, estudando o rádio em um cenário de convergência midiática, a 
partir dos gêneros radiofônicos nas rádios web. A nossa série de podcast vai utilizar o gênero jornalístico e, mais 

especificamente, o subgênero esportivo. Mas vai trazer, ainda, outros formatos do gênero jornalístico, como a 

entrevista. Dentro dos formatos de podcast, utilizaremos a construção narrativa, descrita por Viana (2020), que 

visa descrever as experiências de vida a partir da experiência imersiva. 

Em relação à metodologia, foi feita uma revisão bibliográfica sobre os temas que estruturam este trabalho. 

O roteiro está sendo elaborado com base no programa esportivo, que, para Barbosa Filho (2003), é um formato 

amplo que pode abranger reportagens, entrevistas e notas. A outra estratégia metodológica foi a realização de 
entrevistas com os personagens de cada modalidade. Para a execução da série, realizamos as etapas de produção, 

propostas por Prado (2006): executiva, pré-produção, produção e pós-produção. 

A partir desses aportes teóricos e metodológicos, estamos desenvolvendo seis episódios com cerca de dez 

minutos de duração cada. Neles, serão inseridas informações sobre as trajetórias de vida dos atletas, bem como a 

história e o funcionamento de cada modalidade. Pretendemos incentivar a valorização de esportistas que estão 

fora das pautas das editorias de esportes de veículos de comunicação de Caruaru. Os personagens escolhidos para 

essa série de podcasts foram: Família Gomes, no jiu-jítsu; Anderson Santana, no kickboxing; time Wolves, no 
futebol americano; Taciana Michele, no futebol feminino; e Thyago Costa, no ciclismo. 
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As vozes da emoção: perfil dos narradores 
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O objetivo desta pesquisa foi mapear o perfil dos locutores esportivos no rádio do Rio Grande do Sul, na 

era dos narradores contemporâneos (GÖTZ, 2020). A investigação partiu de contextualização histórica e evolutiva 

da função no país e no estado (SOARES, 1994; GUIMARÃES, 2020; GÖTZ, 2020). Em seguida, definiu-se o conceito 

de narração, com apoio de Barbeiro e Rangel (2013), Schinner (2004) e Soares (1994). De forma geral, o narrador 

ainda é a figura central das transmissões.  

Metodologicamente, aplicou-se questionário on-line (GIL, 2008) através da ferramenta Google Forms, a 

147 narradores, do qual foram obtidas 104 respostas. Como resultado, constatamos que a narração vem sofrendo 

alterações técnicas, estilísticas e como função de mercado, enquanto avança para novos suportes, em um contexto 

de rádio expandido (KISCHINHEVSKY, 2016). 

A história da narração esportiva no rádio brasileiro pode ser dividida em três períodos: desbravadores, 

paradigmáticos e contemporâneos (GÖTZ, 2020). A primeira agrupa os narradores que integraram as fases de 

implantação, difusão, regulamentação da publicidade e princípios da segmentação do meio (FERRARETTO, 2012), 
entre as décadas de 1920 e 1960. Já o paradigmático situa-se entre os anos 1960 e meados dos 1990, um período, 

segundo Ferraretto (2012), de grande evolução tecnológica. Foi uma fase de aprimoramento das transmissões 

esportivas, técnicas e estilos de narração, ainda empregadas no período vigente, o contemporâneo (GÖTZ, 2020). 

Os estilos, de acordo com Soares (1994) podem ser divididos em denotativo e conotativo. O primeiro trata da 

significação direta entre signo e objeto, portanto, predominantemente descritivo. Já o conotativo agrega outros 

signos como figuras de linguagens e bordões.  

O questionário foi elaborado levando em conta esses conceitos. O método, conforme Gil (2008), é uma 
técnica de investigação em que um conjunto de perguntas é aplicado na busca de variadas informações, 

abrangendo o maior número possível de entrevistados.  

Para efetuar o trabalho, foram percorridas etapas de fluxo. A primeira foi a elaboração do questionário. A 

segunda, analisou a relação de emissoras gaúchas filiadas à Agert (Associação Gaúcha de Rádio e Televisão), para 

identificar quais contavam com narradores em seus quadros. Solicitou-se dados como nome, números de telefone 

ou WhatsApp e e-mail do(s) profissional(ais). Em seguida, foi criado um banco interno e exclusivo para fins de 

pesquisa com informações de 111 rádios e 130 profissionais. Complementou-se a pesquisa através de dados 
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obtidos por intermédio da Aceg (Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos). Por fim, o link do formulário foi 

remetido via e-mail e/ou pelo WhatsApp aos 147 profissionais. A terceira etapa foi reservada para o 

preenchimento do formulário, compreendido entre 20 de outubro a 09 de novembro de 2020. Resultaram 104 

respostas. A última etapa metodológica compreendeu, por sua vez, a análise das respostas, conforme uma 
perspectiva quantitativa e qualitativa. 

A partir dos dados obtidos, as principais constatações foram as seguintes:  

Os profissionais concentram-se na faixa entre vinte e sessenta anos, principalmente, das regiões de 

fronteira, sul e de Porto Alegre. O tempo de experiência compreende entre dez e vinte anos de profissão. Grande 

parte atua sob CLT. Em média, os narradores atuaram em 5 emissoras, antes da atual. Percebeu-se o crescente 

número de locutores estreantes, um indicativo de movimentação de mercado. Por outro lado, a narração esportiva 

no rádio gaúcho é predominantemente masculina. Foram reconhecidas apenas duas mulheres, entre 104 
respondentes. 

A maioria dos narradores possui formação técnica em rádio e televisão. Alguns dedicaram-se às 

especializações em narração propriamente dita e na graduação em Jornalismo. Foram identificados, ainda, 

locutores formados em outros quase quarenta campos distintos, do Ensino Médio à pós-graduação lato sensu.  

Quanto às técnicas e estilos, a maioria dos narradores utilizam o recurso da emoção e do improviso como 

principais atributos. Os locutores mais referenciados como influências na pesquisa foram os seguintes: Haroldo de 

Souza, Pedro Ernesto Denardin e Armindo Antônio Ranzolin, do rádio tradicional; Thiago Suman e Ramiro 
Ruschel, do rádio por streaming. 

O contexto de rádio expandido vem potencializado a abertura de novos postos, antes restritos ao rádio 

hertziano, agora, através de plataformas e web rádios. Percebeu-se uma diminuição da velocidade e no ritmo das 

narrações, semelhante ao formato de TV. Pontuou-se, ainda, que tanto o estilo denotativo quanto o conotativo 

estão em voga e é frequente o uso de bordões e figuras de linguagem pelos narradores. 
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A narração passou a fazer parte das transmissões esportivas radiofônicas de jogos de futebol no Brasil 

entre as décadas de 1920 e 1930. Como explica Götz (2020), enquanto Soares (1994) aponta Nicolau Tuma como 

o primeiro na função, em transmissão da Rádio Educadora Paulista, em 1931, Mostaro e Kischinhevsky (2016) 
indicam que Amador Santos, pela Rádio Clube do Rio de Janeiro, teria sido pioneiro em 1925. A estreia de uma 

mulher como narradora em uma transmissão radiofônica de competição esportiva só ocorreu na década de 1970, 

com Zuleide Ranieri (GÖTZ, 2020; RIBEIRO, 2007). 

Mesmo o jornalismo esportivo já contando com pioneiras antes, como Maria Helena Rangel, por 

exemplo, considerada por Ramos (2010) como “a primeira jornalista mulher no segmento esportivo brasileiro” 

(BUENO, MARQUES, 2020, p. 115), só em 1970 uma iniciativa da Rádio Mulher possibilitou que Ranieri e também 

Claudete Troiano assumissem a narração em transmissões de jogos de futebol masculino. “A proposta [de uma 
equipe esportiva exclusivamente de mulheres] era inovadora, mas o preconceito por parte dos homens da 

imprensa era escancarado” (RIBEIRO, 2007, p. 220). 

Preconceito que ainda hoje pode ser percebido na prática profissional, considerando, inclusive, a escassez 

de mulheres na função atualmente e de registros oficiais das narradoras de futebol que já atuaram no rádio 

brasileiro. Por isso, este trabalho tem o objetivo de identificar, por meio da pesquisa documental, a partir de revisão 

bibliográfica e análise documental como método e como técnica (MOREIRA, 2017), a participação de mulheres 

na narração em transmissões esportivas radiofônicas, estabelecendo uma cronologia documentada, e de 
compreender o cenário da função em relação ao gênero em questão. 

A partir de pesquisa documental inicial, considerando que a investigação ainda está em andamento, o 

primeiro registro que foi possível identificar de uma narradora no rádio brasileiro, após o fim da equipe feminina 

da Rádio Mulher na década de 1970, é de 2009, quando Elaine Felchaka assumiu o posto em transmissão de uma 

partida da Copa do Brasil de Futebol Feminino pela Rádio 91 Rock (PR) (FERRO, 2021). A participação não teve 

continuidade, o que também ocorreu com Renata Silveira, em 2014. A Rádio Globo (RJ) realizou um concurso 

anunciando o objetivo de revelar uma narradora. Silveira foi selecionada e fez a narração de um jogo da Copa do 
Mundo de Futebol Masculino, entre Uruguai e Costa Rica, mas pela internet, no site da emissora (RAMOS; 

BAUMWORCEL, 2016). 

Formalizar o registro histórico da atuação de mulheres como narradoras é imprescindível para que o 

percurso feito por elas seja divulgado e se torne referência para mais vozes femininas na narração. Foi possível 

identificar, até o momento, entre as décadas de 1970 e 2020, a existência de 16 mulheres que já fizeram a função 
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no rádio ou em web rádio em algum momento, mesmo que não tenham construído carreira. Considerando apenas 

emissora tradicional de rádio (AM e FM), foram identificadas apenas 10. No âmbito acadêmico, 10 estudantes, em 

laboratórios de radiojornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), também já narraram em transmissão esportiva ao vivo. 

É possível que mais narradoras e outras iniciativas em que estudantes tenham exercido a função sejam 

identificadas, já que essa pesquisa está em andamento, assim como há a possibilidade de que algumas mulheres 

que narraram jogos de futebol no rádio brasileiro nunca sejam identificadas em decorrência da ausência de 

registros. A falta de informações sobre a atuação de narradoras em rádios brasileiras reflete e, ao mesmo tempo, 

influência para a manutenção de um cenário de transmissões esportivas ainda predominantemente masculino, 

reforçando o que foi identificado anteriormente por Mattos e Zuculoto (2017, p. 3): as mulheres são “pouco 

evidenciadas quando o assunto é radiojornalismo esportivo brasileiro” e há, na área, um machismo histórico que 
ainda prevalece. 

Mesmo com a crescente participação feminina na função, perceptível em emissoras de televisão, que 

passaram a contratar narradoras para atuação continuada (Renata Silveira e Natália Lara, pela Rede Globo; Luciana 

Mariano e Elaine Trevisan, pelo Grupo Disney; Isabelly Morais, pela Rede Bandeirantes), e também em mídias 

digitais, em que se destacam iniciativas como a de transmissões de torneios de futebol feitas por meio da parceria 

entre o Facebook e a Federação Paulista de Futebol (FPF), por exemplo, o rádio permanece com maior resistência 

à inserção de mulheres como narradoras em transmissões esportivas de futebol, mesmo já sendo perceptíveis 
algumas fissuras, como as participações de Isabelly Morais e Eduarda Gonçalves na Rádio Inconfidência, de Minas 

Gerais (FERRO, 2021); de Michelle Veiga na Rádio Difusora, de Santa Catarina (MATTOS, 2019); e de Érika 

Nascimento, na Rádio Salgueiro, de Pernambuco (GOMES, 2022). 
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Esta pesquisa qualitativa tem o objetivo de analisar discursos de mulheres que atuam no radiojornalismo 

esportivo, a partir de declarações sobre casos de assédios, comentários machistas e conquistas profissionais. O 
trabalho tem como foco a cidade de Juazeiro do Norte, a terceira maior do estado do Ceará. A investigação resultou 

no programa radiofônico “Elas em Campo”. 

Apenas duas mulheres atuam na área no município. Ambas através do rádio, mas apenas uma com 

carteira assinada. Trata-se de Fernanda Alves, que tem passagens pelas rádios “Progresso FM” e “Padre Cícero FM”, 

além de ter integrado a equipe da TV “Verde Vale”. A outra atuante no meio esportivo, Aline Fiuza, compõe a 

equipe de um podcast vinculado como projeto de extensão da Universidade Federal do Cariri, denominado 

“Geração 7x1”.  

Este estudo tem o auxílio de uma pesquisa bibliográfica sobre a falta de representatividade feminina no 

meio esportivo. Castro (2020) utiliza os dados do Monitoramento Global de Mídia para destacar que, dentre 18 

mil notícias esportivas em 23 países, apenas 11% eram assinadas por mulheres. No Brasil, a Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo (ABRAJI), constatou, em 2017, que, entre 477 jornalistas, apenas 20 atuavam nas editorias 

de esporte (CASTRO, 2020). Ademais, Santos (2020) cita publicações da área, para denunciar o sexismo no 

jornalismo esportivo. Um exemplo é a pesquisa de Roaly (2009), em que o autor afirma que a mulher “leva 

vantagens sobre a cobertura feita por figuras masculinas por ter um lado emotivo mais desenvolvido do que os 
homens” (SANTOS, 2020, p.19). Outro caso criticado por Santos é o de Coelho (2003); consoante o autor, a mulher 

“é mais fácil demonstrar conhecimento sobre vôlei, basquete e tênis do que sobre futebol e automobilismo” 

(COELHO, 2003, p. 35). A partir dessas leituras, Santos (2020) entende que “a profissional que entra no jornalismo 

esportivo afronta à dominação masculina duas vezes, ela está em dois territórios que, na visão de uma sociedade 

conservadora, não pertence a ela, o mercado de trabalho e o futebol” (p.19). 

Diante desse aporte teórico, considerou-se importante entrevistar profissionais com destaque no eixo 

Rio-São Paulo para cruzar com as reivindicações das profissionais de Juazeiro do Norte e assim realizar análises de 
discursos na perspectiva de Courtine (2009), em que é necessário realizar uma interpretação política do que está 

materializado nos textos, buscando entender seus símbolos e as relações de poder intrínsecas. Foram realizadas 

 
1 Professor substituto do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA), professor do curso de Jornalismo e 
Comunicação Empresarial da Universidade de Santiago em Cabo Verde. Doutor em Ciências da Comunicação pela 
Universidade de Coimbra.  
2 Estudante do sexto período do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Cariri. 
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entrevistas semiestruturadas (BONI; QUARESMA, 2005), em que se manteve um padrão de perguntas sobre 

desigualdade de gênero, assédios e afirmação profissional, mas alternou-se com perguntas personalizadas sobre as 

trajetórias profissionais de cada personagem. A necessidade de realizar essas entrevistas se deu porque 

entendemos que seria importante ouvir os casos de assédios, sexismos e reivindicações profissionais na primeira 
pessoa, algo que sentimos ausência nas pesquisas estudadas. 

No macro espaço, as personagens entrevistadas foram a jornalista da ESPN, Ivana Negrão, e a assessora de 

imprensa do Flamengo, Adrielle Maia, ambas egressas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como são 

nordestinas, a análise ampliou-se para um preconceito inter-regional existente no Brasil. Além disso, entrevistamos 

a jornalista Larissa Maciel, única comentarista esportiva do Rio Grande do Norte e que também atua em uma 

emissora de rádio, a TCM 95FM. Nessa última, buscamos entender o impacto dessa desigualdade de gênero em 

diferentes funções, já que o radiojornalismo esportivo possui uma diversidade de atividades que não estão 
presentes em outras áreas, tais como: setoristas de clubes e plantonistas. 

Entrevistamos ainda a Raísa Martins, criadora do podcast “Fora o Baile”, que nasceu da necessidade de 

catalogar as jornalistas esportivas do Ceará. Ela comentou sobre a dificuldade de registrar a atuação feminina no 

jornalismo esportivo, devido à invisibilidade sofrida pelas profissionais. No total, Raísa já entrevistou 24 mulheres 

em seu podcast. Ela cedeu o direito de uso da entrevista com a primeira a se tornar repórter esportiva no Ceará, 

Marilena Lima, profissional que iniciou a atuação no rádio na década de 1980. 

A pesquisa proporcionou a elaboração de dois programas experimentais de rádio, denominado “Elas em 
Campo”, bem como na produção de artigo científico que resulta neste trabalho. A partir das entrevistas, 

conseguimos analisar as barreiras enfrentadas pelas mulheres que buscam trabalhar no futebol em meio à uma 

cidade do interior no sertão nordestino, local onde o machismo, muitas vezes, é amplificado. Essa estrutura 

reverbera na negação de espaços, na desigualdade salarial e em casos de assédio, que desestimulam aquelas que 

desejam atuar na área. Por outro lado, foi possível enxergar como o empoderamento vivenciado por atuantes na 

área se torna exemplo de encorajamento para a conquista de espaços profissionais historicamente negados. 
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Jornalismo ou entretenimento? Esse impasse marca historicamente a cobertura esportiva no rádio 

brasileiro. Em 1969, Luiz Amaral já colocava que “esporte é, sobretudo, entretenimento e, por isto, editorias 

especializadas no assunto gozam com bom grau de independência” (AMARAL, 1969, p. 98). A transmissão de uma 
jornada esportiva tem como uma das principais características a emoção na descrição das jogadas. Ferraretto 

(2014, p. 218) afirma que “com a bola em jogo, há um apelo constante à sensorialidade do ouvinte”. Isto é, não é 

apenas um relato jornalístico. Existe nessa cobertura um viés espetacularizado2 ou um jornalismo performático. 

Os estudos sobre performance no campo da sociologia indicam em Goffman (2014) um referencial 

clássico, na medida em que ele entende que os indivíduos usam “máscaras conforme o lugar que ele representa em 

diferentes ambientes sociais”, como se fosse um teatro, uma encenação. Zumthor (2007, p. 31) entende que a 

performance é um jogo que junta o locutor ao autor e a situação e a tradição: “esse jogo é de aproximação, de 
abordagem, de apelo, de provocação do outro, de pedido, em si mesmo indiferente à produção de um sentido” 

(ZUMTHOR apud AMARAL et al., 2018, p. 68).  

No rádio esportivo, há a dramatização do acontecimento, em que o relato do fato é potencializado por 

emoções, hipérboles e alegorias. Essas características transcendem a narração de um jogo e marca os programas 

de debate. Guimarães (2020) compara uma mesa-redonda de futebol com um papo de bar, em que os jornalistas 

servem como atores que se assemelham aos frequentadores de um boteco. É uma perspectiva próxima à de Eco 

(1983), que entende o jornalismo esportivo como falação esportiva, em que os comunicadores assumem um papel 
de faladores esportivos.  

A hipótese dessa pesquisa é que os podcasts esportivos são marcados por esta característica: o jornalismo 

está em segundo plano em relação à falação ou à performance. Em análise, três podcasts: Posse de Bola (do UOL), 

Bola nas Costas (da Rádio Atlântida) e Fenômenos Podcast (independente), os três mais ouvidos no segmento 

jornalismo esportivo na plataforma Spotify entre 15 de fevereiro e 15 de março de 20223. Através de operações 

recomendadas pela Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), pretende-se investigar, no âmbito qualitativo, de que 

forma ocorre essa performance jornalística, adotando os parâmetros indicados por Taylor (2013): a) teatralidade 
– se há uma encenação dos comunicadores; b) espetáculo – se há o uso de hipérboles, figuras de linguagem e 

exageros entre os comunicadores; c) ação – se há um potencial de transgressão na fala dos comunicadores e d) 

representação – se há uma ‘quebra do real’ no conteúdo. 

 
1 Professor no curso de Jornalismo da ESPM na unidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mestre em Comunicação e 
Informação pela UFRGS e doutorando em Comunicação Social pela PUCRS 
2 Com a introdução da sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) na indústria cultural, entende-se que a mídia esportiva 
incorpora características da espetacularização. 
3 Chartable. Disponível em: https://chartable.com/charts/spotify/brazil-sports-recreation. Acessado em 18/mar/2022 
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A partir desta análise, pretende-se confirmar a hipótese de que os podcasts esportivos seguem a mesma 

lógica de uma transmissão esportiva, em que o jornalismo não é uma prática isolada; há, por conta das 

características da editoria de esportes e do modo com que se entende o futebol no Brasil, uma performance 

jornalística, em que o espetáculo não atua somente como um ‘pano de fundo’, mas como uma característica 
fundamental pertencente à cobertura esportiva, seja no rádio ou no formato de podcast. 
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Este trabalho é uma versão resumida da investigação realizada acerca da prática amadora em Cuiabá e 

Várzea Grande, usando como objeto a narração esportiva no futebol amador. Como resultado, produzimos o 

podcast “À beira do campo”4 com os narradores Dino Portes e Bibi Amorim. Benitez (2014, p. 21) destaca que o 

futebol amador tem suas particularidades e que possibilita a compreensão da singularidade do meio que está 

envolvida. Existe a interação da vida dentro de campo com a vivência do dia a dia, gerando diferentes simbolismos. 

De acordo com o Relatório sobre o Impacto do Futebol Brasileiro da Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF), lançado no final de 2019, o futebol movimentou 48.8 bilhões de reais na economia no ano de 2018. 
Importante destacar que em 2018 o país contava com 556 clubes amadores ativos. Em Mato Grosso, a prática 

amadora movimentou mais de 500 mil reais5 em 2021, tendo a Copa Ralinha como a principal competição, 

envolvendo 28 equipes e oferecendo 100 mil reais ao campeão. 

Como objeto principal desta pesquisa, os narradores esportivos são figuras indispensáveis para a 

realização dos campeonatos amadores na região. Eles são figuras que transmitem emoção, ao mesmo tempo que 

informam, como pontua Cyro César (2009), possuindo um conhecimento amplo sobre o esporte e não apenas 

sobre futebol. Importante pontuar que seguindo a categorização histórica proposta por Götz (2015) em período 
desbravador, paradigmático e contemporâneo, os narradores dessa pesquisa se inserem no período 

contemporâneo, que, como destaca Götz (2020, p. 80), é onde o rádio e a narração se adaptaram às novas 

tendências tecnológicas.  

Para a realização da pesquisa, utilizamos o método da entrevista (LAGE, 2000) para a obtenção de 

informações junto aos narradores para a composição dos episódios, por meio de um questionário semiestruturado 

(MARTINO, 2018, p. 115) que permitiu abrir espaços para além das questões definidas previamente. Por meio do 

podcast em formato storytelling, que, de acordo com Viana (2020, p. 291), “traz as características da humanização 
de narrativas, recorrendo ao encadeamento dos fatos voltado para o envolvimento do contar histórias, aliado à 

transmissão da informação”, construímos o produto desta pesquisa. 

 
1 Graduado em Comunicação Social com habilitação em Radialismo. Comentarista esportivo na Rádio Conti.  
2 Graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Repórter do Globo Esporte Mato Grosso e comentarista 
da TV Centro América. 
3 Doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação (PPGCOM) e de Jornalismo da UFMT. 
4 Podcast “À beira do campo”. Disponível em:  https://anchor.fm/beira-do-campo. Acesso em: 21/mar/2022. 
5 REIS, W. Mesmo com pandemia, futebol amador de MT teve cerca de meio milhão de reais em premiações na temporada 
2021. A Bola da vez MT. Disponível em: https://aboladavezmt.com/noticia/2045/mesmo-com-pandemia-futebol-amador-de-
mt- teve-cerca-de-meio-milhao-de-reais-em-premiacoes-na-temporad.html. Acesso em: 21 mar. 2022. 
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Como resultado, os dois episódios nos trouxeram a singularidade de cada narrador. O episódio do Dino 

Portes (31’05’’), que hoje se dedica ao futebol profissional e amador, nos leva a uma reflexão sobre a sua paixão na 

mesma medida pelas duas práticas esportivas, já o do narrador Bibi Amorim (20’06’’), destaca sua busca de uma 

oportunidade no futebol profissional, se dedicando ao futebol amador e até ano passado se dividindo com o 
trabalho em um frigorífico. 

Tanto Dino quanto Bibi têm uma trajetória no futebol amador e hoje é inimaginável pensarmos os campeonatos 

sem a presença de ambos, como bem pontuaram que, ao sair a tabela, a comunidade já busca se informar quem 

estará trabalhando nos jogos. Eles destacaram em suas entrevistas que o futebol amador, sem a narração não é 

nada e que quem ousar fazer campeonato amador sem narração está fadado à falência. 

Tínhamos como objetivo ressaltar a singularidade dos narradores que trabalham com o futebol amador 

em Cuiabá e Várzea Grande e conseguimos, através dos dois episódios, compreender a dinâmica de trabalho e a 
história com a prática amadora desses profissionais na região. A escolha pela produção do podcast não foi por 

acaso; os autores tiveram uma experiência no ano de 2020, produzindo um episódio sobre o futebol amador6 que 

chegou a diferentes cantos do mundo, e cientes da potencialidade da prática amadora, produziram o podcast 

como Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Pode Falar e Isto é Notícia: análise dos podcasts da 
Rádio Querência 89.7 FM, de Santo Augusto, RS 

Lidia Paula Trentin, Universidade Tuiuti do Paraná1 

Palavras-chave: Podcast; Futuro das Mídias Sonoras; Rádio Querência 89.7 FM; Região Celeiro; Rio Grande do 
Sul. 

A Região Celeiro está localizada no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e abrange 21 municípios. A 
Região que, conforme a Fundação de Economia e Estatística – FEE – (2015), possuía, em 2015, 4.743,0 km² de área 

e população total, em 2017, de 144.641 habitantes, conta com 28 emissoras de rádio locais, distribuídas entre 18 

dos 21 municípios. Dessas 28, apenas uma, a Rádio Querência 89.7 FM (que migrou, em 2019, do AM 1120), de 

Santo Augusto, produz podcasts, o “Pode Falar” e o “Isto é Notícia”. 

Considerando isso, o objetivo do presente estudo é analisar os podcasts produzidos pela Rádio Querência 

89.7 FM, assim como: a) verificar como se dá a apresentação dos episódios; b) constatar quais recursos narrativos 

e de produção são utilizados; c) identificar os temas dos episódios; e, por fim, d) apurar a duração e a data de 
veiculação de cada um dos capítulos do podcast. 

A técnica de pesquisa utilizada foi a de análise qualitativa, utilizando, como referência, as categorias 

propostas por María Pilar Martínez-Costa Pérez e Eva Lus Gárate, na obra “El éxito de los podcasts de noticias y su 

impacto en los medios de comunicación digital”, publicada em 2019: o apresentador, recursos de produção, 

recursos narrativos, a identidade e a marca, os temas e a publicidade. Além disso, buscou-se averiguar, também, a 

duração e a data de veiculação de cada episódio, o gênero, a narrativa, bem como a plástica sonora. Para a análise, 

um quadro foi elaborado, nele constam o nome do episódio, a data de publicação, a duração, os temas (saúde, 
educação, cotidiano, religião), gêneros (entretenimento, jornalístico), o tipo de narrativa utilizada (com mediador, 

apresentação, entrevistados, condução da conversa), a plástica sonora (efeitos) e a publicidade no podcast. 

O podcast “Pode Falar”, é produzido e apresentado por Maira Kemph, jornalista da Rádio Querência 89.7 

FM, enquanto o podcast “Isto é Notícia” é produzido e apresentado por André Motta, locutor na emissora, neles 

são realizadas entrevistas com pessoas que nasceram ou moram em Santo Augusto e região e que tenham relação 

com o assunto tratado em cada episódio. 

Ao todo, foram 14 episódios de podcasts produzidos e postados no site da emissora2, sendo que apenas 
um deles (“Tudo o que você precisa saber para votar neste domingo”) não faz parte do podcast “Pode Falar”, pois 

integra o podcast “Isto é Notícia”, apresentado por um locutor da Rádio Querência 89.7 FM e é, também, 

produzido pela Emissora. Não há uma periodicidade regular para a veiculação dos episódios, em alguns meses 

foram postados quatro, enquanto em outros, nenhum. Assim como não há um padrão na duração dos episódios, 

que varia entre 6 minutos e 14 segundos e 29 minutos e 53 segundos.  

 
1 Doutora e Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (PPGCom/UTP). Especialista em Mídias 
na Educação (UFSM). Jornalista (UFSM).  
2 Até o dia 25 de fevereiro de 2022. 
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A plataforma de veiculação do podcast é o site da emissora, em alguns episódios há a informação sobre a 

disponibilidade no Spotify, entretanto, não foi possível encontrar nenhum dos episódios no serviço de streaming. 

Quem paga a produção do podcast é a própria Rádio Querência, esse pode ser o motivo da falta de periodicidade, 

pois quem o produz é a jornalista da emissora, que, além do podcast, produz as notícias que são veiculadas no 
jornal do meio-dia e no site da Rádio. 
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Rádio em mídia impressa: Cinco edições da Princesa 
em Revista como difusão da memória da primeira 
emissora de Assú–RN 

Francisco Carlos Guerra de Mendonça Júnior, Universidade Federal do Cariri1 

Palavras-chave: Rádio; Revista; Princesa; Assú; Memória. 

Esta comunicação aborda a publicação de revistas impressas como forma de preservação da memória da 

Rádio Princesa 90.9 FM (antiga Rádio Princesa do Vale AM). A emissora está localizada em Assú, 8º município de 
maior população no Rio Grande do Norte, com cerca de 60 mil habitantes. O veículo produziu cinco edições da 

revista, sendo lançadas nos anos de 2006, 2011, 2013, 2015 e 2021, com tiragens entre 1 mil e 2 mil exemplares.  

A preservação da memória da Princesa é vista, pela direção da emissora, como forma de valorizar todas as 

pessoas que participaram da criação da rádio, que envolveu a união de 33 sócios, entre eles políticos oposicionistas, 

que disputavam acirradamente a Prefeitura de Assú a cada eleição. O objetivo comum de criar uma emissora de 

rádio uniu esses grupos, por ser visto como única solução viável para a região do Vale do Açu, formada por nove 

cidades, deixar de ser um “deserto de notícia” (ABERNATHY, 2016), já que outras iniciativas precedentes para 
inaugurar uma emissora no Vale não vingaram (KDYNA, 2017).  

Uma das formas de garantir a democratização da emissora é com o estímulo a participação do público. 

Como exemplo, o nome da emissora foi escolhido em votação popular, realizada em urna impressa, em um ginásio 

lotado. Desse modo, o diretor da emissora, Lucílio Filho, afirmou em minidocumentário, realizado em 

comemoração aos 40 anos da emissora, que a população de Assú se sente dona da emissora. 

Nesta comunicação, apresentamos as temáticas centrais de cada edição da Princesa em Revista. A 

primeira foi publicada em 2006, em alusão ao aniversário de 25 anos, e teve como ênfase os seus 33 sócios. Na 
revista de 2011, lançada em comemoração aos 30 anos, houve um destaque no papel cultural da emissora e nos 

eventos públicos realizados pela Princesa, como forma de servir de elo social na cidade. Nesta perspectiva, Mcluhan 

(2000) afirma que a principal contribuição do rádio é no elo garantido entre os agentes da sociedade. Mcluhan se 

refere a capacidade do rádio de envolver as pessoas em um sistema nervoso de informação, mas, no caso da 

Princesa, há um papel extra, com a realização de eventos públicos.  

 Na terceira edição da Princesa em Revista, publicada em 2013, a reportagem principal trata do papel do 

médico Milton Marques, 33° sócio a entrar na emissora e responsável por garantir a viabilidade financeira, para que 
a Princesa entrasse no ar. Na quarta edição, lançada em 2015, tratou-se de uma homenagem ao Padre Canindé, 

primeiro diretor da emissora e responsável por intermediar acordos em meio as divergências políticas.  

A última revista, lançada em dezembro de 2021, é a que será mais abordada nessa comunicação. A edição 

apresenta um caráter de multimialidade, ao fornecer conteúdos acessíveis por QR-Code, como o discurso do sócio 

 
1 Professor substituto do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA), professor do curso de Jornalismo e 
Comunicação Empresarial da Universidade de Santiago em Cabo Verde. Doutor em Ciências da Comunicação pela 
Universidade de Coimbra.  
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Padre Canindé antes da inauguração da emissora em 1981, que, na época, circulou em carros de som no Vale do 

Açu convidando as pessoas para aquela estreia e o minidocumentário produzido em alusão ao 40° aniversário da 

emissora. Na revista, há ainda recortes do trabalho da jornalista e historiadora Alkênia Kdyna, que abordou a 

história das três emissoras de Assú em trabalho de conclusão de curso na UERN. 

A perspectiva de “rádio expandido” (KISCHINHEVSKY, 2016) assumida pela emissora também é 

enfatizada, visto que as transmissões da emissora estão disponíveis em vídeo em canal por assinatura na Televisão 

à Cabo Mossoró (TCM), bem como a Princesa transbordou para aplicativos, redes sociais e site. Há de se destacar 

ainda, na última edição da Princesa, o conteúdo relativo à migração de AM para FM, em que a Princesa 

acompanhou a tendência nacional e completou o seu processo de transição em 2018.  

As publicações das revistas somam-se a outros projetos de preservação da memória da emissora. É 

possível aceder as primeiras transmissões da Princesa, fotos da inauguração e documento de outorga, bem como 
estão expostas na sede as fotografias dos seus fundadores e todas as logomarcas utilizadas. 

Essa preservação da memória é uma contramão da tendência nacional e estadual de haver uma 

destruição de acervos das emissoras de rádio. Em artigo sobre a memória das escolas radiofônicas do Rio Grande 

do Norte, Assis e Maciel (2011) abordam que o apagamento da memória constatado no RN é um reflexo do que 

acontece nacionalmente: “Em um país marcado pela oralidade das radionovelas e das aulas pelo rádio, onde 

speakers tinham um lugar de destaque, o desaparecimento das fitas nas quais foram gravadas muitas das locuções, 

é um indício de uma despreocupação com a memória da nação brasileira” (p. 3). Zuculoto (2010) afirma que a 
destruição dos acervos das emissoras e o desestímulo de manutenção se deveu, muitas vezes, a causas políticas, 

como a censura e a busca em não sofrer sanções da Ditadura Militar. Zuculoto, todavia, observa motivos culturais, 

para não conservar as “construções históricas, muito menos de recuperá-las ou resgatá-las com o objetivo de 

entender o presente e projetar o futuro” (ZUCULOTO, 2010, p. 37). 
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Onde tem Carnaval, tem Tropical: a trajetória da 
Rádio Tropical FM nas coberturas da Marquês de 
Sapucaí 

Anderson Luiz Condor Baltar, Universidade Federal de Santa Catarina1 

Palavras-chave: Rádio; Radiojornalismo; Cobertura jornalística; Carnaval; Escolas de samba. 

Introdução 

Impossível não pensar no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro sem vir à mente a grandiosidade 

de seu espetáculo visual, em consonância com a energia que emana dos ritmos herdados de nossos ancestrais 

africanos. Porém, em um evento tão marcado pela visualidade, o rádio tem um papel de grande importância, 

atuando desde a pré-temporada, com a divulgação dos sambas-enredos e dos preparativos das escolas. E se torna 

fundamental durante o desfile, levando para os ouvintes informações preciosas de fatos e bastidores que, em 

muitos casos, sequer são mencionados na transmissão televisiva. 

Ao se falar de transmissão radiofônica de Carnaval, a Rádio Tropical do Rio de Janeiro (104,5 FM) foi uma 
das mais importantes referências durante as décadas de 1980 e 1990, com presença cotidiana na vida das escolas 

de samba. Resgatar esse capítulo, dentro de uma perspectiva histórica, é o objetivo deste estudo. É fundamental 

para que possamos avançar na análise das coberturas de Carnaval pelo rádio – que é a nossa pesquisa maior para 

a dissertação.  

Estratégias metodológicas 

Este trabalho pretende realizar uma pesquisa histórica exploratória, baseada em entrevistas abertas, 
análise documental (utilizada como método e como ferramenta de pesquisa) e revisão bibliográfica. 

Infelizmente, não existem registros sonoros da Tropical FM disponíveis para consulta. A partir desta 

situação, para a investigação do passado, é fundamental a formulação de recortes e a definição de personagens 

(BARBOSA, 2016). Desta forma, o autor lançou mão de entrevistas abertas com profissionais que participaram 

destas coberturas pela Tropical ou que foram influenciados pelas mesmas. Os testemunhos orais acabam sendo 

uma fonte importante de informações para o pesquisador de rádio (RADDATZ, et al., 2020) e, neste caso, não 

teríamos outra estratégia possível. 

Foram ouvidos o proprietário da emissora, Armando Campos (2021), as repórteres Denise Carla (2021) e 

Bárbara Campello (2021), além do jornalista Eugênio Leal (2021) e do produtor musical Chico Frota (2021) – estes, 

inspirados pelo trabalho da Tropical. Como fonte complementar, o autor conseguiu encontrar, em jornais da 

época, informações preciosas. 

 
1 Mestrando em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina (PPGJOR/UFSC). Orientadora: Valci Regina Mousquer 
Zuculoto. Graduado em Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998). 
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Resumo da discussão 

Em meio aos depoimentos recolhidos, foi possível fazer uma ligeira reconstituição dos passos da Tropical. 

Fundada em 1980, em seus primeiros anos teve programação musical eclética, indo na contramão das principais 
emissoras da época, em franco processo de segmentação (ZUCULOTO, 2012). A grande virada se dá a partir de 

1986, justamente quando se especializa e se torna a emissora do samba e do Carnaval, cobrindo, pela primeira vez, 

o desfile da Sapucaí. Importante destacar que, neste momento histórico, o samba no rádio ocupava um espaço 

periférico, relegado a poucos horários e programas, quase todos no AM (BENZECRY, 2017). 

Com os dados obtidos, fica muito claro que o trabalho da Tropical foi extremamente relevante e que 

atende a requisitos primordiais do radiojornalismo. Seu conteúdo privilegiava a reportagem, gênero mais rico a 

partir da perspectiva informativa, que permite ao ouvinte o sentido de participação nos fatos relatados (PRADO, 
1989). Aproximando o mundo das escolas de samba do grande público, a cobertura de Carnaval da Tropical 

guardava muitas semelhanças com o modelo das transmissões esportivas, até por retratar uma competição 

movida à paixão. Dentre as principais características, estão o planejamento, mas com liberdade para o improviso, 

e a emoção como parte do discurso. (FERRARETTO, 2014). 

A cobertura da Tropical se dividia em três momentos: a baixa, a média e a alta temporada. No primeiro 

período, entre março e junho, o trabalho de reportagem se destinava a pequenas notas durante a programação 

enfocando os preparativos iniciais das escolas de samba. Já a média temporada, que se estendia pelo segundo 
semestre, contemplava as primeiras transmissões ao vivo – no caso, das escolhas de sambas-enredo das 

agremiações. A alta temporada, em janeiro e fevereiro, era marcada pela frenética apuração de informações nos 

barracões e ensaios finais, além, evidentemente, das transmissões dos desfiles e das divulgações dos resultados. 

Considerações preliminares 

Nesse início de trabalho, conseguimos compreender satisfatoriamente como o modelo de transmissão 

radiofônica da Tropical foi criado e consolidado, tornando-se referência até os dias de hoje. Por ser segmentada, a 
Tropical FM deu ao desfile das escolas de samba um tratamento diferenciado, com um acompanhamento 

cotidiano de suas atividades e entrevistas com seus principais personagens, propiciando todo o clima de emoção 

e engajamento para o evento da Sapucaí. 

Entender o papel do radiojornalismo nas coberturas de Carnaval é fundamental para que possamos traçar 

uma análise de como a cultura popular é enfocada pelos meios de comunicação e entender todas as relações e 

mediações que acontecem entre jornalistas e sambistas. 
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Agreste na Rua: a cultura popular do Nordeste nas 
ondas do rádio em tempos de pandemia 

Cláudio Víctor Amorim de Azevedo Ferraz, Universidade Federal de Pernambuco1 
Sheila Borges de Oliveira, Universidade Federal de Pernambuco2 
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Este resumo expandido apresenta a pesquisa desenvolvida para a elaboração do projeto Agreste na Rua, 

que consiste na produção de dois programas de rádio, de aproximadamente 20 minutos, para responder à 

pergunta: como as festas populares de rua do Agreste de Pernambuco mantiveram as tradições durante a 

pandemia da COVID-19? Este estudo faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de Comunicação Social, 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que toma como aportes teóricos e metodológicos conceitos-
chaves, desenvolvidos por Da Matta (1984; 1997), em suas incursões sobre Casa e Rua; Beltrão (2004), com sua 

teoria da Folkcomunicação; Bauman (2005), com a concepção de identidade; e Barbosa Filho (2003), com os 

gêneros radiofônicos.  

Impossibilitadas de acontecerem presencialmente e no seu espaço convencional, a rua, essas festividades 

buscaram diferentes formatos para que as tradições relacionadas à história de vida dos moradores da região fossem 

lembradas, mesmo que remotamente, pela internet. Por isso, escolhemos como conteúdo para os nossos 

programas de rádio, as novas formas de manifestação dessas tradições, adaptadas para um contexto de pandemia, 
decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020. Escolhemos duas festas populares, 

realizadas anualmente no Agreste Pernambucano: o ciclo das festas juninas, de Caruaru, e a festa das Marocas, de 

Belo Jardim. 

Os programas foram produzidos com base no gênero radiofônico educativo-cultural por trazer a difusão 

de um programa de caráter educativo com foco na cultura regional. Dentro disso, nos adequamos às características 

do formato documentário educativo-cultural, segundo Barbosa Filho (2003). Ele destaca a grande contribuição 

que os programas produzidos sob essa concepção, representam nas diversas abordagens de temas para a conquista 
da cidadania por seus ouvintes. Para ele, o gênero educativo-cultural se concretizou a partir do emprego de 

diversos outros formatos. Importamos, então, do gênero jornalístico, três subgêneros para dar conta da produção 

de nossos programas: a reportagem, a entrevista e a nota.  

Quanto aos procedimentos para a produção radiofônica, seguimos a metodologia de Prado (2006) e 

Kaplun (2017), partindo da produção executiva e perpassando as etapas de pré-produção, produção dos roteiros 

e pós-produção. Os embasamentos teóricos e metodológicos adotados nos fez enxergar nosso objeto de pesquisa, 

as festas de rua do Agreste Pernambucano, pela ótica da folkcomunicação, com base em Beltrão (2004), como 
referencial indissociável desta busca pela compreensão e divulgação de tais festividades.  

Luiz Beltrão acabou por desenvolver uma forma diferenciada de escolha de objetos de 
pesquisa e métodos de análise que pudessem ser aplicados às formas de comunicação 
inerentes à cultura popular. Nesse sentido, houve preocupação em liberar espaços para que 

 
1 Estudante de Graduação, 8° semestre do Curso de Comunicação Social da UFPE. 
2 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social da UFPE. 
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estes estudos adquirissem diferentes vertentes, incluindo desde análises sobre como as 
manifestações da cultura popular se processam na sociedade até pesquisas que se dedicam a 
interpretar as relações entre a cultura popular e a mídia, sem a intenção de construir fronteiras 
entre o popular e o massivo, o rural e o urbano, mas de enriquecer o debate em torno destas 
questões (DUARTE; BARROS, 2011, p. 122-123). 

Pressupomos, assim, a aplicação de uma abordagem, no contexto prático, direcionada aos agentes 

envolvidos no processo cultural em questão, tal qual a utilizada por Beltrão. Isso se deu dentro do campo da 

pesquisa qualitativa. Na produção, iniciamos com uma ampla pesquisa exploratória em mídias tradicionais e 
alternativas para verificar o que foi produzido sobre as festas na pandemia. Depois, selecionamos as fontes que 

seriam entrevistadas por meio de entrevistas em profundidade, segundo Duarte e Barros (2011, p. 62), para aplicar 

um “recurso metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher 

respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte”. Fez-se igualmente necessária uma revisão bibliográfica, 

“etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que utiliza dados empíricos” (DUARTE; BARROS, 2011, p. 51).  

Nos programas, mostramos que houve uma adaptação das festas para o formato on-line, envolvendo 

equipes locais, que mobilizaram artistas, técnicos e outros profissionais dependentes dessa cadeia produtiva. Por 
meio de transmissões virtuais, como no YouTube, as pessoas puderam se divertir, lembrar das datas festivas e 

colaborar com doações para os trabalhadores que sobrevivem das atividades culturais. Um setor que, com a 

pandemia, foi o primeiro a parar e o último a retornar às atividades. Alinhado com os princípios e objetivos de uma 

emissora comunitária e/ou educativa, esse projeto valoriza a comunicação pública, plural e democrática ao passo 

em que busca dar visibilidade a temas da cultura local. 
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É notória a presença do rádio nas mais remotas localidades brasileiras, sendo esse meio de comunicação 

o único capaz de chegar até muitas delas. É o que ocorre com os habitantes da estação ecológica “Terra do Meio”, 

entre os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, na porção sul do Estado do Pará. A Rádio Nacional da 
Amazônia, uma das remanescentes a operar em ondas curtas no país, vence em pleno século XXI barreiras físicas, 

econômicas e sociais que mantém isolado aquele território, integrando povoados ribeirinhos antes ignorados em 

meio à floresta2. 

A capacidade do rádio em estabelecer contato com comunidades presentes nos mais inóspitos rincões 

foi denominada por Ortriwano (1985, p. 78) como “penetração geográfica” e propiciou ao meio parte considerável 

de sua popularidade no Brasil, onde a oralidade predomina e consolida uma relação marcada, desde as primeiras 

emissões no início do século passado, por “uma cultura de baixo letramento, em que a tradição oral se impunha e 
provocava equilibrado casamento entre a voz do enunciador e a audição dos enunciatários” (CITELLI, 2010, p. 73). 

Ortriwano (1985, p. 79), ao citar Luiz Beltrão, diz que a tecnologia que permite ao rádio atuar em lugares 

remotos, distantes e desprovidos de outros meios de comunicação, mesmo em tempos de internet, revela a 

natureza eminentemente regional de um “veículo de alcance universal, que pode levar sua mensagem a qualquer 

parte do globo, no mesmo instante unindo populações antípodas”. Para a autora, emissoras e ouvintes locais se 

beneficiam ainda da menor complexidade tecnológica desse meio, que é de fácil operação e recepção.  

Este breve estudo bibliográfico visa compreender o rádio como partícipe do processo de 
desenvolvimento regional, temática que teve seu primeiro destaque na obra de Zita de Andrade Lima, que desde 

o final da década de 1960 evidenciou “marcas, características e possibilidades culturais e educativas de uma mídia 

profundamente popular e muito identificada com os contextos regionais e locais” (FREITAS, et al., 2015, p. 8). 

As abordagens da pioneira nos estudos sobre o rádio e o radialismo decorreram da compreensão do meio 

como espaço de divulgação de informações locais e da valorização das manifestações e vocações econômicas e 

culturais necessárias ao processo de regionalização e desenvolvimento (Ibid.). O envolvimento do rádio com o 

desenvolvimento dos territórios, contudo, não ocorre de forma pontual, pois o meio opera em todo o território 
nacional, como comprova o Ministério das Comunicações3, que indica a existência de 9,8 mil emissoras ativas no 

país, sendo que, deste total, 3,9 mil são FM e 1,2 mil operam em AM. 

 
1 Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Docente 
e pesquisador da Universidade de Taubaté (UNITAU). 
2 O programa “Caminhos da Reportagem”, da TV Brasil, detalha o exemplo citado em “Na Amazônia pelas 
ondas do rádio”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yAKy9Z6QO3w. Acesso em: 01/set/2021. 
3 Mais informações disponíveis em: https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/setembro/radio-no-brasil- ha-mais-de-100-
anos-criando-e-contando-historias. Acesso em: 25/set/2021. 
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Há, nesses números, dois aspectos a considerar. O primeiro é a migração das rádios AM para o FM, como 

previsto no decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013, que dispõe sobre condições para extinção do serviço de 

radiodifusão sonora em ondas médias de caráter local. A medida, tomada pela falta de definição de um modelo de 

transmissão digital que suceda as emissões analógicas, encerram as atividades de emissoras que, embora ofereçam 
baixa qualidade sonora, dispõem de condições técnicas para propagar suas ondas a regiões distantes, como a Terra 

do Meio, no Pará. O segundo aspecto é o crescimento no número de rádios comunitárias no Brasil. Segundo o 

Ministérios das Comunicações, havia no país, em 2021, mais de 4,7 mil rádios comunitárias atuando em quase 

totalidade em FM. Reguladas pela lei nº 9.612/1998, essas emissoras surgem das mobilizações de movimentos 

sociais e comunitários deflagrados na segunda metade do século passado no Brasil que reivindicam direito a 

espaços midiáticos. Todavia, com o passar do tempo, parte delas se submeteu ao controle de outros grupos de 

poder, que exercem principalmente influência política e religiosa nas localidades onde atuam (GALVÃO JUNIOR, 
2015, p. 83). 

Esses e outros cenários mostram que o estudo sobre o papel do rádio no processo de desenvolvimento 

regional e local desponta como necessário, como destacou Zita de Andrade Lima. Tal interface, de acordo com 

Sen (2000), enfatiza a clareza e o alcance à informação como condições essenciais ao desenvolvimento sendo, o 

rádio, responsável por propiciar a inúmeras comunidades acesso à informação, cultura, entretenimento e diversos 

outros saberes que promovem, sobretudo, avanços sociais. 

Neste século XXI, de prevalência das mídias no ambiente digital, (re)visitar a interface 
comunicação/desenvolvimento é oportunidade para compreender as contribuições que o rádio hertziano ainda 

oferece aos territórios onde difunde suas sonoridades. É, ainda, mote à reflexão sobre uma mídia nacional que foi 

construída, aos poucos, em cada localidade. 
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Esta investigação se propõe a observar a comunicação fronteiriça no ambiente das cidades-gêmeas São 

Borja/Brasil e Santo Tomé/Argentina, no Oeste do Rio Grande do Sul. Interessa-nos, em particular, identificar se as 
emissoras de rádio Fronteira 97.1 FM, em São Borja/BR, e Difusora Sol 92.7 FM, na cidade de Santo Tomé/AR, 

utilizam expressões fronteiriças e/ou veiculam músicas (brasileiras/argentinas) no idioma do país vizinho e notícias 

em português e espanhol sobre acontecimentos jornalísticos relevantes à região.  

Esta é uma investigação qualitativa, em andamento, sob a técnica do estudo de caso (RAUEN, 2002), para 

a qual foram desenvolvidas as etapas: a) pesquisa bibliográfica, registrando os principais aspectos históricos das 

duas cidades, suas características, localização, dados socioculturais, econômicos e educacionais, além de 

informações sobre os setores turístico e gastronômico e da comunicação local. Para construir estes saberes foram 
consultadas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 3; KANTAR IBOPE MÍDIA (2019), 

Wikipédia, Lusopédio e outros sites que complementaram os dados sobre as cidades estudadas. Foram 

consultados livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, assinados por ABREU (2015); COLVERO; SEVERO e 

MELO (2016), FERRARETTO (2007; 2014), HALL (2006), HOBSBAWM e RANGER (2008), MÜLLER (2001), PINTO 

(2010), THOMPSON (2011), dentre outros, na elaboração das referências teóricas sobre cultura, fronteiras, 

comunicação, rádio e programação radiofônica e históricos; b) para obter informações sobre o aspecto principal 

da pesquisa, foi construído um pequeno questionário enviado às emissoras de rádio que compõem o estudo. O 

retorno das respostas foi recebido rapidamente. A definição das emissoras de rádio consultadas atende aos 
critérios estabelecidos pelo grupo de pesquisadores: 1) estar sediada nas cidades de São Borja/BR ou Santo 

Tomé/AR; 2) apresentar programas musicais e noticiosos; 3) não ser emissora estatal; 4) não ser emissora religiosa; 

5) poder ser sintonizada em frequência AM ou FM e 6) estar acessível através da internet.  

A guisa de conclusão podemos dizer que: 1) as emissoras de rádio de São Borja/BR e Santo Tomé/AR, de 

acordo com as respostas informadas através dos questionários respondidos em março de 2022, não identificam 

que utilizem palavras em “portunhol” ou “gauchês”; 2) informam que veiculam músicas em outros idiomas, 

inclusive em português, mas não como uma categoria preferencial; 3) as emissoras de rádio informaram que não 
veiculam informações noticiosas em outro idioma que não seja o idioma pátrio. Podemos afirmar que as emissoras 
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de rádio participantes dessa investigação não percebem quaisquer utilizações das marcas linguísticas fronteiriças 

nas suas transmissões.  
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De 2004 até o presente momento o podcast continua em ritmo de ascensão. O relatório do VoxNest de 
2019 mostrou que em alguns países, como Estados Unidos, esse novo meio digital massivo4 já está consolidado. O 

segmento vem ganhando força no mainstream com mais de 800 mil programas ativos, 62 milhões de ouvintes e 

uma indústria que pretende atingir 1 bilhão de dólares em faturamento até 2021 (VOXNEST, 2019). O estudo 

Podcast Advertising Revenue de 2021 revela que em 2020 a receita com publicidade de podcasts foi US$ 842 

milhões. O mesmo relatório prevê para 2023 um faturamento de 2 bilhões de dólares (IAB, 2021). 

Em países em que esse meio digital massivo até pouco tempo não estava tão disseminado, o podcast vem 

se popularizando. O ano de 2019 foi considerado o ano do podcast no Brasil. A ascensão e o forte investimento 
chegaram de forma consistente no país, que, por sua vez, se insere como sendo um mercado promissor. 

O relatório State of the Podcast Universe, da Voxnest, destaca que o Brasil é o país onde a produção de 

podcast mais cresceu desde o início de 2020, seguido por Reino Unido e Canadá. A Kantar Ibope registra em 2021 

o aumento do consumo de podcast em quatro regiões do Brasil em relação a 2020 (KANTAR IBOPE MEDIA, 2021). 

Observamos que no relatório da Voxnest sobre o Nordeste5 não incluía o Piauí. Entretanto, na PodPesquisa 

Produtor, 2020–2021, o Piauí aparece em quarto lugar, empatado com Sergipe, em 1,03% de produção local no 

contexto da região Nordeste. Importante destacar, nesta pesquisa, que a região Nordeste está em  segundo lugar, 
com uma produção de 19,10% (ABPOD,2020)6. 

Ante as hipóteses de falta de dados sobre o Piauí quando se trata desse novo meio digital massivo e certa 

invisibilidade e falta de investimento dos podcasts produzidos no estado, em que muitos dos programas são feitos 

de forma independente, algumas questões iniciais foram formuladas: existe uma podosfera piauiense? Se existe, 

onde encontrar e qual o perfil de quem produz? Com a maioria dos podcasts com sua criação ocorrida nos anos 

de 2020 e 2021, seria possível afirmar que a podosfera piauiense pode ser caracterizada como pertencente a 
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4 Termo utilizado por Bonini (2020) no artigo A “segunda era” do podcasting: reenquadrando o podcasting como um novo 
meio digital massivo. 
5 A pesquisa foi feita em maio de 2021, tendo como filtro os ouvintes de podcast nos últimos 3 meses. Para representar o 
Nordeste foram escolhidas a grande Fortaleza, a grande Salvador e a grande Recife. 
6 A participação de produtores por região traz a região Sudeste em primeiro lugar na produção nacional de podcasts, com 
54,21%; a região Nordeste, em segundo, com 19,10%; a região Sul, em terceiro lugar, produzindo 13,76%; a região Centro-
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terceira onda do podcasting? A maior produção se encontra na capital Teresina ou há podcasts produzidos no 

interior do estado? 

O objetivo deste artigo é fazer uma cartografia da podosfera piauiense. A cartografia no dizer de Rosário 

(2016, p. 183) “pode ser entendida como um trilhar metodológico que visa a construir um mapa (nunca acabado) 
do objeto de estudo, a partir do olhar atento e das percepções e observações do pesquisador, que são únicas e 

particulares”. A ausência de produção acadêmica sobre podcasts produzidos no Piauí e a já referida falta de dados, 

justificam a proposta aqui apresentada para fazer uma cartografia da paisagem local. 

Um levantamento na plataforma de streaming Spotify, em 2021, usando os operadores semânticos – 

podcast Piauí e podcast piauiense – identificou 91 podcasts. A escolha do Spotify para o levantamento feito 

justifica-se por dois motivos: primeiro, pelo fato da plataforma vir se constituindo como líder no mercado nacional. 
Em 2019, obteve 62,5% do faturamento em assinaturas pagas. Ele ficou 52,6% a frente do Deezer, segundo lugar, 

com 9,9% do mercado de assinaturas pagas (ABMI, 2020); segundo, por estar em primeiro lugar entre os cinco 

maiores agregadores de conteúdo no Brasil, com 62,4% de acesso e reprodução; enquanto a Apple Podcasts ficou 

em segundo lugar, com 19,7% (VoxNest, 2019). 

Em seguida foi criada uma tabela com: o nome do podcast; quem são os produtores do podcast; a 

periodicidade; se está ativo nos últimos seis meses; data de lançamento na plataforma; a quantidade de episódios 

publicados e o local de origem do podcast. Foram categorizados, ainda, os gêneros, os formatos, os temas tratados 
e se há financiamentos com o objetivo de classificá-los como independentes ou não. Complementando o 

mapeamento, foi feita uma breve sinopse de cada um com palavras-chave que ajudassem na identificação dos 

estilos educacionais, políticos, jornalísticos e culturais. A partir da análise dos podcasts, observou-se que a maioria 

dos programas é produzida na capital, há uma produção de iniciativas individuais ou de coletivos independentes. 

Os programas, majoritariamente, são atravessados pelas individualidades, subjetividades e narrativas locais. 
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Esta pesquisa realiza um mapeamento dos veículos de rádio do município de João Pessoa, com a 

identificação da sua finalidade, relações econômicas com outras empresas de mídia ou agentes econômicos 

diversos e suas programações, com a observação da ocupação das suas grades e dos gêneros e formatos mais 

utilizados pelos grupos de mídia local, tornando possível observar as tendências da produção radiofônica 

desenvolvida na cidade. Tendo como base o caráter eminentemente local do rádio e as demandas regionais pela 
informação de proximidade, como identifica Peruzzo (2005).  

A pesquisa busca, com esse mapeamento, compreender o atual cenário do rádio local frente ao crescente 

processo de convergência e debates sobre sua digitalização, que tem acarretado mudanças significativas nos 

âmbitos tecnológico, empresarial, profissional e da produção de conteúdos e modos de escuta da mídia 

radiofônica (FERRARETTO, KISCHINHEVSKY, 2010). Tem, também, como motivação, um cenário onde pesquisas 

sobre o rádio da Paraíba esbarravam ora na dificuldade de obtenção de referências bibliográficas, ora na 

insuficiência de dados empíricos coletados, como observou Sousa (2010).  

Neste trabalho, buscamos observar especificamente elementos empresariais e de conteúdos produzidos 

pelas emissoras de rádio locais. Alinhado à perspectiva teórico-metodológica da Economia Política da 

Comunicação (EPC), que procura em seus estudos analisar como tem se efetuado o crescimento dessas empresas, 

e como se constituem as relações sociais e econômicas, que perpassam a produção de seus conteúdos (RÊGO E 

DOURADO, 2013). Buscando, também, a valorização da heterogeneidade e dos laços na mídia regional em 

contraponto às perspectivas Relacional Assimétrica e Super Local (PINTO, 2013). Com isso, o presente trabalho 

tem caráter descritivo, a partir de pesquisa documental. Tomando como base a metodologia proposta por Fadul 
e Rebouças (2005) para análise de grupos de mídia; o trabalho levantou e sistematizou informações 

disponibilizadas em bancos de dados em órgãos reguladores oficiais e associações de classe ligadas ao setor de 

radiodifusão, como os registros em órgãos e instituições governamentais, como Anatel e Ministério da 

Comunicação, e registros e afiliações em órgãos e entidades de classe, como a Associação Brasileira de 

Radiodifusores (Abra), a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Estatais (Abepec) e a Associação 

Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço), além da consulta direta aos veículos de comunicação e aos seus 

colaboradores.  

Para a classificação para os programas radiofônicos, foi utilizado como referência um texto de apoio 

produzido por Eduardo Vicente (2004) para o programa Educamrádio Centro-Oeste, desenvolvido pelo Núcleo 

de Educação e Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Foram identificadas 
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ao todo 22 rádios com registro ativo, de sinal AM ou FM. A imensa maioria de natureza comercial, totalizando 15, 

restando apenas 3 públicas, 2 educativas e 2 comunitárias. O enfraquecimento do sinal AM é nítido, com apenas 

uma rádio operando exclusivamente por esse canal. Igrejas operam canais de natureza educativa sem apresentar, 

no entanto, conteúdo compatível. Emissoras concorrentes espelham suas grades de programação, com a 
programação jornalística sendo exibida simultaneamente entre elas. As rádios comunitárias apresentam a maior 

variedade de programação e as públicas, ligadas a casas legislativas, limitam-se à retransmissão de sessões.  

A pesquisa constata que, apesar da quase totalidade dos dados sobre as grades de programação terem 

sido colhidos, os veículos de comunicação profissional da cidade ainda apresentam uma certa falta de 

compromisso com a sua própria audiência ao negar informações básicas sobre a sua própria produção. Apesar 

disso, foi possível identificar a predominância em conteúdos jornalísticos e de programação musical, com 

pouquíssimo espaço para atrações educativas ou de variedades. 
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O presente trabalho tem como principal objetivo mapear os agentes de produção independente de 

podcasts da cidade de João Pessoa, ou seja, a podosfera local. A pesquisa buscou traçar um cenário do formato na 

cidade, ao identificar quem são os atores responsáveis por essas produções e de que forma são desenvolvidas as 

produções, tomando como elementos de análise a natureza jurídica de seus produtores, as formas de 

financiamento dos podcasts e tendências da produção local, como principais formatos e temáticas presentes.  

A pesquisa parte dos impactos da convergência na produção de mídia sonora que reordena essa cadeia 

produtiva (FERRARETTO; KISCHINHEVSKY, 2010). Compreendemos que desde seu desenvolvimento inicial, 

ligado às possibilidades abertas pela expansão do acesso à rede, como a produção aberta, muitas vezes realizada 

por amadores, de nicho e de distribuição digital por demanda, esses produtos têm crescido em audiência, se 

fortalecido e passado por um processo de maior profissionalização (LUIZ, 2014; BONINI, 2020), de modo que 

passam a competir com produtos radiofônicos tradicionais e serem, também, incorporados como produtos 

desenvolvidos por empresas de radiodifusão já consolidadas, como emissoras de rádio ou mesmo emissoras de 
televisão e outros veículos jornalísticos. É por compreender a crescente importância dos podcasts para o 

ecossistema midiático contemporâneo que se buscou realizar este mapeamento de modo a identificar traços e 

tendências de sua produção em nível local. 

Tomamos como base a metodologia proposta por Fadul e Rebouças (2005) para análise de grupos de 

mídia, buscando adaptações possíveis para a pesquisa com atores da produção independente. A proposta dos 

autores envolvia a busca por dados sobre os agentes produtivos em catálogos do mercado, registros em órgãos 

governamentais de regulação, assim como dados de registro e vinculação a entidades de classe. No caso dos 
podcasts, não foram encontrados dados, ou mesmo órgãos e entidades, que consolidam ou reúnam informações 

sobre sua produção. As únicas referências que podem ser enquadradas como entidades de classe são a Associação 

Brasileira de Podcasters (ABPOD) que, no período de realização desta pesquisa, estava sem diretoria e com site fora 

do ar. Em âmbito local, foi identificado o grupo Podosfera Paraibana, que reúne podcasters do estado no aplicativo 

de troca de mensagens Telegram, mas que também não dispunha de dados sobre seus membros. Dessa maneira, 

como principal meio para a coleta de dados, foram utilizados formulários eletrônicos aplicados com os membros 

do grupo Podosfera Paraibana, produzidos no município de João Pessoa. As questões se voltaram para a 
identificação dos podcasts e podcasters, natureza jurídica e formação dos produtores, formas de financiamento 

da produção, assim como as características do produto, como formato e temáticas abordadas. Foram obtidas 17 

respostas.  
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Ao traçar o perfil desses produtores e seus produtos, foi percebido que a maior parte desses produtores 

(78,6%) declararam-se autônomos, com apenas três (21,4% do total) declarando-se como Microempreendedores 

Individuais (MEI). Também foi identificado que dois terços dos produtores também exercem outras profissões 

além da atuação no podcast. Em relação aos financiamentos, apenas dois dos dezessete podcasters (12,5%) que 
responderam ao questionário afirmaram utilizar o financiamento coletivo como forma de monetização de sua 

produção, sendo os outros 81,3% das produções financiadas pelos próprios realizadores – algo que não se mostrou 

muito comum em relação aos maiores podcasts brasileiros que usam majoritariamente de financiamento coletivo 

para suas produções (SILVA; SANTOS, 2020). Esses elementos nos permitem inferir que, mesmo diante de uma 

maior profissionalização dos podcasts, no cenário local, a produção não parece se configurar como fonte de renda 

significativa ou exclusiva para seus produtores.  

Quanto aos formatos e gêneros pesquisados, percebeu-se que muitos produtos utilizam mais de um 
formato, característica identificada também entre as principais produções nacionais (SILVA; SANTOS, 2020). 

Houve uma predominância das mesas redondas e entrevistas, citadas por 14 produtores. Apenas três podcasters 

indicaram realizar produtos em formatos narrativos sem a presença de convidados. Em relação às temáticas 

abordadas, há uma prevalência das questões ligadas à cultura e a nichos específicos, como videogames e música 

independente, sendo esses os temas citados por 80% dos participantes da pesquisa. O segundo tema mais citado 

foi a política, pauta de 30% dos podcasts locais.  

Esses dados, associados aos já apresentados, permitem a percepção de uma produção amadora, 
desenvolvida a partir do interesse de seus produtores nas questões levantadas. Percebe-se, assim, ainda 

necessidade de consolidação do campo de produção dos podcasts no cenário local, que busca, ainda timidamente, 

sua profissionalização. 
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#TdVaiFicar: a renovação da produção audioficcional 
na podosfera brasileira  

Eduardo Vicente, Universidade de São Paulo1 

Palavras-chave: Radiodrama; Podcast; Linguagem radiofônica. 

A discussão sobre o radiodrama no Brasil costuma ser vinculada aos anos 1940 e 1950 e à produção de 

radionovelas. Depois desse período, um momento de retomada e atualização dessa produção deu-se na década 

de 1980, quando a Lintas, agência publicitária vinculada à Gessy-Lever (atual Unilever), produziu centenas de horas 
de programação ficcional para veiculação em emissoras do interior (VICENTE, 2015). 

Vivemos agora um novo momento de atualização e retomada, embora de proporções mais limitadas, 

com o surgimento de produções ficcionais de destaque dentro do universo dos podcasts. Entre estas, focamos aqui 

em #TdVaiFicar (Tudo vai ficar), podcast escrito e produzido por Jaqueline Vargas que teve sua primeira 

temporada (cinco episódios) veiculada em 2020. 

Nossa abordagem aponta para duas questões: as dificuldades para a produção de radiodramas ou 

programas de maior complexidade dentro do universo do podcasting, diante das dificuldades de financiamento 
para produções independentes; e a importância de desenvolvermos novos instrumentais teóricos para a análise 

da linguagem radiofônica, considerando-se principalmente as demandas surgidas a partir da diversidade de 

gêneros e formatos presente na podosfera. 

 #TdVaiFicar inscreve-se numa tendência de podcasts ficcionais vinculados ao tema da pandemia e 

surgidos a partir de 2020 e se situa “em um 2020 distópico e sem vacina”, onde “a pandemia da COVID-19 mudou 

o quotidiano de 7 pessoas que se encontram de quarentena no mesmo edifício (...) principalmente após um 

acontecimento misterioso que exige a união de todos”2. 

O podcast representa um esforço de produção inédito para podcasts ficcionais brasileiros, o que se 

destaca ainda mais por se tratar de uma produção independente. Outras produções do gênero de destaque no 

país, como Sofia e Paciente 62, por exemplo, são adaptações de obras internacionais (norte-americana e chilena, 

respectivamente), financiadas pelo Spotify. 

Além de utilizar atores profissionais, a série conta com trilha musical original e um cuidadoso trabalho de 

edição. O roteiro, apesar das restrições à produção impostas pela pandemia ao trabalho de gravação, traz muitas 

mudanças de ambiente e inclui até mesmo a participação de um cantor lírico (que se apresenta na sacada de seu 
apartamento para os outros moradores confinados). Também a produção visual e o trabalho de divulgação nas 

redes sociais e na mídia são bastante elaborados. 

 
1 Professor do Curso Superior do Audiovisual e do PPG em Meios e Processos Audiovisuais da ECA/USP. Bolsista PQ2, do 
CNPq, desde 2014. Editor da Novos Olhares (www.revistas.usp.br/novosolhares). 
2 Disponível em: https://open.spotify.com/show/20AP2ousasygMjB7BF5WAo. Acesso em: 18/mar/2022. 
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Apesar de todo esse cuidado e investimento, Jaqueline Vargas, criadora do podcast, afirma que as 

expectativas de obter financiamento para a produção não se concretizaram. A alternativa de produzir para uma 

plataforma como Spotify, significaria abrir mão do controle criativo sobre a obra, algo que ela considerava 

inaceitável. Embora ainda sem patrocinadores, ela pretende lançar a segunda temporada do podcast ainda em 
2022 (VARGAS, 2022). 

O aspecto mais notável de #TdVaiFicar refere-se ao uso que faz da linguagem sonora. Para sua análise, 

foram empregados recursos vinculados às obras de três autores. De Norman Friedman, foram tomadas as 

categorizações sobre a forma pela qual a história é narrada. De um modo geral, o podcast recorre à forma 

dramática, desenvolvendo-se a partir de diálogos e da ação. Trata-se de um procedimento pouco convencional na 

tradição do radiodrama, que se utiliza frequentemente da figura do “narrador onisciente neutro” (FRIEDMAN, 

2002, p. 174). Em alguns momentos, no entanto, a história utiliza o “narrador-testemunha” (IDEM, p. 175), 
assumido por uma das protagonistas (Débora), que se dirige diretamente aos ouvintes. 

De Michel Chion (1990), foram adaptados para a análise vários dos conceitos que desenvolveu para o 

estudo do uso do som no cinema, especialmente os de som interno e som transmitido (CHION, 1990, p. 76). De 

Claudia Gorbman (1987), utilizamos o arsenal teórico desenvolvido pela autora para a análise das diferentes 

funções assumidas pela trilha musical como suporte da narrativa. 

As intenções do trabalho, além da análise proposta, são: 

1. Ressaltar a importância de uma discussão acerca do repertório radiofônico, fortalecendo uma frente 
de estudos mais voltada para a análise da linguagem e da produção, em diálogo com a proposta de 

Arlindo Machado (2000) para os estudos da televisão. 

2. Contribuir para o desenvolvimento do que Murray Schafer (1997) define como um “aparato 

exegético” de análise, que contribua para a valorização da produção radiofônica enquanto forma de 

expressão artística. 

3. Destacar a produção radiodramática dentro do universo dos podcasts, por se tratar, juntamente com 

os podcasts narrativos (VICENTE & SOARES, 2021), de um importante espaço de experimentação da 
linguagem e sofisticação estética. 

4. Refletir sobre a economia política da podosfera, especialmente no sentido de uma discussão crítica 

às restrições que a crescente concentração econômica pode trazer à diversidade de discursos e à 

liberdade de criação. 
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Dos arquivos familiares às escritas sonoras em 
Pa_Terno, um podcast storytelling autobiográfico 
experimental 

Márcio Henrique Melo de Andrade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro1 

Palavras-chave: Podcast; Narrativa; Documentário; Escrita de Si; Pa_Terno. 

Nos últimos anos, podcasts no formato de storytelling têm se tornado cada vez mais comuns no universo 

cibernético – como “Projeto Humanos”, “Serial” e “99% Invisible”. Contudo, apesar de toda essa variedade de 

produtos, o gênero documentário ainda tem aparecido pouco nesse cenário e, quando emerge, termina sendo 

prioritariamente conectado aos formatos do radiojornalismo, como debates, entrevistas e reportagens. Ao mesmo 

tempo, a difusão das tecnologias digitais de informação e comunicação vem favorecendo blogs, vlogs e redes 

sociais como espaços de exposição e formação de subjetividades em diversas possibilidades. Considerando o 

recorte da subjetividade e a intimidade como campos de abordagem narrativa, no cinema, por exemplo, imagens 
de ambientes privados e familiares existem desde os primeiros registros dos irmãos Lumière e, ao longo das 

décadas, a disseminação dos equipamentos e da linguagem cinematográfica promoveu a emergência do filme de 

família.  

Conceituado por Odin (1995) como uma realização audiovisual promovida por um membro de um 

grupo familiar que registra eventos conectados à dinâmica entre as pessoas que o compõem. No contexto do 

cinema documentário, os filmes de família começaram a ser retomados por cineastas como desdobramento de 

um interesse pelas narrativas subjetivas, reapropriando-se de arquivos de acervo privado para “narrar aspectos 
biográficos da vida do realizador, evocar trajetórias de personagens filmados por ele, interrogar o próprio material, 

identificando nele camadas menos visíveis de imagens e sentidos” (LINS, BLANK, 2012, p. 54). Desde os anos 1960, 

o cinema documentário investe em uma tendência em recuperar histórias familiares a partir de filmes de família e 

de registros autoetnográficos de suas dinâmicas, em filmes como “Nana, mom and me” (1974, Amalie Rothschild) 

ou nos documentários de Alan Berliner (“The family album", 1986; “Intimate stranger”, 1991; “Nobody’s business”, 

1996). A partir dos anos 2000, as narrativas de si no documentário se ampliam e se diversificam, abrangendo formas 

como os filmes-diário, as cartas fílmicas, as autoetnografias e os ensaios fílmicos.  

Neste artigo, investiga-se a relação entre a produção de podcasts storytelling e a narrativa documentária 

de caráter autobiográfico e experimental a partir da análise de um processo de criação radiofônica. Abordam-se 

os pressupostos teóricos que baseiam os processos de criação da minissérie radiofônica “Pa_Terno” (criada e 

roteirizada por Márcio Andrade), que narra a relação entre o roteirista e seu pai, Adilson Andrade, depois que este 

vem desenvolvendo sintomas de doença de Alzheimer – doença degenerativa do cérebro que compromete 

funções como memória, linguagem etc.. Com abordagem autobiográfica experimental, cada um dos cinco 

episódios, com duração entre 15 e 20 minutos, narra esse universo a partir da retomada de materiais de arquivo 
familiar (como fotografias, vídeos, áudios etc.), compondo relações entre a dissolução da memória e a formação 

da masculinidade.  

 
1 Roteirista, Pesquisador, Produtor. Doutor em Comunicação (PPGCOM/UERJ), com período sanduíche na Universidad de 
Navarra (Espanha) – com financiamento CAPES – e Mestre em Educação Tecnológica (UFPE). 
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Nos roteiros dos programas, o roteirista aborda como as relações entre presença e ausência de uma figura 

masculina paterna o formaram como sujeito, ao mesmo tempo em que lida com os dilemas familiares que 

envolvem o tratamento da doença. Com linguagem ensaística e experimental, os roteiros dos programas 

combinam falas de um narrador, descrições e reflexões sobre fotografias, ambiências sonoras e gravações de 
telefonemas entre o roteirista e seus familiares. Neste artigo, realiza-se uma análise teórico-prática do processo de 

criação dos roteiros do podcast, buscando compreender como a escrita autobiográfica e a linguagem experimental 

se combinam no uso alegórico do material de arquivo, nas conexões e justaposições entre músicas, sons e palavras, 

e na narração com tons pessoais e reflexivos.  

Inspirado em podcasts documentários e narrativos como “papo.nudity” (de Rafael Nogueira), “Janelas do 

Mundo” (de Babi Fontana) e “Além do Meme” (de Chico Felliti), o roteirista pretende compor um panorama, ao 

mesmo tempo, subjetivo e reflexivo em torno da dissolução da memória e da formação da própria masculinidade. 
Neste artigo, parte-se da descrição e análise do processo de produção dos roteiros dos episódios para compreender 

como a linguagem documentária e as histórias de vida do criador e dos personagens se desenvolvem por meio dos 

elementos da linguagem radiofônica – palavra, música, efeitos sonoros e silêncio. Para isso, serão combinados 

autores que refletem o campo da produção radiofônica contemporânea (FERNANDES, 2019; LINDGREN, 2020), 

dos filmes de família (ODIN, 1995; LINS, BLANK, 2012), das escritas documentárias de si (LANE, 2002; 

MACDONALD, 2013) e dos processos e poéticas na escrita audiovisual (JOHANN, 2015). A partir dessas conexões, 

compreende-se como, em “Pa_Terno”, os elementos da linguagem radiofônica trazem especificidades na 
construção do roteiro audiovisual ao potencializarem os aspectos imaginativos das sonoridades, enfatizarem o 

caráter íntimo da abordagem e possibilitarem experimentações na construção narrativa. 
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True crimes em série: Uma análise de podcasts 
brasileiros sobre crimes verídicos 

Carlos Jáuregui, Universidade Federal de Ouro Preto1 
Luana Viana, Universidade Federal de Juiz de Fora2 

Palavras-chave: True Crime; Podcast; Drama Radiofônico. 

Neste trabalho, realizamos um estudo dos podcasts “Assassinos em série” e “Modus Operandi”, 

produzidos com o selo de grandes plataformas de streaming e dedicados a relatar e discutir casos de crimes 

verídicos. O primeiro, lançado em fevereiro de 2020, é um “original Spotify” (plataforma de origem sueca e alcance 

mundial) e o segundo, apesar de ter nascido independente em janeiro de 2020, foi incluído no catálogo da 

plataforma brasileira Globo Play desde novembro de 2021. 

Tomamos como ponto de partida de nossa reflexão os operadores de análise textual propostos por Ian 

Punnett (2018) para o estudo do true crime, além de trabalhos que abordam as especificidades desse tipo de 

narrativa no universo do podcasting — Boling (2019); Boling e Hull (2018); Jáuregui e Viana (2021). Dessa forma, 

analisamos as duas produções em questão aproximando o debate sobre aspectos históricos e formais desse gênero 

literário da discussão acerca dos formatos radiofônicos e dos modos pelos quais produtos sonoros podem se 

constituir como dramas seriais. 

De acordo com Kaplún (2007), são três os tipos de programas de drama no rádio: unitário, seriado e 
radionovela. O primeiro tem como característica o fato de a ação começar e terminar em uma única emissão. A 

peça radiofônica constitui uma unidade em si e não forma parte de um conjunto. Já o modelo seriado, como no 

caso anterior, tem cada capítulo apresentando uma trama independente, mas há uma personagem central ou um 

grupo de personagens que é fixo e permanente e dá continuidade à série. A radionovela, por sua vez, é representada 

pela clássica trama em muitos capítulos, com um enredo continuado. É necessário escutá-la na íntegra ou quase 

na íntegra. 

Em nossa pesquisa, a ideia também é observar essas definições de apresentação do drama, propostas 
inicialmente para o rádio tradicional, de antena, e aproximá-las do formato podcast. Dessa forma, será possível 

compreender como essa nova mídia sonora se apropria de elementos característicos do dial e como as adapta às 

suas próprias produções. 

No que diz respeito especificamente ao true crime, além de tomar em conta históricos do gênero, que 

bebe na fonte da ficção e do entretenimento, mas frequentemente reivindica a factualidade e os métodos do 

jornalismo, observamos como se manifestam nos podcasts analisados um conjunto de gestos típicos (códigos 

narrativos): a busca por justiça para as vítimas ou para pessoas injustamente condenadas; a postura subversiva 
frente a processos oficiais de investigação criminal; a defesa de transformações sociais com frequentes chamados 

 
1 Professor do curso de jornalismo da UFOP. Mestre em Linguística e Doutor em Comunicação Social pela UFMG. Membro do 
Grupo de Pesquisa ConJor (UFOP) e do Grupo de Pesquisa Escutas (UFMG). 
2  Doutoranda em Comunicação pela UFJF com estágio doutoral na Universidade do Minho, Portugal. Membro do Grupo de 
Pesquisa ConJor (UFOP) e do Núcleo de Estudos em Rádio (UFRGS).  
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para a ação; a ênfase em aspectos geográficos dos relatos; a aproximação com a linguagem forense, a tomada de 

posição frente aos fatos narrados e a percepção de que lições valiosas podem ser aprendidas a partir de histórias 

chocantes (PUNNETT, 2018). 

Nos Estados Unidos, os podcasts de true crime consolidaram seu sucesso em meados da década de 2010 

(BOLING; HULL, 2018), e no Brasil, o gênero está em ascensão, buscando o seu espaço (BRESSIANI, 2019). A partir 

disso, nossa pesquisa justifica-se pela emergência de produções brasileiras, que compõem também novas formas 

de escuta, tal como são os podcasts em geral. A autonomia que é dada ao ouvinte pela transmissão on demand, 

assim como a escolha de qual velocidade ouvir, em qual dispositivo e em que momento, é sua característica 

relevante. Além disso, consumidores dessa nova mídia têm acesso a elementos parassonoros como conteúdo, ou 

seja, que vão além do áudio, como fotografias, vídeos, materiais de arquivo, entre outros. 

O objetivo desse trabalho, então, além de dar continuidade na pesquisa iniciada anteriormente sobre a 

pertinência do conceito de true crime (de origem anglo-saxônica) à podosfera brasileira, observando as formas que 

ele adquire, é mapear elementos provenientes do drama radiofônico e investigar como são apropriados pelo 

podcast, que caminha em direção à consolidação de uma identidade própria.  
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A estrutura humanizada dos roteiros nos podcast 
narrativo do 37 Graus 

Victor Amaral Arias, Universidade Federal de Mato Grosso1 
Luãn José Vaz Chagas, Universidade Federal de Mato Grosso2 

Palavras-chave: Podcasts; Estrutura; Roteiro 

O presente estudo busca aprofundar a discussão em torno do roteiro nos podcasts documentais 

narrativos no Brasil. A pesquisa expõe as mudanças do rádio para o podcast que, desde as primeiras 

experimentações entre 1910 e 1920, segundo Luiz Artur Ferraretto (2017), se desenvolveu em 4 fases. São elas: a) 

fase de implantação; b) difusão; c) segmentação; e d) convergência. Segundo Kischinhevsky (2016a), a partir da 

criação do sistema de distribuição automático e online de áudios, o RSS, surgiram os agregadores que permitem 
aos internautas acompanharem os conteúdos publicados. Diante das produções, o podcast ganhou diferentes 

formatos. Segundo Berry (2015), a série documental em áudio Serial colaborou para a Primeira Fase de Ouro do 

Podcast pela popularidade conquistada, que ajudou na divulgação da maneira de como consumir. Já a Segunda 

Era de Ouro do Podcast é definida por Bonini (2015) pela profissionalização da produção nos Estados Unidos que, 

para ele, se mantém graças ao engajamento do ouvinte.  

Para Massarolo (2013) às histórias sempre existiram e por meio delas é possível transmitir o legado 

cultural para as gerações futuras. Dessa forma, compreender as estruturas narrativas dos podcasts colabora para o 
entendimento cultural dessa mídia recém introduzida no Brasil. Segundo a Kantar IBOPE Media (2021), 31% dos 

internautas ouviram podcasts nos últimos três meses a partir da data em que a pesquisa foi realizada. O dado 

representa um aumento de 32% em relação a 2020, sendo esse um mercado em crescimento (Kantar IBOPE Media, 

2021). 

Dentre os podcasts produzidos no Brasil, o 37 Graus se destaca pelo conteúdo de caráter documental e 

engajador em formato narrativo. O podcast apresentado pela bióloga Sarah Azoubel, e a jornalista Beatriz 

Guimarães, busca contar histórias e como a ciência está atrelada a elas. Diante disso, a pesquisa busca compreender 
a estrutura narrativa do episódio “A Cidade Que Fez O Tempo Virar” (2020), e entender como o podcast produz 

conteúdos engajadores para os ouvintes. Para isso, foi utilizado a análise descritiva de Triviños (1987), com base 

nas leituras de Abel (2015), Lindgren (2020) e Kaplún (2017). 

A pesquisa se limita a estudar o gênero documentário dentro do podcast e suas ferramentas narrativas. 

Kaplún (2017, p. 134) define o documentário sendo “uma monografia radiofônica sobre um determinado tema''. 

 
1 Graduanda do 8º semestre do curso de Comunicação Social – Radialismo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
2 Doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação (PPGCOM) e de Jornalismo da UFMT. Orientador deste trabalho. 



A estrutura humanizada dos roteiros nos podcast narrativo do 37 Graus 

Arias, V. A.; Chagas, L. J. V. 
Sessão 9: Mídias sonoras, narrativas e imaginário 

137 

No livro em quadrinhos “Out on the wire” a autora, Jessica Abel (2015), entrevista diversos produtores 

sobre a criação e desenvolvimento de podcast conhecidos nos Estados Unidos como Radiolab3, Planet Money4 e 

This American Life5. No livro, os produtores dizem a Abel (2015), que a sinalização serve para explicar algo de uma 

entrevista, um pensamento, um conceito ou até um som. Ela ajuda a fazer com que o ouvinte acompanhe e 
entenda cada passo da história. 

De acordo com Ira Glass, produtora do This American Life, em sua fala para Abel (2015), “algumas vezes você pode 

inserir uma anedota como isca no começo de seu podcast”. “Ou você escolhe a última cena para realizar a abertura 

porque a última cena é a mais interessante e irá puxar o ouvinte” (ABEL, 2015). Abel (2015) vai chamar essa 

ferramenta de gancho. 

Mia Lindgren (2020) escreve em seu artigo que a relação do jornalista e suas vivências dentro das histórias 

em áudio funcionam como uma estratégia de aproximação com o ouvinte. 

Ao ouvir experiências pessoais detalhadas dos ‘outros’, o ouvinte se conecta com as pessoas 
com quem compartilha as histórias. Os ouvintes sentem que conhecem as pessoas falando nos 
programas de rádio, tanto os jornalistas quanto os entrevistados” (LINDGREN, 2020, p. 118). 

A pesquisa encontrou diferentes técnicas utilizadas para além daquelas apresentadas. O episódio 

analisado conta a história dos cientistas que viajaram até o interior do Ceará para realizar experimentos na 

tentativa de provar a teoria da relatividade do cientista alemão Albert Einstein. Para a construção da narrativa, as 

produtoras do podcast vão além das técnicas expostas acima como o uso de efeitos sonoros e música, o contar os 
fatos de maneira cronológica e a aproximação das realizadoras com os entrevistados e a história, para atrair o 

ouvinte.  

As produtoras também se utilizaram de personagens fictícios e do ritmo dos diálogos, como explica 

Kaplún (2017). Entretanto, o caráter documental não se distanciou visto que as realizadoras esclarecem as funções. 

O papel, então, passa a ser didático para que a história ocorra da maneira desejada. Em relação ao ritmo, entendo 

que tenha servido para que o ouvinte não se canse da principal locutora que, em muitos momentos, explica 

assuntos complexos e densos em relação aos desafios dos cientistas. No episódio, o papel da Sarah vai além da 
sinalização de Abel (2015), e também passa a servir para dar dinâmica e ritmo à história. Ambos os pontos, o ritmo 

e o uso de técnicas da ficção, devem ser aprofundadas em pesquisas futuras para entendermos melhor sua 

construção bem como estudar uma possível ramificação dentro do gênero documentário no áudio. 
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O som do beijo 

Alessandro Flaviano de Souza, Universidade Federal do Mato Grosso1 

Palavras-chave: Efeito sonoro; Sonoplastia; Edição de som; Significado; Aprendizado. 

Comecei a pensar sobre o efeito sonoro ainda no curso de Comunicação Social Radialismo. Eu escrevia o 

roteiro de um radiodrama, quando a Professora Vera perguntou: – E o som do beijo?  Como ponto de partida, 

adoto por campo de estudo o efeito sonoro como potência interpretativa e criativa de sua pujança para o rádio e 

audiovisual. O som do beijo é uma metáfora para as preocupações e estudos dos sons que preenchem a 

sonoplastia. Smack ou um anasalado Umuã, fato é que o som cola na compreensão do ouvinte. Contudo, o 

problema central nesta discussão está na diferença entre o significado e o aprendizado como construções culturais 

do efeito sonoro. 

A partir de uma revisão bibliográfica com áreas aparentemente distintas ao objeto de estudo, os esforços 

da discussão buscam observar o tênue limite que há entre significado e aprendizado relacionados à construção 

dos sons na sonoplastia ou edição dos planos sonoros.  

O plano sonoro é o conteúdo existente entre o corte inicial e final do material sonoro. Já a sonoplastia ou 

o desenho sonoro faz ouvir uma composição com diversos planos sonoros, onde se move a informação som para 

a complexidade do contexto do ouvinte e seus códigos culturais. 

Peirce, Lotman, Saussure, Bakhtin, entre outros semioticistas, como Ana Cláudia M. Oliveira, Lúcia 

Santaella ou Irene Machado, resguardando as distinções de suas metodologias de estudo, ao que nos serve para a 

discussão é dado que o significado une o humano à coisa, seja qual for a grandeza, solidariamente que a linguagem 

natural aparece como alicerce do sistema de significação.  O som opera como uma das bases de o sistema. 

Machado recupera que “modelizar, contudo, não é reproduzir modelos e sim estabelecer correlações a 

partir de alguns traços peculiares” (2013, p. 50). Aplicando-se o conceito geral ao específico, significa apontar a 

linguagem sonora como sistema de comunicação/informação, ao colocar valores em circulação, como criadora de 

códigos/modelos, ou seja, como um sistema modelizante de segundo grau, em que o som do beijo é uma 

informação dada pelos códigos culturais e reconhecida sem explicações. A edição de sons busca transformar a 

informação em comunicação dando-lhe contexto, posicionando o ouvinte num local de escuta compreensível ou 

pelo menos com tal objetivo.   

Para Lotman (1978, p. 37), o código tem duas funções indissociáveis, ou seja, a de comunicação e a de 

modelização. Na primeira há a transmissão de informação/mensagem. Na segunda possui a capacidade de gerar 

modelo específico. A intersecção das duas funções do código implica a informação em possuir uma forma 

específica, como acontece com a linguagem radiofônica. 

 
1 Doutor em Cultura Contemporânea/ECCO/UFMT. Mestre em Comunicação e Semiótica/PUCSP. Graduação Comunicação 
Social Radialismo/UFMT. Professor na Graduação de Cinema e Audiovisual/UFMT. 
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Provoco pensarmos o editor de desenho sonoro ou o sonoplasta como quem faz a gestão das chaves 

simbólicas ou culturais de acesso aos códigos culturais do ouvinte. Desta forma, oportunizam-se trocas 

comunicativas através do produto sonoro.  

O contexto vem como resultado do cultural, este, segundo Canclini, é um sistema dinâmico em processo. 
Em busca de uma definição de cultura deve-se observar a reorganização de como os bens culturais são operados 

pelas políticas ou mercado, pois “instauram modos novos de entender o que é o cultural e quais são seus 

desempenhos sociais” (CANCLINI, 2005, p. 49).  

Maturana e Varela defendem que o cultural é resultado do comportamento humano e este numa relação 

de circularidade com o contexto. Definem a circularidade como “encadeamento entre ação e experiência, tal 

inseparabilidade entre ser de uma maneira particular e como o mundo nos parece ser, indica que todo ato de 

conhecer produz um mundo” (1995, p. 68). Os autores aprofundam no entendimento do aprendizado ou “de 

conhecer o conhecer”, usando as palavras deles, como um processo de fluxo contínuo e dinâmico numa relação 

de circularidade entre o indivíduo e o contexto, sendo ambos os formadores solidários desse sistema. 

O ato de ouvir ou aprender a ouvir também produz um mundo dentro desse contexto proposto por 

Maturana e Varela. Onde o conhecer precede ao significado, porque o significado é aprendido, ou seja, dado pelo 

comportamento humano ou o cultural – transmissão oral, não-verbal, como uma criança aprendendo a falar, por 

exemplo. Daí a importância de se reconhecer no som a capacidade criadora e de autocriar significados. A diferença 
entre o significado e o aprendizado nos provoca a pensar o som como um integrante do contexto/sujeito em 

constante aprendizado mútuo.  

Nesse sentido podemos entender o som do beijo como fruto da experiência vivida e aprendida pelo 

ouvinte e por quem edita o som, pois ambos coexistem e compartilham um contexto. O efeito sonoro tanto 

mantém em circulação os códigos, quanto pode instaurar novas relações e significados. O significado do som do 

beijo não depende do som em si, mas das conexões de aprendizado ou cognoscitivos dos que compartilham o 

contexto, pois um vixe em Cuiabá, ou um vôte em Salvador, como sons, apesar de significados semelhantes, 

necessitam de contextualização. 
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O podcast como objeto de estudo: reflexões a partir 
dos artigos apresentados nos Congressos da 
Intercom entre 2017-2021 

Mirian Redin de Quadros, Universidade Federal de Santa Maria1 

Palavras-chave: Podcast; Estado da Arte; Pesquisa; Intercom. 

Mídia relativamente jovem no ecossistema comunicacional contemporâneo, o produto sonoro 

denominado de podcast, bem como o fenômeno que identifica sua prática produtiva, o podcasting, são objetos 
de estudo em ascensão nas pesquisas acadêmicas, de acordo com os resultados obtidos por diferentes 

levantamentos recentes (VIANA, 2020; PRATA; AVELAR; MARTINS, 2021; COUTO; MARTINO, 2018). Etapa 

inicial de uma pesquisa ampliada, este estudo vem somar-se a esses esforços, debruçando-se sobre os objetos 

analisados com o objetivo de discutir de que forma a diversidade – temática, discursiva, de formatos e gêneros - 

observada na podosfera brasileira (SOUZA, et al., 2020) – vem sendo refletida pelas pesquisas acadêmicas. 

Para conduzir tal reflexão, foram empregados movimentos analíticos derivados da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 1977). A composição do corpus foi feita a partir de pesquisa junto aos anais dos Congressos Nacionais 
da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) realizados entre 2017 e 2021. O 

levantamento permitiu o recolhimento dos artigos que apresentavam a palavra “podcast” ou “podcasting” no 

título, contemplando todos os Grupos de Pesquisa registrados. Esse movimento resultou em 51 textos 

identificados, sendo: quatro em 2017; oito em 2018; oito em 2019; dezenove em 2020; e doze em 2021.   

Do total de artigos analisados, pouco mais de 60% (31 textos) foram apresentados junto ao Grupo de 

Pesquisa Rádio e Mídia Sonora. Outros 20 estudos constam nos anais de 12 outros Grupos. A diversidade de 

espaços de discussão em que o podcast tem sido estudado, especificamente no âmbito da Intercom, contribui 
para reforçar a tese da relevância que esse produto sonoro tem assumido no cenário midiático contemporâneo e 

seu consequente reflexo no campo acadêmico. 

A etapa posterior consistiu na leitura flutuante dos artigos, identificando-se os objetos analisados. Entre 

os 51 artigos observados, 20 foram considerados “sem objeto definido”. Tratam-se de textos que apresentam 

pesquisas de estado da arte, mapeamentos produtivos, esforços de categorização e discussões sobre aspectos 

específicos do fenômeno. Nessas produções, ainda que sejam mencionados alguns títulos de podcasts, eles são 

tomados como exemplos para a discussão e não como objetos centrais de análise. 

Os outros 31 textos do corpus debruçam-se sobre 40 podcasts distintos, que são objetos de análises 

únicas ou estudos comparativos. Desses, os podcasts mais estudados foram: “O Assunto” (5 artigos); “Mamilos” e 

“Praia dos Ossos” (4 artigos, cada); “Projeto Humanos” (3 artigos); “Café Brasil”, “Café da Manhã”, “E Tem Mais” e 

“Foro de Teresina” (2 artigos, cada). 

 
1 Professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – campus Frederico 
Westphalen. Jornalista (UNIJUÍ), Mestra e Doutora em Comunicação (Poscom/UFSM) 
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Os produtos foram, ainda, categorizados a partir da proposta sugerida por Viana e Chagas (2021), 

considerando sua estrutura. Para tanto, recorreu-se às descrições dos podcasts presentes nos artigos e, quando não 

suficientes, às informações disponibilizadas pelos produtores na plataforma Spotify e em sites próprios. Aplicando-

se a categorização dos autores, chegou-se à seguinte estratificação: 

Tabela 1: Podcasts analisados em relação à sua estrutura 

Noticioso 
Narrativa da 

Realidade 
Narrativa 
Ficcional 

Entrevista Debate Relato Instrutivo Remediado 

12 7 3 4 7 3 3 1 

Fonte: elaboração da autora, com base em Viana e Chagas (2021). 

Ainda sobre os 40 podcasts identificados com objetos de análise, buscou-se observar sua origem, 

considerando, desta forma, por quem são produzidos. Do próprio corpus emergiram as categorias aplicadas nesta 
etapa da sistematização. Os podcasts foram, então, classificados por sua produção por veículos jornalísticos ou 

conglomerados de mídia de referência (15 podcasts); produtoras de áudio já consolidadas na podosfera (8 

podcasts); corporativos (4 podcasts); produções universitárias (4 podcasts); e independentes (9 podcasts). 

Os dados apresentados aqui reforçam a constatação de que as pesquisas sobre podcast encontram-se em 

“processo de consolidação dentro dos estudos de rádio e mídia sonora” (VIANA, 2020, p. 14).  Revela, ademais, uma 

prevalência de reflexões centradas em produtos jornalísticos, com ênfase nos classificados como noticiosos, bem 

como naqueles produzidos ou vinculados a veículos jornalísticos de referência. A escolha por estes produtos, na 
maior parte dos casos, é justificada por índices de audiência, aferidos por institutos de pesquisa e por dados 

oferecidos pelas próprias plataformas de streaming. 

O levantamento abre margem para o incentivo a novos estudos que voltam-se, ainda mais, às produções 

de cunho corporativo, ficcional e instrutivo, mas, sobretudo, às produções independentes e universitárias, 

buscando refletir sobre uma possível polifonia e diversidade temática presentes na podosfera. Pois, reiterando Silva 

e Chagas (2021, p. 12), “a construção da diversidade no cenário de podcasts dentro das plataformas se dá pelo 

reconhecimento destas produções e sua importância no cenário atual de produção sonora no Brasil”. 
Reconhecimento este que passa, também, pelo âmbito acadêmico. 
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O Podcast no Brasil: repensando o formato e suas 
abordagens na academia 

Clara Cavalcanti Rellstab, Universidade de São Paulo1 

Palavras-chave: Podcast; Radiojornalismo; Rádio, Linguagem radiofônica; Podosfera. 

"De tempos em tempos, uma nova mídia se sobressai às outras e passa a ser adotada em muitas áreas 

diferentes. O áudio será uma mídia de primeira classe"2, disse Mark Zuckerberg, CEO da Meta3, ao jornalista 

americano Casey Newton, em conversa transmitida no site Discord para marcar o lançamento do Live Audio 
Rooms, plataforma de difusão de áudios incorporada à rede social que ele comanda. Em resposta ao estudo Reuters 

Institute Digital News Report 2021, 80% dos editores ao redor do mundo disseram que, em 2022, irão destinar mais 

recursos em podcasts e áudio digital, a fim de aumentar a fidelidade dos já consumidores e atrair novos assinantes. 

Audiências jovens e multiculturais são os principais motores de crescimento para o áudio falado, que inclui 

podcasts, notícias, audiolivros e programas de rádio, segundo o 2021 Spoken Word Audio Report4, da NPR e Edison 

Research. Ainda nesta pesquisa, é apontado que os podcasts representam 22% de todo o áudio falado consumido 

por pessoas com mais de 13 anos no mundo — um aumento de 16% em relação a 2020. 

Atualmente, o Brasil é o terceiro país do mundo onde os podcasts são mais populares, segundo estudo 

divulgado pela Statista5: mais de 40% dos entrevistados disseram que ouviram pelo menos um podcast nos últimos 

12 meses. A Suécia lidera o ranking e a Irlanda ocupa a segunda posição. Apenas a título de exemplo, a IAB Brasil e 

a Offerwise apresentaram estudo6 sobre o hábito de consumo de podcasts no Brasil em 2021, que apresentou 

como resultado que 76% dos entrevistados criaram rotinas de audição de produtos em áudio. Dados do Culture 

Next7, estudo global da plataforma de streaming Spotify, apontam que tanto a Geração Z quanto os Millennials 

dizem comfiar mais em podcasts do que na mídia tradicional. 

Antes objeto restrito ao amadorismo, hoje, o podcast faz parte do planejamento de conteúdo de gigantes 

da comunicação, como Rede Globo, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, CNN e muitos outros, fugindo do 

sonho da democratização do conteúdo radiofônico, tão bem expresso neste texto de Brecht: 

Seria o mais admirável aparato de comunicação que se poderia conceber na vida pública, um 
enorme sistema de canais; quer dizer, seria, caso ele se propusesse não somente a emitir, mas 
também a receber; ou, não apenas deixar o ouvinte escutar, mas fazê-lo falar; e não isolá-lo, 
mas colocá-lo numa relação. O rádio deveria, portanto, sair da esfera do fornecimento e 
organizar o ouvinte como fornecedor (BRECHT, 2007, p. 228-229). 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo. 
2 "Audio is going to be a first-class medium. Every once in a while, a new medium comes along that can be 
adopted into a lot of different areas". Disponível em: <https://bit.ly/3HJ7BM7>. Acesso em: 5/mar/2022 
3 O Facebook anunciou em 28 de outubro de 2021, durante o evento Facebook Connect 2021, que mudou o seu nome para 
Meta 
4 Disponível em: <https://bit.ly/3CeN1SO>. Acesso em: 5 de março de 2022 
5 Disponível em: <https://bit.ly/3hJsY5I>. Acesso em: 5/mar/2022. 
6 Disponível em: <https://bit.ly/3MpjlHo>. Acesso em: 5/mar/2022 
7 Disponível em: <https://culturenext.byspotify.com/pt-BR>. Acesso em: 5/mar/2022 
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Os pesquisadores Marcelo Cardoso e Lenise Villaça, em artigo "Podcast no Brasil: disrupção de modelos 

de comunicação ou submissão à lógica de grupos hegemônicos de poder?” (2022), publicado na edição v. 25 da 

revista Alterjor8, se atentaram a essa mudança e procuraram discutir como o podcasts se transformou também 

em um meio para consumo em massa na segunda década dos anos 2000, com a profissionalização dos seus 
criadores e avanços tecnológicos. Eles descrevem e endossam o que o professor-associado da Universidade de 

Siena, na Itália, Tiziano Bonini (2015), chamou de "segunda era do podcasting" ou Podcast 2.0, que: 

(...) se distingue pela transformação do podcasting numa prática comercial produtiva e em um 
meio para o consumo em mais que começa nos EUA em 2012, com o lançamento dos modelos 
de negócios capazes de sustentar a produção e o consumo de conteúdos sonoros 
independentes distribuídos por meio do podcasts (BONINI, 2015, p. 24). 

Uma ideia parecida já havia sido cunhada pelo nosso Eduardo Vicente, pesquisador da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). Segundo ele, citando títulos de matérias escritas 

nos últimos dez anos, o Golden Age do Podcast (2018). 

Concordamos fielmente com Vicente (2018) e Bonini (2015) sobre suas respectivas ideias a respeito do 

crescimento, da popularização e das possibilidades que ele ainda pode oferecer pós-Golden Age. Procuraremos 

não nos ater mais na história do meio, mas no seu futuro e potências. De início, buscaremos entender suas heranças 

radiofônicas e descobrir se o podcast apresenta algo que o diferencia da linguagem do rádio como bem a 

conhecemos. Em seguida, procuraremos decifrar o podcast no meio acadêmico, localizar seu Estado de Arte e 

tentar entender por que, por tanto tempo, o tema ficou majoritariamente restrito ao âmbito da pesquisa em 

Educação. Depois, vamos discutir e tentar chegar a uma definição de podosfera, o meio digital no qual o podcast 
está inserido. Por fim e para dar sequência ao tema propriamente dito desta dissertação, apresentaremos o roteiro 

nos podcasts — nosso objeto de pesquisa — e outras possibilidades de estudo ainda pouco exploradas na 

academia. 
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8 Jornalismo Popular e Alternativo. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/alterjor/issue/view/12276. Acesso em: 
5/mar/2022. 
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Podcast é rádio? 

Macri Elaine Colombo,Universidade Federal do Amazonas1 
Amarinildo Osório Souza, Universidade Federal de Santa Maria2 

Palavras-chave: Rádio; Podcast; Convergência. 

Este trabalho tem como objetivo entender se o podcast é rádio, o que nos leva, antes de tudo, a 

compreender alguns dentre vários conceitos em torno do rádio atrelados à sua evolução e à cultura tecnológica. 

A fim de guiar essa discussão, usamos a abordagem qualitativa, com pesquisa de campo e como técnicas a 

observação participante, entrevista, diálogos informais, além de pesquisa bibliográfica.  

Inicialmente, é importante destacar que ainda é comum conceituarmos o rádio através da legislação, do 

conteúdo, programação, transmissão, financiamento e suporte, como se fez há anos na primeira edição do clássico 
dicionário de Comunicação, de Rabaça e Barbosa (1978). Não que essas definições estejam incorretas, mas já não 

são suficientes para sustentar as dimensões dessa mídia atual, devido as múltiplas transformações tecnológicas, 

dentre elas, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 

O rádio se transformou com maior ênfase, a partir dos anos 50 com o surgimento da TV, e teve que saber 

lidar com as convergências tecnológicas, a chamada radiomorfose.  Para que pudesse atuar, teve que continuar se 

adequando com a entrada cada vez mais instantâneas das tecnologias digitais e da web, principalmente no quesito 

linguagem e dos suportes como os smartphones (PRATA, 2009).  

Jenkins (2008) chama estes momentos de era digital de convergências midiáticas, quando o meio/rádio 

soube se transformar para se adequar com a entrada de novas tecnologias, que fizeram concomitantemente 

modificações nas mídias (como nas linguagens: texto, foto, vídeo e som) com a entrada na era digital. Mas Jenkis 

cunhou, também, o termo cultura da convergência, por saber que isso tudo automática e igualmente transforma 

as atitudes e comportamentos das pessoas. Isso predispõe as pessoas a se relacionarem com os meios de 

comunicação e dá a oportunidade de serem participantes ativas no processo comunicativo, modificando, desse 

modo, a ecologia comunicacional. 

A partir de então, começam os questionamentos se o podcast é rádio. Há quem classifique podcast como 

um processo midiático que emerge a partir da publicação e distribuição de áudio na internet com possibilidade de 

download. Sabemos que o mesmo já se utiliza de processo de produção de material digital (áudio, vídeo, texto ou 

imagem – links hipertextuais) e podem ser realizados ao vivo, com a modalidade de transmissão de informações 

via internet. 

Faz entender que, desse jeito, não possuem as características do modelo radiofônico analógico/ hertziano 
que se utiliza da radiofusão sonora, já tida por muitos como o clássico conceito de rádio, por esse transmitir as 

ondas hertzianas com recepção e emissão ao mesmo tempo.   

 
1 Mestra em Ciência da Comunicação pela UFAM, Jornalista pela UNESP e Pedagoga. 
2 Doutorando pela UFSM, Mestre em Ensino Tecnológico pelo Instituto Federal do Amazonas, Publicitário e Especialista em 
Marketing. 
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Se compararmos as questões técnicas, os materiais digitais do podcast acabam possuindo características 

do modelo de radiofonia (rádio on-line), que inclui na sua subclassificação o rádio expandido como o podcast 

(KISCHINHEVSKY, 2011). Esse modelo acaba por utilizar broadcast, que servem para compartilhar a mídia em 

grande escala como internet, as redes de telefones celulares etc. em vez da radiofusão, sem contar que usufruem 

também dos mesmos materiais digitais. Tendo por base essas evidências, poderíamos considerar o podcast como 

rádio. Afinal, esse é um meio de comunicação expandido, o que abarca além das transmissões em ondas 

hertzianas/analógicas, transmissões das mídias sociais e das novas mídias (celular, tablets) (KISCHINHEVSKY, 2014, 

p. 13-14.) 

Se repensarmos como Meditsch (2010), que deu um novo conceito sobre rádio, também poderíamos 

considerar o podcast como rádio. Esse autor define o rádio como uma instituição social, uma criação cultural, que 
visa a sociedade se baseando em proposições existentes da essência no jornalismo e que extrapola para o rádio.   

Por outro lado, se levarmos esta temática para as questões financeiras e pensarmos o podcast como rádio, 

a qual visa representar toda a sociedade e dar a ela informação, pode ser que o podcast não possa cumprir na 

íntegra esse contexto, pelo fato de que nem todos podem ter acesso à internet para usufruir do podcast. Isto não 

o torna um rádio, pois existem veículos de comunicação em que podcasts acabam sendo produzidos e consumidos 

sob demanda para um público bem específico, o chamado micromídia, assim como em algumas webs rádios e 

rádios digitais. 

Em diálogo com Ferraretto (2021, comunicação pessoal), chegamos a denominar pontos em comum 

sobre a pergunta que motivou essa discussão: se podcast é rádio. O que mais aproxima o podcast do rádio é o som; 

e o que mais afasta é o uso que as pessoas dão ao podcast. O fato é que pesquisadores estão se ajustando à nova 

realidade da convergência midiática, o que leva a entender que ainda não se pode afirmar unanimemente se 

podcast é rádio. E sim compreendermos seu papel ideológico e social, com um instrumento de democratização da 

informação, seus impactos na Comunicação e características para a cultura da convergência.  
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Youtubers ou podcasters: uma análise do processo 
de remediação nos podcasts Flow, PodPah e 
PodDelas no YouTube 

Andrei dos Santos Rossetto, Universidade Federal do Rio Grande do Sul1 

Palavras-chave: Podcast; Youtube; Rádio; Televisão; Remediação. 

A questão principal do presente artigo é: quais as características dos programas apresentados pelos 

podcasts Flow, PodPah e PodDelas nos seus respectivos canais do YouTube e em que medida ocorrem 
remediações do rádio e da televisão? O objetivo é identificar e compreender quais as características dos programas 

apresentados pelos podcasts Flow, PodPah e PodDelas no YouTube, entre o período de 1 e 31 de outubro de 2021, 

bem como verificar em que medida acontecem remediações de formatos e gêneros radiofônicos e televisivos. Para 

atingir os objetivos propostos, recorre-se à análise de conteúdo (BARDIN, 2011) como ferramenta metodológica. 

A coleta de dados foi realizada sobre os programas veiculados no YouTube no período entre 1 e 31 de 

outubro de 2021. Para tanto, utilizou-se como ponto de partida a lista Do vídeo para o podcast disponível no 

Spotify e que, segundo a plataforma, contem os programas que são sucesso em vídeo. Num segundo momento, 
foram selecionados os três podcasts com mais de um milhão de inscrições nos respectivos canais do YouTube. No 

período delimitado foram analisados 19 programas do podcast Flow, 27 do PodPah e 12 do PodDelas, totalizando 

58 programas. Selecionaram-se as seguintes categorias de análise: atores, periodicidade, tempo, televisão e rádio. A 

dimensão atores se refere ao número de convidados de cada programa. A categoria periodicidade tem duas 

subcategorias: data de publicação no Spotify e data de publicação no YouTube. Tem o propósito de identificar 

qual o intervalo de tempo entre a transmissão ao vivo em vídeo e a publicação do arquivo sonoro na plataforma 

de áudio. A dimensão tempo apresenta o tempo total de cada programa. A categoria televisão é composta por 
duas subcategorias (ARONCHI, 2015): gêneros e formatos. Tem por objetivo demonstrar quais gêneros e formatos 

televisivos prevalecem nos programas. A categoria rádio apresenta as subcategorias gêneros e formatos, com base 

em Barbosa (2003), McLeish (2001) e Ferraretto (2014). O objetivo é demonstrar quais gêneros e formatos 

radiofônicos são preponderantes nos podcasts. 

Levando em consideração os resultados deste estudo, sugere-se que os podcasts analisados podem ser 

vistos como remediações do rádio e da televisão, apresentando-se como versões remodeladas e aprimoradas de 

gêneros e formatos desses meios (BOLTER; GRUSIN, 2000). A presença de um convidado em 81% dos podcasts 
indica uma característica dos programas de entrevista do telejornalismo, que procuram pessoas das mais diversas 

áreas para ficar frente a frente com um apresentador (ARONCHI, 2015). Entretanto, ao contrário das entrevistas 

jornalísticas, onde o jornalista não tem o compromisso de deixar o entrevistado à vontade (ARONCHI, 2015), nos 

podcasts há um bate-papo informal, os anfitriões não se portam como jornalistas e dificilmente fazem perguntas 

constrangedoras. 

 
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS. Professor no curso de jornalismo da ESPM Porto 
Alegre. Membro do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Rádio (UFRGS). 
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Embora haja o aprofundamento de temas, como nas tradicionais mesas-redondas radiofônicas 

(FERRARETTO, 2014), os podcasts não seguem pauta definida, tão pouco roteiro; a experiência é de uma conversa 

improvisada, com liberdade de assuntos. Além disso, diferente das emissoras de rádio, que respeitam a grade de 

programação, nos podcasts não há padrão de tempo, por isso, as transmissões ao vivo no YouTube são muito mais 
longas do que as produções de rádio. 

Em relação à categoria periodicidade, o resultado demonstra que os podcasts privilegiam a versão em 

vídeo, já que 71% dos 58 programas analisados foram disponibilizados no Spotify no dia seguinte à transmissão no 

YouTube. Seguindo nesta linha de raciocínio, sugere-se que a plataforma de vídeo, com suas próprias formas de 

interatividade, sociabilidade e curadoria de conteúdo (SULLIVAN, 2019), tornou-se um lugar essencial para 

alcançar um público que, de outra forma, não acessaria os programas. 

Ao assistir aos programas no YouTube, demonstra-se que os podcasts remediam um estúdio de rádio. O 
convidado e a dupla de apresentadores, com fones de ouvido proeminentes, sentam-se frente a frente. Microfones, 

sustentados por braços articuláveis, são ajustados na altura do rosto. Sugere-se também que os programas podem 

ser vistos como remediações do gênero talk show da televisão. A diferença é que não há conjuntos musicais, nem 

a presença de público no estúdio, como se costuma ver nos tradicionais programas televisivos (ARONCHI, 2015). 

Assim, confirma-se o objetivo e a hipótese do presente estudo de que os podcasts analisados remediam e 

transformam gêneros e formatos do rádio e da televisão (BOLTER; GRUSIN, 2000) e que, embora versões sonoras 

sejam distribuídas nas plataformas de áudio, a prioridade é a versão em vídeo, originando um formato que 
dificilmente teria espaço nas programações das emissoras tradicionais, mas que se mostrou eficiente no YouTube, 

que oferece suas próprias formas de interatividade, monetização e curadoria de conteúdo 
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Da legitimação ao exagero: o lugar de fala dos 
podcasters 
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A linguagem radiofônica é composta pela palavra, silêncio, música e efeitos sonoros (BALSEBRE, 2005). 

Pode-se dizer que o podcast também é construído pelas combinações desses mesmos quatro elementos, já que 

tem o áudio como formato principal, que atua com autonomia. 

Nesta pesquisa, nos interessa especificamente refletir sobre as potencialidades da palavra, que, na 

composição narrativa de ambas as mídias, é transformada em som. Ao escutar um podcast, o ouvinte recorre à 
formulação imaginária da palavra falada, fato que permite que a audiência se envolva ativamente na narrativa e 

nos relatos. 

Berry (2015) mapeou algumas das principais características do podcast e aponta como sendo 

fundamentais a intimidade, a informalidade, a inovação, a independência e a (des)intermediação. As duas 

primeiras dizem respeito exclusivamente à forma com que o narrador cria laços para se relacionar diretamente 

com a audiência, ou seja, principalmente por meio da palavra. Dessa maneira, o podcast acaba caracterizando-se 

por ser uma produção que dá destaque à fala, já que se utiliza muito dela para compor as produções. 

A inovação, a independência e a (des)intermediação contribuem para que o podcast caminhe para um 

lugar de mais democratização da informação e do discurso, tanto do ponto de vista da produção quanto do 

consumo, fazendo com que os conteúdos se tornem múltiplos e as produções se tornem cada vez mais distintas. 

Assim, surgem novos atores e novas formas de mediar a realidade (HERSCHMANN; KISCHINHEVSKY, 2009).  

De acordo com dados divulgados pelo Deezer3, o número de ouvintes de podcast cresceu 24% ao longo 

de 2021, enquanto o número de transmissões dessas produções registrou 32% de aumento nessa plataforma de 

streaming. Com o crescimento no consumo, percebe-se a eminência de figuras sociais, os podcasters, que 
transformam essa mídia em um “lugar de fala” para divulgar ideias e defender opiniões. Ribeiro (2007) defende que 

é complexo conceituar o que seria um lugar de fala, pois não são os indivíduos necessariamente que deveriam ser 

observados, mas sim as condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de representação. 

A partir desse cenário, partimos do pressuposto de que a desintermediação e a independência, atributos 

que contribuem para conceituar o fenômeno podcasting, ainda que estimulem a criatividade e a inovação na 

podosfera, são regidas por normas simbólicas e sociais que devem ser respeitadas no que se refere especificamente 

 
1 Doutora em Comunicação pela UFJF com estágio doutoral na Universidade do Minho, Portugal. Membro do Grupo de 
Pesquisa ConJor (UFOP) e do Núcleo de Estudos em Rádio (UFRGS). 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS. Professor no curso de jornalismo da ESPM Porto 
Alegre. Membro do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Rádio (UFRGS). 
3 Dados da pesquisa disponível em: https://canaltech.com.br/apps/numero-de-ouvintes-de-podcasts-cresceu- 24-em-2021-
revela-deezer-197556/. Acesso em: 21/mar/2022. 
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à produção e circulação de conteúdos Assim, o objetivo dessa pesquisa é refletir sobre como o podcast tem se 

tornado uma mídia legitimadora de fala e as consequências quando é usada para transmitir ideias sem que haja 

conscientização do podcaster. 

Como abordagem metodológica, recorremos ao estudo de caso (YIN, 2001), pois analisaremos a demissão 
do podcaster Bruno Monteiro Aiub do Flow Podcast. No dia sete de fevereiro de 2022, durante uma discussão 

sobre radicalismos de esquerda e direita, Monark, como é conhecido, defendeu a criação de um partido nazista 

reconhecido por lei no país (O GLOBO, 2022). Ele também saiu em defesa do “direito” de ser antissemita. O 

podcast, transmitido ao vivo no YouTube, recebia os deputados federais Tabata Amaral, do PSB-SP, e Kim 

Kataguiri, do DEM-SP. No seu site4 na internet, a equipe do programa define o Flow Podcast como uma conversa 

descontraída, longa e livre, como um papo de boteco entre amigos. 

Como principal resultado, percebe-se que o podcast tem se tornado uma mídia confiável, tal como o 
rádio. Assim, chamamos atenção para o conceito de lugar de fala, que argumenta que, por mais que a visão do 

indivíduo seja seu ponto de partida para discorrer sobre determinado assunto, esse “lugar de fala” não é dado de 

forma unicamente individual, pois são perpassados elementos estruturais que devem ser levados em conta, tal 

como o limite da liberdade de expressão, ou seja, pensar até onde um indivíduo pode se expressar sem que suas 

ideias se caracterizem como crimes contra à democracia e à vida humana. 
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A evolução da web para os níveis 2.0 e 3.0 tensionaram o rádio a deixar de ter hora marcada como recurso 

exclusivo para a escuta do conteúdo de sua programação e de seus principais formatos jornalísticos, incluindo a 

reportagem radiofônica. Tal como na década de 1950, com a chegada da TV e a necessidade de reinvenção de seus 

formatos e de suas linguagens, o rádio enfrenta gradualmente o desafio de coexistir diante de seu fiel ouvinte 

tradicional e dos novos públicos que surgem cada vez mais engajados em novos hábitos de escuta e consumo de 
conteúdo jornalístico sonoro. 

Para Camargo e Magnoni (2019, p. 126), “a antiga receita que tornou o rádio brasileiro um veículo 

bastante resiliente foi o desenvolvimento gradual de uma linguagem simples e direta, capaz de abranger e interagir 

com diversas camadas socioeconômicas e culturais”. Neste sentido, mais uma vez linguagem e tecnologia 

necessitam evoluir concomitantemente para, no mínimo, manter seu amplo grau de abrangência e interação, 

capacidade histórica do rádio lembrada por Camargo e Magnoni. 

A reportagem radiofônica, como um formato que consegue conciliar tanto a instantaneidade e o 
imediatismo como o aprofundamento e a contextualização dos acontecimentos em horizontes mais amplos, 

surge como um espaço para atestar a tão necessária resiliência do meio. O agrupamento das representações 

fragmentadas da realidade (PRADO, 1989), com a ampliação tanto quantitativa como qualitativa da notícia 

(FERRARETTO, 2014), conseguindo conceber uma linguagem jornalística que desperta interesse por forma e 

conteúdo na narração do acontecimento (FERRAZ, 2016), faz com que a reportagem se mantenha atraente e 

melhor compatível com o contexto tecnológico contemporâneo de produção e de escuta de áudio. 

Essa pesquisa discute, portanto, como o formato reportagem radiofônica se mantém atual diante da 
abundância na oferta de conteúdo em áudio nas novas plataformas. Trata-se de uma pesquisa exploratória em 

andamento, de abordagem qualitativa, utilizando como metodologia a revisão bibliográfica e a análise 

documental. O problema discutido neste trabalho envolve as características pioneiras e usuais da reportagem no 

rádio e como elas conseguem ser reaproveitadas nas novas formas de produção, emissão e consumo de áudio. Os 

aportes teóricos e metodológicos vão ao encontro das principais características que compõem o formato 

reportagem radiofônica, com destaque para os elementos que garantem a expansão e a sobrevida diante dos 

desafios tecnológicos do novo contexto informativo em expansão no século 21. 

O estudo busca explorar, identificar e analisar, através de pesquisas recentes e de novas experiências do 

jornalismo sonoro, algumas apostas do rádio para manter o formato reportagem radiofônica compatível com os 
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hábitos contemporâneos de consumo de informação. Pesquisadores sobre o potencial do áudio para o jornalismo 

contemporâneo como Kischinhevsky e Lopez (2018), Pase et al. (2019), Paiva (2019), Paiva e Moraes (2020), 

somam-se aos estudos sobre o rádio e a reportagem radiofônica inseridos nesse processo constante de 

transformação de linguagens e tecnologias, vindos de Cebrián Herreros (2011), Ferraz (2016), Kischinhevsky 
(2016), Lopez (2016), Camargo e Magnoni (2019), Gambaro (2019), Zimmermann e Zuculoto (2020), entre outras 

publicações e autores. 

As considerações iniciais que apontamos neste trabalho são de que o rádio tem conseguido 

compatibilizar a instantaneidade do dial com as práticas multitasking dos hábitos de escuta contemporâneos. As 

mudanças no caráter da reversibilidade da mensagem radiofônica, impensável ao longo da maior parte do século 

20, avançam com as incorporações dos novos recursos tecnológicos, como também se inserem na paisagem 

urbana, dinâmica e contemporânea do novo ouvinte. A ambiguidade possível do formato reportagem radiofônica 
em servir tanto ao caráter de urgência do vivo dentro da aceleração do horário comercial quanto ao ritmo 

descompassado de contemplação do diferido em edições especiais, alavanca o meio à intersecção das velhas e das 

novas experiências de consumo do jornalismo sonoro. 
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Neste trabalho, apresentamos reflexões preliminares para uma proposta de estudo sobre a atuação do 

repórter de rádio sob a convergência midiática (JENKINS, 2009). Para tanto, nos apoiamos numa revisão teórica 

inicial dos principais estudiosos do tema, como Ferraretto (2014), Kischinhevsky (2012), Meditsch (2010) e Lopez 

(2010). Neste estudo, utilizaremos a análise documental, enquanto método e técnica, por meio da revisão 

bibliográfica. A partir dos autores mencionados, até o momento, percebemos que os avanços tecnológicos das 
últimas décadas vêm transformando não só o conceito de  rádio como o papel do repórter e apontam incertezas 

sobre o futuro da profissão, num contexto de precarização, com redução dos postos de trabalho e sobrecarga de 

atribuições. 

A reinvenção marca a história do rádio desde o transistor até a telefonia móvel, potencializando 

características como mobilidade e imediatismo. Com a internet, estes atributos colocaram o meio num novo 

cenário, da cultura de convergência, com profissionais multitarefas, para uma produção multiplataforma. O rádio 

se tornou hipermidiático (LOPEZ, 2009, p. 119), pois “[...] fala em diversas linguagens, em distintos suportes e, ainda 
assim, mantém no áudio seu foco”, e também se tornou expandido, porque “[...] extrapola as transmissões em ondas 

hertzianas e transborda para  as mídias sociais, o celular, a TV por assinatura e sites de jornais” (KISCHINHEVSKY, 

2016, p. 13). Meditsch (2010), no entanto, prefere classificá-lo como um novo rádio, que é mais do que a tecnologia, 

e aponta que o melhor seria pensá-lo como instituição social e criação cultural. 

Embora tenha um formato de jornalismo com características que o diferenciam, vemos  que a 

convergência das redações, discutida por Primo e Zago (2015), vem tornando o rádio mera transposição de outras 

mídias. Além disso, o repórter de mídia sonora vem perdendo a centralidade na reportagem radiofônica ao ser 
desafiado a produzir para outros meios e ceder espaço para jornalistas de outras plataformas.   

Ferraretto (2021) alerta que a qualidade dos repórteres confere relevância à emissora e que sem eles não 

se pode falar em jornalismo. Ao mesmo tempo, menciona a perda de autonomia das emissoras ao dependerem de 

jornais e portais de internet. A mesma dependência é observada em rádios inseridas em empresas com produção 

multiplataforma. A discussão abrange um contexto maior, que afeta a profissão de forma geral, como apontam 

Deuze e Witschge (2016, p. 09) ao questionarem “O Que o Jornalismo está se Tornando?”. Os autores o classificam 

como num processo “[...] onde as práticas individuais são parte de um contexto profundamente precário 
governado por uma permanente impermanência na indústria”.  
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Ferraretto e Kischinhevsky (2010) também abordam as mudanças nas condições de trabalho, a partir da 

convergência, com redução de vagas no mercado após a substituição dos profissionais por serviços automatizados, 

além do acúmulo de funções sem remuneração adequada. Embora reconheçam os desafios de tais alterações, 

Ferraretto et al. (2019, p. 23) alertam para  avaliações preconceituosas sobre as múltiplas funções do jornalista no 
rádio e destacam que as transformações da profissão são irreversíveis. “Vive-se uma etapa histórica, em que as 

emissoras adotam a convergência como estratégia e não mais apenas a segmentação de seu conteúdo. [...] Se o 

meio está se transformando é natural que o mesmo ocorra com jornalistas e radialistas”. 

Neste contexto, Kischinhevsky (2022) defende que o reconhecimento da importância das pessoas e da 

estrutura de produção é parte da discussão sobre o futuro do rádio, sobretudo num momento histórico que cobra 

reinvenção e superação. “O rádio precisa se reconhecer como plataforma. Hoje, ele apenas surfa em outras 

plataformas. Pra isso funcionar, você tem que ter conteúdo, você não faz rádio de qualidade sem pessoas, sem 
investimento, sem recursos, sem estrutura (2022)” 3.  

Temos visto no rádio contemporâneo a disseminação de um discurso sobre as múltiplas competências 

profissionais e uma crítica, quando há questionamentos à ideia de produção multimídia, ao que alguns podem 

julgar resistência à mudança.  Na prática, fatores como tempo de execução de tarefas e número de produções 

diárias vão muito além da boa vontade de quem está na linha de frente. 

A dificuldade não reside na produção de conteúdos para distintas plataformas, mas na  xexecução de 

diferentes produtos ao mesmo tempo, com deadline curto. Apesar do risco desta lógica representar sobrecarga de 
trabalho e dificuldades do ponto de vista técnico e humano, a ideia é cada vez mais defendida pelas empresas. Ela 

vai ao encontro de um tempo em que a individualidade (ou individualismo) é imperativa, mesmo que a qualidade 

e a credibilidade sejam tão necessárias ao jornalismo, enquanto modelo de negócio, e  dependam da preocupação 

com o coletivo, do foco no interesse público. 
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O rádio como instrumento atuante em situações de 
risco e desastres: A ação em casos concretos 

Maria Filomena Salemme,  
Universidade Metodista de São Paulo1 

Palavras-chave: Rádio; Comunicação; Calamidade; Social. 

O presente artigo tem como principal finalidade apresentar e avaliar, por meio de episódios reais, o 

desempenho da mídia rádio em casos de crises e desastres. O intuito foi compreender a especificidade da 

participação das ondas sonoras em ocorrências de riscos e calamidades envolvendo populações vulneráveis. A 

pesquisa analisa reportagens da Rádio ONU veiculadas em 2016.  

Para exaltar os atributos deste veículo de comunicação a UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura) criou e oficializou em 2011 o Dia Mundial do Rádio, no entanto a primeira celebração 

só aconteceu em 2012. A data escolhida foi 13 de fevereiro, por ser o dia em que a Rádio ONU entrou no ar, em 

1946, com sua primeira transmissão sobre o trabalho das Nações Unidas no mundo. Desde 2012, a cada ano um 

tópico foi determinado para a comemoração da data. O tema selecionado em 2016 foi “O rádio em emergências 

e desastres”.  

A pesquisa utilizou conceitos de KAPLUN (apud Meditsch 2008) que já na década de 90 defendia o rádio 

como um instrumento que pode e deve ser utilizado de maneira eficiente para dar visibilidade às carências da 
população e FERRARETO (2001) para quem, a união dos elementos que constroem a linguagem radiofônica, pode 

impactar o ouvinte também psicologicamente. A investigação para este artigo foi também a partir do método de 

análise de conteúdo de BARDIN (2016) que prevê três fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. A pré-análise que é a fase de organização “possui três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação da hipótese e dos objetivos” (BARDIN, 2016).  

A partir da hipótese de que rádio, pelo seu poder de onipresença, mostrou-se como o meio de 

comunicação adequado para cenários de emergências de saúde pública e humanitárias foram escolhidas três 
reportagens. A primeira, “Vozes de rádios comunitárias falam de épocas de emergência em Moçambique”, nos 

apresenta um outro lado da influência que uma transmissão por ondas sonoras pode causar no ouvinte. A segunda 

reportagem, “Portuguesa conta como a rádio fez diferença em grandes calamidades”, traz as histórias da jornalista 

Mariana Palavra, que atuou em cenários de devastação após terramotos no Haiti e no Nepal quando trabalhava 

na Rádio Minustah FM e ,por fim, a reportagem “Especial: O rádio durante emergências em países africanos”, que 

relata a história da rádio Okapi na República Democrática do Congo, na qual são feitas transmissões com o 

propósito de alertar e informar quando há emergências; todas foram veiculadas em 13 de fevereiro de 2016 pela 
Rádio Onu. 

As três matérias radiofônicas foram produzidas a partir de casos reais e estão dentro da temática 

abordada na hipótese proposta. Na fase de exploração do material, foi feito um recorte das reportagens veiculadas 

 
1 Docente na Universidade Metodista de São Paulo, Mestre pela Faculdade Cásper Líbero e Doutoranda pela Universidade 
Metodista de São Paulo. 
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na Rádio Onu na mesma data e as três matérias foram selecionadas porque, dentro do mesmo tema, retratam 

performances diferentes do rádio enquanto um ator social na comunidade. O tratamento dos resultados e a 

interpretação proposta por BARDIN (2016) trata de significar e validar os resultados brutos.  

Dentro do objetivo de desvendar que instrumentos foram utilizados para transformar o rádio em uma 
ferramenta capaz de colocá-lo como protagonista e com uma atuação que vai além de emissor e receptor, a análise 

das três reportagens mostrou facetas desse veículo que, por vezes, não são aparentes. Desde mensagens de 

otimismo para manter a esperança no local atingido, anúncios de alerta como forma de prevenção, até a 

distribuição de aparelhos de rádio movidos a energia solar para levar informação nos locais devastados e sem 

energia elétrica.  

Por fim, o estudo demonstra que a informação é um grande artifício para socorrer as populações 

envolvidas em cenários de adversidades, sejam eles de causa natural ou conflitos políticos e/ou econômicos. A 
pesquisa demonstrou que o rádio desempenhou um papel social de fornecer acesso à informação na precaução 

do risco, antes, durante e após a ocorrência de uma calamidade. De acordo com os textos que retratam 

emergências e calamidades, a função desempenhada pelo rádio foi fundamental para a diminuição do impacto da 

crise gerada por aquela ocorrência. 
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A Cobertura Local sobre a vacinação na CBN Cuiabá 
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Com cerca de 723 empresas mapeadas na região Centro-Oeste, o rádio é, atualmente, o segmento 

noticioso mais expressivo para o combate dos desertos noticiosos identificados em 136 municípios da região 

(PROJOR, 2022). Ao considerar a presença desse meio de comunicação apenas no Estado de Mato Grosso, se 

observa a existência de 11 redes de rádio e 32 emissoras, das quais cinco são afiliadas a uma rede de rádio nacional. 

Neste contexto, essa pesquisa busca analisar o programa matinal da emissora CBN Cuiabá, do dia 18 ao dia 22 de 

janeiro de 2021, semana marcada pelo início do período vacinal como combate da COVID-19. 

Levando em consideração que 78% da população utiliza o rádio como fonte para a busca de informações, 

esse meio de comunicação é de extrema importância para a propagação de informações confiáveis e verídicas 

referentes à pandemia de COVID-19. Em um contexto no qual o Brasil é o país que mais consome informações 

locais, com 73% da população demonstrando interesse por notícias regionais (REUTERS, 2020), é importante 

ressaltar a relevância de uma cobertura regional focada nas especificidades das comunidades em que as emissoras 

estão inseridas. 

Em um processo no qual o número de ouvintes de rádio é influenciado, também, pelas mudanças na 
forma de produção e distribuição de conteúdos radiofônicos, na chamada convergência midiática, verificamos 

dois modos de classificação para a produção de conteúdos em áudio, a primeira no que tange ao rádio 

convencional e a plataformas como a tv ou a internet, e a segunda no que diz respeito a produções transmitidas 

de forma on-line (QUADRO E LOPEZ, 2013). Neste contexto, os novos modos de produção, com o enfoque ainda 

no material em áudio, podem ser classificados como rádio hipermidiático (LOPEZ,2010) e expandido 

(KISCHINHEVSKY, 2016). 

Vale salientar que essas mudanças atingem de forma direta pequenas emissoras que passam a ser 
dependentes de conteúdos produzidos por redes de rádio, essas por sua vez, dispõem de mão-de-obra e tecnologia 

necessária para a produção de áudios. Desta forma, emissoras afiliadas estabelecem acordos ou convênios com as 

emissoras cabeça para uma veiculação de baixo custo dos materiais de audiojornalismo. A consequência desta 

ação é a supressão de traços locais nas notícias veiculadas durante a programação dessas emissoras (AVRELLA e 

ALEXANDRE, 2014). 

Levando em consideração o novo processo de escuta e produção de áudio no período de convergência 

midiática, durante esse trabalho, se buscou analisar por meio da metodologia proposta por Quadros, Assmann e 
Lopez (2014, p. 285), a programação dos conteúdos veiculados durante a programação matinal, ao longo dos dias 

18 a 22 de janeiro de 2021, da emissora CBN Cuiabá. 

 
1 Graduanda em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
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em Comunicação (PPGCOM) e de Jornalismo da UFMT. 
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Para a construção metodológica, o trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira é composta pelo o 

que Bardin (1977) classifica como leitura flutuante, realizada a fim de se obter primeiras impressões sobre o 

material para, então, realizar a construção do segundo passo. Esse, por sua vez, foi composto pela categorização do 

material a partir das peculiaridades observadas durante a primeira etapa. 

Para a categorização do material, usou-se como base uma adaptação da tabela do Global Media 

Monitoring Project, com o objetivo de analisar aspectos que contemplam o conteúdo (temática principal), 

abrangência da cobertura (local, nacional, internacional), a relação do conteúdo com a pandemia ou vacinação e 

a origem da vinculação deste, ou seja, se o conteúdo era produzido na filial local ou se era de proveniência da rede 

CBN. 

Ao total foram codificados 253 tópicos dos quais 135 possuíam origem em perguntas e respostas de 

entrevistas e 118 em boletins e notas informativas veiculadas nos intervalos da programação, por meio dos quadros 
“Giro de notícias” (de origem da CBN local de Cuiabá) e "Repórter CBN” (da rede CBN). 

Da codificação geral, contemplando os informativos e as entrevistas, foi observado a abordagem das 

seguintes temáticas: Ciência e Saúde (28,1%), Economia (22,5%) e Política e Governo (14,6%). Cabe um destaque 

para o tópico de Infraestrutura (9,5%), já que em Mato Grosso iniciava-se uma discussão para a mudança de VLT 

(Veículo Leve sobre Trilhos) para BRT (Bus Rapid Transit) que ligará a cidade de Cuiabá a Várzea Grande. 

Sobre a cobertura da pandemia, 175 tópicos, equivalente a 69,2%, não correspondiam a COVID-19, assim 

como 209 tópicos abordados, 82,6% não correspondiam à vacinação. Ainda no que diz respeito à abrangência geral 
dos informativos, 70,8% (179 tópicos) possuem abordagem local, 23% (60 tópicos) nacional e 55% ( 14 tópicos) 

abordagem internacional. 

Já no que tange os 118 tópicos específicos nos informativos do "Giro de notícias”, quadro da emissora CBN 

Cuiabá que contou com 40,7% dos conteúdos (48 tópicos), e do "Repórter CBN”, pertencente à rede CBN e que 

contabilizou 59,3 % (70) dos informativos codificados, somente 40 tópicos, cerca de 33,9%, abordavam a COVID-

19 e, 33 tópicos correspondente a 28,2%, abordavam a vacinação. 

Levando em consideração a importância do rádio no Estado de Mato Grosso, é notável a possibilidade de 
acesso do objeto de estudo por meio de plataformas online. Esta possibilidade de consumo através de novas mídias 

proporcionou, também, a observação das redes sociais como ponte entre receptor e emissor, aumentando, deste 

modo, a participação dos ouvintes durante a duração dos programas. 

No que diz respeito à transmissão noticiosa na rádio cuiabana, é notório a presença de conteúdos em 

comum do Repórter CBN com a rede de rádio CBN. Outro ponto a se destacar é a frequência de informativos com 

informações nacionais, que apresenta mais periodicidade comparado aos informativos locais. O que pode se 

relacionar como uma estratégia de barateamento de produção e que apresenta como consequência a diminuição 
de notícias de interesse local. 
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As transformações do rádio pelas novas tecnologias 
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Este artigo busca compreender as transformações do radiojornalismo pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação, através do objeto Rádio Acústica FM. A proposta tem como objetivo identificar a 
inserção de imagens, vídeos e outras formas de consumo durante a programação radiofônica expandida. A análise 

propõe uma reflexão sobre a “virada do século que foi o momento fundamental para a modernização do rádio, 

paralela à televisão pela adaptação de empresas na nova economia de mercado ou talvez uma questão de 

sobrevivência” (BARBEIRO, 2003). A metodologia adotada implica em levantamento de informações, pesquisa 

bibliográfica, coleta de dados e entrevistas. Considerando como resultado, a mudança na rotina de produção do 

ambiente informativo e evolução das plataformas de interação com o ouvinte. 

De acordo com Ferraretto, desde o século XX, emissoras ofereciam conteúdo multimídia, como ocorreu 
nos anos 1950, no grupo Rede Brasil Sul (RBS). Com base neste desenvolvimento histórico, o objetivo do estudo é 

apresentar a trajetória do rádio no Brasil, a fase inicial do rádio gaúcho até identificar em Camaquã o surgimento 

da Rádio Acústica FM. A forma, a definição de pauta, a reportagem, o repórter de rádio, a apuração da notícia, a 

sincronização de texto, áudio e vídeo impactam na reflexão de oferta de conteúdo sobre os conceitos do 

centenário radiofônico.  

Hoje, a responsabilidade do repórter cresce e se diversifica: ele não apenas deve apurar, mas 
formular seu texto como o melhor dos redatores e participar das tarefas de edição. Para 
adequar-se a esse modelo, o operário deve ser versátil e interessado pela totalidade do 
processo de produção (LAGE, 2009, p.20). 

Foram necessários para o desenvolvimento da pesquisa a realização da análise do contexto por meio da 

descrição de entrevistas de comunicadores de Camaquã, jornalistas do grupo, busca de documentos físicos e 

digitais para possivelmente compreender a estrutura radiofônica expandida. Além disso, o projeto detalhou a linha 

evolutiva do objeto, a construção, produção, apresentação dos programas e adaptação dos profissionais no 

cotidiano. Portanto, “a convergência não é uma novidade no desenvolvimento dos meios de comunicação, sempre 

foi essencial no processo de transformação em todos os tempos”. (BIANCO, 2012 p. 1)  

Conclusões 

A popularização de novas tecnologias talvez tenha sido a mais determinante e significativa das mudanças 

pelas quais o rádio precisou passar. Este desenvolvimento proporcionou ao usuário ouvir rádio além do meio 
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convencional, mas, também, através do celular, de forma online, na televisão paga, em automóveis, em videogames 

e tablets.  

Primeiramente a programação da Acústica FM era composta predominantemente pelo cenário musical 

transmitida no rádio, ao completar 10 anos, mudou a forma de comunicação com os ouvintes; adotando 
programas de vídeo, permitindo interações em chamadas ao vivo, conversa simultânea e outros modelos. Se 

tornou a primeira rádio da região a oferecer conteúdo digital, focado no mobile a partir do segundo semestre de 

2013. Nesse período, passou a oferecer a transmissão da rádio online através do aplicativo próprio, disponível para 

android, ios e Windows. “Desde então, o objetivo da equipe era ser provedora de conteúdo local e regional com 

credibilidade”2 (RENNER, 2020) 

Deixou de atingir somente os moradores da cidade local para levar informação na região Centro-Sul, 

alcançando 18 municípios. A Acústica FM, em 2020, esteve com 90% da programação focada em jornalismo. 

Consideramos, após analisar o objeto, que ouvintes possuem maior interação e participação na 

programação, além da exigência de diversificação de conteúdos distribuídos nas plataformas. Portanto, essa 

transformação, porém, não impacta apenas a forma de consumir conteúdo informativo ou recreativo, mas 

também a forma de produzir.  
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Ao oferecer espaço para qualquer pessoa falar pelo espaço eletromagnético sem sofrer censuras 

(MACHADO, et al., 1986), as rádios livres subvertem as lógicas impostas pelo monopólio das telecomunicações. 

Essa maneira de se expressar por meio da radiodifusão teve seu início em meados da década de 1960. França e Itália 

testemunharam o nascimento dessas emissoras clandestinas3 que experimentam novas modalidades da 

democracia. Diante disso, as rádios livres ficaram conhecidas mundialmente por sua forma peculiar de produzir e 
difundir ideias diferentes das emissoras convencionais.      

Com o advento das tecnologias emergentes, essas mídias foram colocadas de lado nas discussões 

acadêmicas. Ao se debruçar sobre as pesquisas elaboradas no campo da Comunicação sobre a temática, nota-se 

que há poucos estudos sobre como as rádios livres se (re)configuram em um mundo pautado pelas inovações 

tecnológicas. Diante do fato, emerge a pergunta: ainda vale desenvolver pensamentos acerca das rádios livres em 

um mundo globalmente conectado com a internet? 

Diante da premissa, esse texto tem como objetivo tecer conceitos sobre as rádios livres e as informações 
sonoras digitais, no intuito de suturar ideias para responder tal questão. Em específico, tenta-se observar e 

experimentar as potencialidades comunicacionais do rádio no ciberespaço para verificar se existem elementos das 

rádios livres nesse novo ambiente. 

A investigação científica conta com conceitos acadêmicos e informações de diferentes meios de 

comunicação. Ao cruzar tais conteúdos, é possível refletir profundamente sobre o rádio e suas perspectivas na web.  

As resultantes evidenciam que a (re)configuração dos meios de comunicação estimulada pela velocidade 

com que as tecnologias emergentes se atualizam cria novas oportunidades de lucrar com informações sonoras 
digitais. É possível averiguar que a mensagem radiofônica se desprende tanto das ferramentas tradicionais de 

produção e difusão como dos modelos de negócios impostos. Isso faz com que o rádio se aproxime das 

características e conceitos das rádios livres. Simultaneamente, as novas regras que regem a radiodifusão agregam 

elementos encontrados nas rádios comerciais ao meio. Da relação, surge uma forma híbrida de se fazer rádio que 

fornece certa liberdade para o sujeito se expressar e, ao mesmo tempo, consegue vantagens econômicas e controle 

sobre as informações em áudio propagadas no ciberespaço. 

 
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo (PPGCOM ECA-USP). Bolsista do CNPq – Brasil.  
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Professor 
de radiojornalismo do Departamento de Jornalismo e Editoração (CJE) da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (ECA-USP). 
3 Antes da era digital, as rádios livres ocupavam ilegalmente o espaço eletromagnético controlado pelo monopólio das 
telecomunicações por meio de transmissores de rádio e outros aparelhos de som caseiros (MACHADO, et al., 1986).  
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O presente resumo objetiva investigar o desenvolvimento e a análise de audiência de um podcast, 

intitulado “História empoeirada” cujo foco é a difusão de narrativas históricas do estado do Paraná, construídas 

por meio do trabalho de pesquisadores, historiadores e jornalistas. Através do formato de entrevistas, o podcast 

buscará disseminar essas pautas para uma audiência ampliada, tendo em vista que essas narrativas abordadas em 

sua maioria não despertam o interesse do mercado da comunicação, não possuem os recursos necessários para 

dialogar com um grande público e, por fim, acabam não sendo pautadas pela grande mídia. 

O recorte utilizado da História Pública trará a perspectiva da compreensão e da produção do 
conhecimento histórico desenvolvido dentro e fora das universidades. E visa refletir a questão central que 

movimenta o debate levantando por Juniele Rabêlo e Sônia Meneses (2018) “quem, para quem, com quem e com 

que fins se produzem as (múltiplas) narrativas históricas hoje?”  

Nesta pesquisa cabe refletir que no exercício de sua função social, a mídia torna-se responsável, mesmo 

que desavisadamente, pela construção simbólica da identidade de indivíduos e grupos. Através de notícias 

expostas sobre determinado fato, os meios de comunicação acabam exercendo muito mais que sua função, 

deixando marcas, por vezes mesmo ideológicas, nos receptores. Essa derivação comunicativa, intencional ou não, 
revela de maneira formal o sentido pelo qual a mídia pode ser considerada o “quinto poder”. Muitas vezes, o espaço 

desse poderio é utilizado para dirigir a destinação das informações em seu benefício, ou a elidir aspectos 

informativos no intuito de favorecer grupos de interesse.  

Para além das dificuldades intrínsecas ao ofício de comunicar, esses desvios dão margem ao 

questionamento da objetividade na mídia, revelando, por vezes, meios de comunicação hegemônicos que 

reforçam as relações de poder entre os mais diversos atores sociais. Debater esses espaços midiáticos, considerando 

suas funções sociais e o contexto da opinião pública para estimular uma sociedade capaz do ponto de vista da 
autonomia da reflexão, é fundamental, nesses termos. Em tempos de pós-verdade – expressão usada para designar 

a circunstância em que fatos objetivos parecem menos capazes de influenciar a construção da opinião pública do 

que apelos à emoção e às crenças pessoais – uma discussão plural, com diferentes pontos de vista sobre um assunto 

relevante, nunca foi tão importante para a formação crítica de uma sociedade (SENLLE, 2017). 

Novas práticas sociais vão surgindo e cabe a este trabalho refletir: o espaço público é cada vez mais um 

espaço midiatizado e permeado por interesses mercadológicos? Caso a primeira questão seja confirmada, um 

 
1 Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela FAG, especialista em Mídias Sociais pelo Centro FAG 
e mestranda em História Pública pela UNESPAR. Orientada pelo professor Doutor: Fábio André Hahn. 
2 Orientador do projeto de pesquisa. Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense - UFF, Mestre em História pela 
Universidade Federal Fluminense - UFF e Coordenador do mestrado em História Pública. 
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podcast pode ser um meio de divulgação dessas pautas sensíveis que também compõem a História Pública do 

Paraná? A partir dessa reflexão, percebe-se que as narrativas e discursos não só estão em disputa, mas também se 

entrelaçam e se convergem. 

A História Pública que aqui se consolida como um dos pressupostos teóricos deste projeto, corrobora na 
construção e nas representações discursivas sobre a realidade. Ao discutirmos sobre os espaços que a história é 

produzida, entendemos por meio de uma série de discussões que esse âmbito não é mais exclusivo da academia. 

Com o avanço tecnológico, as esferas digitais revolucionaram os meios de produção e circulação das narrativas 

sobre o passado. De acordo com Rosenzweig (2011) temos por um lado, a escassez de material, dado o caráter 

efêmero dos websites; por outro, ao contrário, a abundância de fontes disponíveis na rede. Tudo isso exige parar 

para pensar na verdadeira transição de paradigmas que estamos vivendo, de uma era de escassez para uma era de 

abundância. Assim, o desígnio deste projeto é abranger as potencialidades das novas mídias para a prática 
historiográfica. 

Dentre as possibilidades existentes, o formato de mídia podcast é o que melhor se enquadra nas 

intencionalidades do projeto, segundo Foschini e Taddei (2006), podcast é um meio rápido de disseminar sons 

pela internet, o neologismo foi criado a partir da junção de duas palavras: o prefixo “pod” proveniente do termo 

iPod, tocador de arquivos digitais de áudio fabricado pela empresa Apple Computer, com o sufixo “casting”, que é 

derivado de broadcasting, que significa transmissão, em inglês. No podcast, o indivíduo é livre para consumir o 

conteúdo quando, onde e no dispositivo que desejar. O ouvinte deixa de ser refém da imposição das mídias 
tradicionais. Ouvir um podcast não é como ouvir uma rádio onde se diz, “o que será que está passando?”, mas é 

mais uma ferramenta criativa onde se diz “vou ouvir o que eu quero”. 

O propósito desta investigação ao entender a História Pública não como “para”, mas como “com” o 

público é mensurar e analisar de que forma essa audiência reage e lida com o conteúdo apresentado pelo podcast, 

entendendo de que forma as narrativas históricas passam a se consolidar. 
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A presença dos povos indígenas no território brasileiro é anterior à chegada e domínio dos 

conquistadores portugueses. Ao longo dessa construção social, os nativos galgaram uma inserção no meio, como 

uma forma de pertencimento ao lugar no qual vivem. O espaço sonoro também foi um dos canais na qual os 
indígenas puderam manter um diálogo entre si e com os não-indígenas sobre suas origens, cultura, medicina e 

crenças. Este resumo expandido mapeia as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras que possuem programas 

de podcast indígenas e identifica quais regiões se destacam com essa iniciativa. A metodologia alinha-se com 

pesquisa bibliográfica (GIL, 2002) e cartografia (informação verbal)5 para o levantamento e exploração dos dados. 

Apontamentos sobre a comunicação Indígena 

O “Programa de Índio”, ativo entre 1985 e 1991, foi o primeiro programa radiofônico indígena brasileiro, 

depois dele, outras iniciativas continuaram. A “Yandê”, no ar desde 2013, foi a webrádio pioneira idealizada por um 

grupo de diferentes povos. Após 13 anos de surgimento do podcast (LUIZ; ASSIS, 2010), foi criado o primeiro 

programa voltado para os povos indígenas: “Copiô, Parente”, produzido desde março de 2017 pelo Instituto 

Socioambiental para comentar, informar e dar depoimentos. Durante a pandemia da COVID-19, os produtos em 

mídia sonora foram utilizados para divulgar ações de prevenção e combate ao coronavírus, atualizar sobre os 

números de infectados, incluindo informações em português e em línguas indígenas, como os áudios produzidos 
pelo Conselho Indígena de Roraima, em parceria com a AVAAZ e o Programa de Valorização de Línguas e Culturas 

Indígenas de Roraima. Diante deste panorama que abrange algumas das produções em áudio feitas por e com 

indígenas, é importante ressaltar que, partindo das organizações do movimento indígena, esses conteúdos 

integram uma estratégia maior de ocupar espaços de comunicação para pôr em pauta assuntos que são 

importantes para garantir os direitos indígenas.  
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Podcast indígena em Instituições de Ensino Superior no Brasil 

Em cartografia realizada para mapear as instituições brasileiras de ensino superior, foram listadas 479 IES, 

entre centros de pesquisa, universidades e institutos. Do total, apenas 19 promovem ações em mídia sonora 
indígenas. Na região Centro-oeste (3) estão os podcasts “Voz Indígena” (UnB), um canal para afirmar a 

(re)existência dos povos; “Rádio Yandê” (UFGD) educativa e cultural; “ÁudioZap Povos da Terra” (UFMT) 

destinada às etnias presentes em Mato Grosso. A Região Nordeste (7) do país se destaca em produtos 

universitários sobre os povos nativos. Identificados o “PPGEAFIN Podcast” (UNEB) de divulgação científica; 

“Originárias” (UEFS) para músicas e artistas indígenas; “Povos Indígenas em Foco” (UFBA) destinados aos assuntos 

comunitários; “Introdução aos Estudos em Línguas Indígenas” (UFSB) retrata um material didático; “Na Ponta da 

Lança” (IFCE), “Abril Indígena” (IFPE) e “Povos de Pernambuco” (UFRPE) contextualizam sobre as memórias, 
saberes e territórios indígenas de Pernambuco. 

Em relação à mídia sonora indígena, as universidades do Norte (2) e do Sul (2) do Brasil são mais discretas. 

O “Bem Viver: saúde mental indígena” (FIOCRUZ-CPqLMD) produz conteúdos acerca da pandemia e o impacto 

na saúde dos nativos; “Alimentação Escolar Indígena” (UFAM) um podcast sobre nutrição. “Oca Universitária” 

(UFPR) dialoga sobre cotidiano dos alunos indígenas nos cenário universitário; “AyaCast” (UDESC) visa disseminar 

pautas dos saberes dos povos nativos. Por fim, os programas “Saúde da População Yanomami” (FIOCRUZ-RJ); 

“Pelos Mundos Indígenas” (UFMG) e “Culturas Indígenas do Brasil” (UFOP) buscam promover a cultura, educação 
e valorização dos povos; “Ecoa Maloca” (UNICAMP) e “Voz Indígena” (UFSCar) estabelecem diálogos acerca da 

cultura indígena, ciência, sustentabilidade e diversidade, compreendem ações das universidades no Sudeste (5). 

De modo geral, pode-se perceber que a região com maior iniciativa de universidades é a Nordeste, com 

destaque para o estado da Bahia (4); seguida da Sudeste, com Minas Gerais (2) e São Paulo (2); Centro-Oeste; 

Amazonas (2) no Norte do país; e Sul. No entanto, no quesito territorial, o Norte é listado com a maioria das 

localidades indígenas, com 4.504. Na sequência, estão o Nordeste (1.211), Centro-Oeste (713), Sudeste (374) e Sul 

(301)6. 

Considerações 

Os podcasts indígenas inseridos em espaços universitários, cobrem temáticas relacionadas à cultura dos 

povos, com programas focados em situações que tangem a história, saberes, hábitos, dia a dia, questões políticas e 

outros temas relevantes. Tal formato reforça questões que vão muito além daquelas retratadas nos meios de 

comunicação tradicionais, que por muitas vezes só pautam a questão indígena em situações de violência. 

Ressaltando que o formato sonoro permite o lugar de fala para novos atores e suas realidades (HERSCHMANN; 
KISCHINHEVSKY, 2009). Isso também solidifica uma iniciativa que fortalece a voz da comunidade e promove a 

expansão da identidade indígena a partir da autorrepresentação feita nos programas do podcast. 
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Como podemos produzir, politicamente, articulações que instiguem a criação de espaços capazes de 

subversão, quando as lógicas em que estamos inseridos nos remetem a processos de colonialidade, dominação, 
apropriação e violência? Como podemos encarar o protagonismo de sujeitos indígenas em produções de 

comunicação, no formato podcast, tendo em vista a podosfera enquanto um território conflituoso e em relação 

contínua com outras territorialidades complexas, como no caso da Amazônia brasileira? 

Por meio dessas problematizações, temos como proposta tensionar territorialidades indígenas em 

produções de podcast. Para isso, selecionamos algumas experiências de produções amazônico-roraimenses 

realizadas por Comunicadores Indígenas em dois momentos distintos: primeiro no I Encontro Estadual de 

Comunicadores Indígenas de Roraima, promovido pelo Conselho Indígena de Roraima (CIRR), em janeiro de 2020; 
e segundo, na oficina preparatória para produção do podcast do CIRR, ministrada a partir de julho de 2021.  

Dos trabalhos elaborados no Encontro dos Comunicadores Indígenas selecionamos duas produções de 

podcast realizadas durante a oficina. Da capacitação com o CIRR, selecionamos o piloto e descrevemos os 

bastidores do processo de formação e produção das comunicações. A oficina foi a principal atividade da 

programação do Encontro, no dia 30 de janeiro 2020, e teve duração de 10 horas, divididas em três unidades: a) 

apresentação do conceito de podcast, seus usos e potencialidades; b) ferramentas para a construção de um 

programa em formato podcast e; c) elaboração dos programas. Essas etapas vislumbraram uma visão ampla da 
linguagem, dando condições para que os participantes conhecessem todos os processos de produção de podcast 

após as 10 horas de atividades, passando pela elaboração de uma pauta, até a gravação e edição. As unidades A e B 

foram feitas por todo o grupo de forma simultânea. Durante a unidade C, os comunicadores foram divididos em 

grupos, para que pudessem produzir as comunicações. Ao final do dia, cada grupo compartilhou sua produção 

com os demais. 

Os dois programas de podcast trazidos para interpretação neste capítulo são: “Grupo A - Cultura indígena 

e o avanço da tecnologia” e “Grupo B - Terceira Idade e Cultura Indígena”. Ambos trazem as territorialidades 
indígenas para o centro das discussões, buscando agenciar as potencialidades da linguagem podcast. Os programas 

foram compartilhados pelos participantes com outros membros de suas comunidades, através do aplicativo 

WhatsApp e fazem parte do acervo do Conselho Indígena de Roraima e da Agência de Produção de Podcasts da 

Amazônia – AmaCast.  

 
1 Doutorando em Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, bolsista POREX- CAPES. Mestre em 
Comunicação na Universidade Federal de Roraima.  
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Durante a abertura da programação do dia, enquanto nos preparávamos para ministrar a oficina, o então 

Coordenador Geral do CIRR, Enock Taurepang, esteve presente com a turma e relatou a visão da coordenação em 

relação à promoção da oficina. Ele explicou que a proposta é compreender como as tecnologias desenvolvidas fora 

das comunidades, podem ser utilizadas também como ferramentas de luta pelos comunicadores indígenas; falou 
sobre a importância da comunicação para batalhas futuras; e que essa iniciativa se soma a outras já em andamento, 

como a luta por ocupar espaços universitários e atualizar conhecimentos junto com os tradicionais indígenas. Sua 

fala inicial serviu como base e aproximação para todo o conteúdo que havíamos proposto e preparado para aquele 

momento.  

Dessa forma, adotamos a perspectiva antropofágica como metodologia de construção comunicacional 

decolonial a partir da ética, da estética e da política na sua relação com estruturas sociais e de poder. Logo, 

desenvolvemos uma crítica da podosfera, buscando compreender as experiências estéticas comunicacionais nos 
seus trânsitos entre a produção e consumo de podcasts.  

Compreendendo o podcast como linguagem híbrida na qual é notório o trânsito entre sujeitos 

comunicantes, esta configura-se como um tensionamento das legitimações de quem pode comunicar e como 

pode comunicar. Esses sujeitos são convidados a construir narrativas a partir de suas vivências, que muitas vezes, 

não se ajustam com um padrão estético moralmente partilhado. A atitude crítica é acionada neste quesito como 

maneira de dar limite, encontrar as medidas que cercam determinadas governanças, buscando nesse exercício de 

mostrar os alicerces fundantes, deslocá-los e ampliá-los.  

Logo podemos perceber que a podosfera é território em sobreposição de disputa e instabilidades e é um 

lugar privilegiado para observarmos movimentos (ainda que tímidos e desorganizados) de emancipação humana 

por meio da comunicação. Afinal, as lógicas de emancipação transbordam as necessidades de sobrevivência, e 

passam por movimentos de reconhecer a ética, estética e política dos povos originários.  
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Em 2022, o processo comunicativo do podcasting, enquanto rádio expandido (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 

10-11) e hipermidiático (LOPEZ, 2011, p. 133), completa 18 anos de criação no Brasil e nos Estados Unidos. Esta 

mídia sonora digital chega à maioridade com o desafio de ser cada vez mais democrática. Esta é a nossa principal 

conclusão ao analisarmos, com teorias, como episódios produzidos por grupos sociais brasileiros tradicionalmente 

marginalizados e subalternizados3 são tratados na plataforma de áudio digital Spotify e como podcasters desses 
grupos têm superado o processo de plataformização para exercerem a cidadania comunicativa. 

No Brasil, a sueca Spotify é a preferida por 87,2% (CATINO, 2021) dos podcasters que postam conteúdo 

e por 44% (Ibidem, 2020) ouvintes que a acessam. Ela mantém4 três seções que agregam podcasts de grupos sociais 

tradicionalmente marginalizados e subalternizados no país. A “LGBTQIA+” tem produções desta comunidade. A 

“EQUAL” reúne episódios de “Mulheres Podcasters”. E a “Amplifika” mostra conteúdos gravados por pessoas 

negras.  

Mas no Spotify não há seções com programas de outros grupos sociais subalternizados marginalizados: 
indígenas, pessoas com deficiência (PCD’s) e moradores de regiões brasileiras periféricas. O ouvinte tem que 

pesquisar os episódios. E mesmo os podcasts agregados em seções correm risco de serem invisibilizados e 

silenciados para os ouvintes devido aos algoritmos e à plataformização. Esse processo “se desenrola em três 

dimensões institucionais: infraestrutura de dados, mercados e governança” (Poell, et al., 2020, p. 5).  

A primeira, transforma comportamentos humanos nas plataformas em dados e estes em “algoritmos” 

para serem fornecidos a “atores externos”, como empresas. Na segunda, anunciantes, intermediários de dados e 

produtores de conteúdos reorganizam as relações econômicas em torno de mercados multilaterais a partir do 
comportamento dos usuários das plataformas. A interação entre estes é definida pela terceira: a “governança” 

(Ibidem, p. 6-8). Para Peruzzo: 

O domínio dos mecanismos do algoritmo é uma questão de imensurável importância. Ele 
representa a artimanha do capital e do Estado para controlar as pessoas e os grupos sociais; 
para satisfazer as estratégias de empresas capitalistas, de segmentos político-partidários e de 
forças do exercício do poder estatal (político e repressor) e negar a liberdade e autonomia dos 
cidadãos. Esse domínio possibilita o controle integral de tudo que é visto, buscado e feito em 
computadores, celulares e aparelhos similares conectados à internet. Cartografa-se a vida de 

 
1 Mestre em História pelo PPGHIS UFMT. Jornalista e Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 
2 Doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação (PPGCOM) e de Jornalismo da UFMT. 
3 LGBTQIA+, negros, mulheres, indígenas, moradores de regiões periféricas e PCD’s estão entre as principais vítimas da 
violência no Brasil, conforme CERQUEIRA, et. al (2021). 
4 Disponível em: https://www.spotify.com/br. Último acesso: 19/mar/2022. 
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alguém para os fins que desejarem os detentores dos dados, que podem ser tanto para 
interesses político-ideológicos e político-partidários quanto mercadológicos (PERUZZO, 
2019, p. 99). 

E na podosfera, assim como em outras redes sociotécnicas viabilizadas através das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC’s), pode haver tanto conteúdo “libertador”, quanto “opressor” (PERUZZO, 2019, 

p. 99).  

Há iniciativas emancipadoras como as antes mencionadas, mas também o seu contrário. O 
anonimato possível atrás das máscaras, o pós-fato, pós-verdade ou fake news (o que de fato 
ocorre ou ocorreu não importa, e algo vira notícia antes da apuração de veracidade), o bullying, 
o desrespeito às diferenças étnicas, sociais, de gênero, educacionais, de procedência e físicas, 
entre outros, afrontam os direitos das pessoas e oprimem a dignidade humana. Em outros 
termos, na internet há espaços favoráveis à civilidade, mas há outros que cultivam a difamação 
e o ódio. É arena de liberdade de expressão – individualista ou coletivista – sendo, ao mesmo 
tempo, palco de controle das pessoas que nela se expõem ou são expostas (PERUZZO, 2019, 
p. 99).  

Para enfrentar e superar as “estratégias” do poder da plataformização, grupos sociais marginalizados e 
subalternizados no Brasil tem criado “táticas” (CERTEAU, 1998, p. 97-102). Entre elas, estão as redes de divulgação 

coletiva de podcasters. No Twitter5, foi possível identificar seis delas e suas respectivas datas de criação: 

#OPodcastÉDelas (março/2017), #LGBTpodcasters (18/ago/2017), #mulherespodcasters (maio/2018), 
#podcastersnegros (13/nov/2019), #CoronaNasPeriferias (março/2020) e #podcastnordestino – Rede Nordestina 

de Podcasts – RNP (13/set/2021).   

Conclusões 

A hashtag também é um algoritmo, mas aqui ela age nas fissuras do processo de plataformização em prol 

da cidadania comunicativa (MATA, 2006, p. 14) de grupos sociais tradicionalmente marginalizados e 

subalternizados no Brasil. No podcasting, a liberdade temática, de estilo e de tempo dos episódios e para produzir, 

postar e veicular conteúdos não é suficiente para garantir uma comunicação decolonial6 que considere e respeite 

as diversidades étnica e cultural, a igualdade de gênero e os direitos humanos.  
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