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RESUMO
À luz da convergência multimidiática que surge com o advento das tecnologias digitais no
campo da Comunicação Contemporânea, essa dissertação visa classificar, dentre os
fenômenos de transmissão sonora digital, aqueles que são modelo radiofônico e os que não
são, considerando que modelo radiofônico é aquele que pode ser chamado efetivamente de
"rádio", segundo dois critérios fundamentais: o fluxo de transmissão contínuo (streaming) e a
presença dos elementos radiofônicos. A ausência de um ou outro critério classifica o
fenômeno como não radiofônico. A importância da pesquisa se dá no momento em que foram
encontradas corruptelas no uso da terminologia “rádio” para nomear fenômenos de
transmissão sonora digital. Portanto, a hipótese levantada afirma que nem todo fenômeno de
transmissão sonora digital pode ser considerado uma rádio, uma vez que não corresponde a
ambos os critérios assinalados. Para essa classificação, foram identificados 13 fenômenos de
transmissão sonora digital, como, por exemplo, o Podcasting que, apesar de possuir
características de um programa de rádio, não pode ser considerado uma transmissão
radiofônica, já que não é transmitido em fluxo contínuo, como ocorre na radiodifusão. Por
outro lado, temos o exemplo das Netstation, um modelo radiofônico denominado
“transposição”, que é transmitido em fluxo contínuo e possui elementos radiofônicos, sendo
consdiderada, portanto, nesta pesquisa como rádio.
Palavras-Chaves: Rádio, Internet, Transmissão de Som, Ciberespaço.
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ABSTRACT

To the light of the multimediatic convergence emerged with the coming of the digital
technologies in the field of the Contemporary Communication, this dissertation aime to
classify, amongst the phenomenons of digital sound transmission, those that are radiophonic
model and the ones that are not, taking into consideration that radiophonic model are those
that can be called “radio”, indeed, according to two essential criterions: the continuous
transmisson flow (streaming) and the presence of the radiophonic elements. The absence of
the one or the other criterion classifies the phenomenon as non radiophonic. The importance
of this research is that, in moments, were found corruptions in the use of the terminology
“radio” to name phenomenons of digital sound transmission. Therefore, the lifted up
hypothesis affirms that not all of the phenomenon of digital sound transmission can be
considered a radio, once it doesn't correspond to both marked criterions. For that classification
they were identified 13 phenomenons of digital sound transmission, as, for example, the
Podcasting that, in spite of hold on characteristics of a program of radio, cannot be
considered as such, since it is not being transmitted in flow, as it ocurrs with the broadcasting.
On the other hand, we have the example of Netstation, a radiophonic model denominated
“Trasnposição”, that is transmitted in flow and it possesses elements radiofônicos, being
consdiderado, therefore, in this research as radio.
Key-Words: Radio, Internet, Sound Transmission, Cyberspace.
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INTRODUÇÃO
O advento dos computadores promoveu a entrada dos meios de comunicação de
massa na chamada “era digital”. A linguagem binária transformou as informações, num
sentido geral, numa seqüência de “zeros” e “uns”, unificando as diferentes formas de
transmissão de informação (áudio, vídeo e texto) com “a livre tradução destes elementos de
um para outro meio” (NEGROPONTE, 1995, p. 22). Isso modificou o conceito de veículo de
comunicação de massa, que antes representava uma via de mão única onde “produtos de
informação e entretenimento centralmente produzidos e padronizados eram distribuídos a
grandes públicos por caminhos separados” (DIZARD, 1998, p. 23).
Um conceito de mídia (medium = meio) mais abrangente surge para denominar essas
diferentes formas de transmissão de informação que, unidas sem distinção, podem ser
enviadas através de uma “tubulação” eletrônica de uma só vez: a multimídia. Dizard define
“multimídia” como sendo “um sistema nervoso da infra-estrutura de informação em evolução,
onde produtos impressos, de vídeo ou som tornam-se sinais digitais indistinguíveis uns dos
outros” (idem, p. 266). Para Negroponte (1995, p. 38), “pensar em multimídia implica-se ter
noção do movimento fluido de um meio para o outro, dizendo a mesma coisa de maneiras
diversas, invocando um ou outros dos sentidos humanos”.
Um exemplo claro que ilustra tal panorama é o processo de transmissão sonora
digital1, essa “numerização” das informações permitiu a compressão de dados e a correção de
erros, diminuindo, grosso modo, o “espaço” utilizado na transmissão das informações. Ou
seja, numa mesma banda de freqüência pela qual antes eram enviados sinais analógicos,
muitas vezes ruidosos e caros para a emissora, hoje pode ser enviada uma quantidade até
quatro vezes maior de informação.
Diante de um novo panorama que se instaurou após a chegada da internet, os meios de
comunicação de massa tiveram que se adaptar ao novo paradigma tecnológico de
comunicação no qual a linguagem multimodal é característica fundamental. O ambiente
eletromagnético que envolvia os meios de comunicação de massa deu lugar a outro ambiente.
Hoje, estes mesmos meios encontram-se imersos em um ambiente cibernético. Passamos de
uma tecnocultura para uma cibercultura, de um eletroespaço para um ciberespaço. Em meio a
esta convergência midiática, surgem diversas formas de transmissão cuja urgência de
“batismo” compromete seu entendimento, gerando uma confusão de conceitos que não
definem o fenômeno recém surgido.
1

Este processo será mais bem explicado mais adiante no capítulo I no tópico “A Transmissão Sonora Digital e a
Teoria da Informação”
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O rádio transforma-se de modo acelerado tentando acompanhar os
benefícios das novas tecnologias, tais como a digitalização, os processos
óticos de produção e transmissão de som, a satelitização, as edições sonoras
não-lineares, as plataformas de trabalho em sistemas informatizados, etc.; a
maioria dos produzidos em seu bojo ganhou vida própria, ultrapassando suas
fronteiras mediante formatos não-radiofônicos idênticos, difundidos em
circuitos de transmissão fechados ou fixados em fitas magnéticas, em discos
com leitura a laser ou na memória dos discos rígidos ou floppies d o s
microcomputadores espalhados pelo mundo, veiculados ponto a ponto ou via
internet (BARBOSA FILHO, 2003, p. 14).

Diversos autores, no Brasil e no exterior, vêm demonstrando preocupação em relação
à posição do rádio diante deste panorama. Gisele Ortriwano (1985), Neli del Bianco (1999),
Sônia Virginia Moreira (1999), Eduardo Meditsch (2001) estão entre os autores no Brasil que
discutem o “futuro do rádio”, assim como os pesquisadores Fernando Kuhn (2001), Lígia
Trigo de Souza (2002), Álvaro Bufarah (2003), Raquel Porto Alegre (2004), estão entre
outros que buscam o entendimento do rádio e do radiojornalismo na internet, tentando
decifrar esse enigma que nos conduz a revelar possíveis caminhos que o rádio pode trilhar
dentro do ambiente digital comum aos nossos dias. No exterior, temos Angel Faus Belau
(2004) e Mariano Cebrián Herreros (2001) como autores e pensadores que estão engajados na
busca pelo entendimento do rádio em pleno século XXI.
Em meio a essa urgente necessidade de compreender os meios de comunicação de
massa perante a um novo ambiente midiático instaurado, o problema delimitado nesta
dissertação visa classificar os fenômenos de transmissão sonora digital identificados durante a
pesquisa como modelo radiofônico (o rádio propriamente dito) e modelo não radiofônico
(canais de áudio e listas de músicas, que não podem ser considerados como rádio). A
principal hipótese defendida nessa dissertação é a de que nem todos os fenômenos de
transmissão sonora digital da atualidade podem ser considerados como rádio. O que vemos
atualmente são corruptelas dos fenômenos de transmissão sonora digital que utiliza o modelo
radiofônico apenas como metáfora na tentativa de se aproximar daquele estabelecido no
ambiente analógico.
Assim, o principal objetivo desse trabalho é fazer um mapeamento das transmissões
sonoras digitais existentes na atualidade, classificando-as, em seguida, como modelos
radiofônicos ou não radiofônicos. O objetivo secundário é desfazer a corruptela existente em
relação a alguns fenômenos de transmissão sonora digital considerados como rádio, mas que
efetivamente não o são.
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A justificativa para esta pesquisa recai na necessidade de identificar os diversos
modelos de transmissão sonora digital existentes na internet, uma vez que a convergência
multimidiática leva a crer que diferentes modelos de transmissão sonora digital são
considerados como “rádios”. Na etapa inicial da pesquisa, no momento da observação dos
modelos, são notáveis as diferenças entre os fenômenos, por isso estas devem ser levadas em
consideração para distingui-los. Caso contrário, estaríamos reduzindo todos os modelos
existentes a apenas um modelo, não levando em conta as características particulares que os
diferenciam. Como afirma Bufarah (2003, p. 10),
A pluralidade de canais de áudio não deve ser confundida com o novo
formato de rádio transmitido pela web, que, por sua vez, mantém as
características estéticas e técnicas do meio.

Nos Capítulos I e II dessa dissertação, temos a Fundamentação Teórica. No primeiro
capítulo, intitulado “Uma ‘Velha’ Mídia de Massa”, discorremos sobre o veículo que é o
objeto de estudo da pesquisa, o rádio2, buscando defini-lo como um meio de comunicação de
massa com características ímpares. Para isso, foi necessário recorrer a dados históricos, desde
a invenção do telégrafo com fio, passando pelo telefone e pelo telégrafo sem fio, até o rádio,
investigando suas particularidades enquanto meio de transmissão eminentemente sonoro.
O segundo capítulo descreve um novo ambiente e uma nova cultura nos quais o
veículo rádio será investigado. Este capítulo irá situar a discussão dentro das novas
tecnologias de comunicação digitais, apresentando as teorias acerca da cibercultura e do
ciberespaço, que são, respectivamente, a cultura e o ambiente nos quais as transmissões
sonoras digitais estão inseridas, uma vez que o principal objetivo da pesquisa é identificá-las e
classificá-las como modelo radiofônico e não radiofônico.
O terceiro e principal capítulo da pesquisa traz os estudos de caso. Essa ferramenta de
coleta de dados foi escolhida por adequar-se melhor ao objetivo da dissertação. Segundo
Rudio (2002, p. 54):
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizadas nas
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros
delineamentos já considerados.

2

Em alguns momentos do texto iremos utilizar a palavra “rádio” no sentido de emissora ou estação de rádio,
portanto “a rádio” e, não, “o rádio”.
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A partir do tipo de pesquisa desenvolvida nesta dissertação de forma descritiva que
utiliza o método comparativo, adequou-se à pesquisa a metodologia apropriada utilizando
como ferramenta o estudo de caso. A etapa empírica da pesquisa foi dividida em quatro
etapas. Em uma primeira etapa, realizou-se a coleta de dados no campo de observação – a
internet – identificando os diferentes fenômenos de transmissão sonora digital. Na etapa
seguinte, foi feita a descrição de cada um e, logo em seguida, os estudos de caso relacionados
ao devido fenômeno. Para o estudo de caso, foram definidos dois critérios determinantes –
fluxo contínuo e presença de elementos radiofônicos – que são descritos no Capítulo I como
uma condição necessária para que um fenômeno identificado possa ser considerado como
rádio. Na terceira etapa da fase empírica, foi criado um quadro de classificação ilustrando os
fenômenos considerados como modelos radiofônicos e modelos não radiofônicos de acordo
com os critérios determinados no estudo de caso. A etapa final traz uma análise do quadro de
classificação.
Por fim, o último capítulo, “Considerações Finais”, traz uma síntese de todos os
capítulos da dissertação, divulgando, ao final, um quadro com os modelos classificados como
radiofônicos e outro quadro com os modelos classificados como não radiofônicos. Estes dois
quadros confirmam a hipótese da dissertação desfazendo as corruptelas existentes em relação
a algumas transmissões sonoras digitais que são consideradas como rádio, mas, na verdade,
são outros modelos de transmissão como as listas de músicas e as transposições.
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1. UMA “VELHA” MÍDIA DE MASSA
Neste primeiro capítulo iremos descrever o rádio como veículo de comunicação de
massa que surge no século XIX, como artefato de comunicação eletro-eletrônico mediador
entre a sociedade e os indivíduos considerados, até então, como uma massa tida como um
“bloco unificado” formado por “indivíduos atomizados, reclusos nos seus espaços privados”
(FERREIRA, 2001, p. 07). O rádio, portanto, surge fazendo o papel de “liga” dentro dessa
massa, que, tempos depois, receberia o nome de “audiência” formada pelos “ouvintes”.
A partir destes dois elementos do universo radiofônico – a audiência e os ouvintes –
ocorrerão muitas mudanças no processo de broadcasting (radiodifusão), seja em relação à
tecnologia, em relação à programação e segmentação, ou, ainda, em relação ao papel social
desempenhado pelo rádio. Para o rádio, a massa terá sempre importância fundamental no
processo de radiodifusão e, por isso, esse veículo está sendo considerado nessa pesquisa,
como um meio de comunicação de massa. Para tanto, devem ser esclarecidas as
características desse meio, partindo de uma pesquisa histórica voltada, principalmente, para as
questões tecnológicas, uma vez que a pesquisa trata de transmissões sonoras digitais.
O conceito de massa é anterior ao conceito de mídia. A idéia de massa surge com a
sociologia no século XIX, e é proveniente de uma mudança da sociedade que parte do campo
para se aglomerar nas cidades em busca de emprego nas fábricas e de novas oportunidades de
vida, ocupando os espaços urbanos:
A concentração populacional nos espaços, caracterizados pela urbanização e
industrialização, levam inevitavelmente a pensar na massificação. Surgem as
organizações ditas de massa: partidos, associações, sindicatos... com suas
reivindicações coletivas Isso sem falar em outras manifestações como o
espetáculo e o esporte que vão neste mesmo sentido como o cinema, futebol
(FERREIRA, 2001, p. 03).

A sociedade de massa surge em meio a esse panorama econômico e social
característico da sociedade moderna, onde “o estado atinge um estágio de expansão crítico e
como toda grande organização (de massa) provoca mudanças nos indivíduos” (ibidem, p. 05).
As mudanças nos indivíduos também acarretam mudanças na forma de comunicar. Os meios
de comunicação surgem fazendo o papel de “liga” entre os indivíduos e a sociedade e, ao
longo do século XX, irão desencadear diversas teorias que endossam os estudos desses meios
de comunicação de massa – ou mass media – e suas diferentes nuances e implicações, como a
“Bullet Theory”, a Teoria da Informação, a Teoria Crítica, os Estudos Culturais, a Teoria dos
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Usos e Gratificações, entre outras, que partem, inicialmente, da Escola de Chicago e da
corrente da Mass Communication Research de Lasswell (WOLF et al).
O papel dos meios de comunicação nesta época deixa claro o conceito de “mídia”
como sendo um “elo” que une os indivíduos e a sociedade na formação do público, da opinião
pública e do espaço público (TARDE et al). A palavra mídia vem do latim “medium”, que
quer dizer “meio”, ou um canal que liga duas partes. No caso da comunicação midiatizada,
pressupõe-se a existência de um medium ou um meio por onde possam ‘trafegar’ dados na
comunicação entre emissor e receptor. Numa conversa face-a-face, por exemplo, o corpo
assume o papel do medium. Se a comunicação3 é feita entre dois disquetes, temos, neste caso,
o computador exercendo o papel do medium, da mesma forma que seria, se fosse uma
comunicação entre internautas, um chat4 pela internet.
Considerar o rádio como uma velha mídia de massa é reafirmar que, apesar de toda
evolução tecnológica, o rádio ainda conserva entre suas principais características a de ser um
meio de comunicação midiatizado, exercendo o mesmo papel de pólo centralizador de
informações através das emissoras, fazendo do receptor a sua audiência, ou seja, uma massa
formada por indivíduos que constituem um receptor massivo que “não é conhecido do
produtor-emissor da mensagem (C2), não é determinado, não se lhe pode fixar o número nem
a idade, nem o sexo, nem o grau de instrução – em uma palavra é anônimo, um tipo padrão
idealizado e não uma pessoa ou grupo definido” (BELTRÃO, 2003, p.56).
1.1. Oralidade de Segunda Ordem
A invenção da máquina de impressão de Gutenberg, na idade média, mudou
drasticamente a comunicação entre os homem através da escrita. A prensa gráfica permitia
que o pensamento humano extrapolasse os limites geográficos de forma pulverizada.
Diferente da carta, que, normalmente, era escrita uma única vez com destino a uma única
pessoa, essa combinação de tinta e metal tipográfico5 possibilitava representar graficamente,
através da escrita e do alfabeto, repetidas impressões em papel, sendo distribuídas em
diversos formatos a diferentes pessoas.
Com a escrita, o homem obteve uma nova forma de comunicação ao colocar no papel
e distribuir seus pensamentos, que anteriormente eram “levados pelo vento”, se perdiam ou,

3

Para alguns teóricos, no caso do disquete, não existe uma comunicação efetiva entre eles, apenas uma troca
de informações.
4
Salas de Bate-Papo na internet.
5
Algumas experiências utilizando essa mesma técnica já haviam sido usadas pelos chineses no século XI e os
coreanos no século XV, porém sem o mesmo propósito.
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então, eram guardados em memórias privilegiadas6. Segundo Pierre Lévy, “a invenção de
Gutenberg permitiu que um novo estilo cognitivo se instaurasse” (LÉVY,1993, p. 99). Se, por
um lado, a massificação da comunicação decorrente da criação da imprensa nos ofereceu um
maior acesso à informação, por outro, ela centralizou a emissão de informação.
Numa cultura letrada, a alfabetização é condição imprescindível para se ter acesso às
informações dos jornais impressos, uma época em que o “olho” assume o papel de
importância na comunicação, diferente da cultura oral, na qual o “ouvido” tinha essa função
primordial. Apesar da cultura letrada reinar soberana7 durante uma boa parte da história dos
meios de comunicações, em decorrência do livro e do jornal impresso, o rádio trouxe novas
perspectivas para a comunicação. Não só o pensamento humano era capaz de extrapolar
limites geográficos (como os livros e os jornais), mas também a voz humana, numa espécie de
retorno à cultura oral, só que de forma diferenciada.
Com o rádio, a comunicação humana retoma sua oralidade primária, que, segundo
Pierre Lévy (ibidem, p. 77), “remete ao papel da palavra antes que uma sociedade tenha
adotado a escrita”, com a diferença de que esta oralidade primária está sendo mediada pelo
veículo rádio, algo como uma oralidade primária de segunda ordem8. O advento do rádio
trouxe consigo novas possibilidades de comunicação entre os indivíduos e a sociedade,
abrindo um novo canal de comunicação entre o público e o veículo, de maneira que um
ouvinte podia se expressar oralmente através de uma emissora, pedindo uma música que
gostaria de ouvir ou respondendo a uma enquete, sem necessariamente ser alfabetizado (o que
não era possível com a imprensa, por exemplo).
Para McLuhan (1993, p. 336), “o rádio afeta as pessoas. Digamos, como que
pessoalmente, oferecendo um mundo de comunicação não expressa entre o escritor-locutor e
o ouvinte. Este é o aspecto mais imediato do rádio. Uma experiência particular”. No entanto,

6

A cultura oral era a forma de comunicação característica das culturas clássicas anterior à escrita. Na Grécia
antiga, nos séculos V e VI a.C., estão registrados na história os discursos feitos pelos filósofos em praça pública,
conclamando os cidadãos a discutirem sobre a vida, mas também discussão de assuntos relativos à comunidade
dando um sentido democrático nas discussões, nas quais todos tinham “voz” para falar ao outro. Era a época do
“círculo” em que, segundo Pierre Lévy, “um certo tipo de circularidade cronológica é secretado pelos atos de
comunicação que ocorrem majoritariamente nas sociedades sociais primárias. Nestas culturas, qualquer
proposição que não seja periodicamente retomada e repetida em voz alta está condenada a desaparecer”
(LÉVY, 83: 1993).
7
Segundo Steven Johnson, “A tecnologia costumava avançar em estágios mais lentos, mais diferenciados. O
livro reinou como o meio de comunicação de massa preferido por vários séculos; os jornais tiveram cerca de 200
anos para inovar; a te o cinema deu as cartas durante 30 anos antes de ser rapidamente sucedido pelo rádio,
depois pela televisão, depois pelo computador pessoal” (JOHNSON, 08: 2001).
8
A idéia da oralidade de segunda ordem é inspirada na oralidade midiatizada de Jacques Ellul (1957), quando
distingue “as experiências derivadas da própria observação, do próprio agir e aquela experiência externa vinda
dos isoladores técnicos e dos filtros de transmissão”. Segundo Ellul, “o canal de informação induz a uma
confusão conseqüente e permanente entre a experiência pessoal com a realidade e uma realidade produzida,
pré-formatada”.
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apesar dessa abertura de um canal de comunicação com o ouvinte oferecido pelo rádio ou,
como imaginava Brecht (1932), “uma via de mão dupla” na comunicação, o modelo de
difusão das informações permanecia centralizado, o que é típico dos meios de comunicação
de massa.
Com a retomada da cultura oral através do rádio, surge o fenômeno que McLuhan
chamou de “Tambor Tribal”, um sentimento que unia os povos tribais em torno de um mesmo
intuito, fortalecendo o papel de “liga” dos meios de comunicação de massa:
Como a cultura letrada incentivou um individualismo extremo e o rádio
atuou num sentido extremamente inverso, ao fazer reviver a experiência
ancestral das tramas do parentesco do profundo envolvimento tribal, o
Ocidente letrado procurou encontrar uma espécie de compromisso com a
responsabilidade coletiva em sentido amplo (ibidem, p. 339).

Apesar disso, o aparecimento do rádio trouxe uma grande resistência por parte de
algumas culturas letradas, principalmente na Inglaterra e na América, pois estas viviam sobre
a influência do industrialismo, que implica “numa intensa organização visual da experiência”
(ibidem, p. 334), ao contrário de outras nações européias que eram menos visuais.
Fruto das demarcações do estatuto científico, este calcado no registro
científico, este calcado no registro escrito, os formatos orais foram, pouco a
pouco, subestimados em sua complexidade significante . É sintomático o
fato de que as culturas apelam, em primeira mão, à tradição oral,
freqüentemente são denominadas de atrasadas, conservadoras e tradicionais
(BARBOSA FILHO, 2003, p. 13).

Com o passar dos anos, algumas mudanças tecnológicas sofridas pelo rádio
acarretaram transformações na sua forma de difusão e nas suas características primárias. Isso
culminou com a transmissão digital, que trouxe para o rádio características multimidiáticas,
potencializando sua forma de transmissão baseada no som ao agregar ao rádio novas
linguagens como texto, imagens e vídeos. O formato de transmissão radiofônica digital
retoma a cultura letrada aliada a uma cultura oral de segunda ordem (midiatizada), o que
reconfigura o veículo rádio, oferecendo ao ouvinte novas experiências e sensações ao aguçar
o sentido da visão e, não apenas, a audição.
O importante nesse momento é que, ao contrário do que muitos pensam, o rádio como
veículo eminentemente sonoro baseado na cultura oral não irá desaparecer, ou deixar de ser
rádio para se tornar TV, ou qualquer outro veículo de comunicação, apenas por agregar novas
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linguagens. O suporte sonoro, característica da cultura oral, vai permanecer como alicerce da
programação radiofônica.
A característica multimidiática nas transmissões digitais age como uma
potencializadora de serviços que são agregados à linguagem radiofônica primária. Um dos
principais elementos de uma transmissão radiofônica, por exemplo, é a grade de programação,
e um dos elementos que formam a grade de programação são os blocos musicais. Numa rádio
analógica só podemos conhecer o nome do cantor e da música que está tocando se esperarmos
o locutor anunciar. Com a transmissão digital, as informações da música são visualizadas no
display do aparelho receptor, permitindo que o ouvinte possa, até mesmo, acompanhar a
música “lendo” a letra no display.
É importante ressaltar que, mesmo com os avanços tecnológicos pelos quais o rádio
vem passando durante os anos, os elementos primários de uma transmissão radiofônica, como
a grade de programação, as vinhetas, o locutor, o break comercial, o fluxo contínuo da
programação e a interatividade em tempo real, provavelmente não desaparecerão, garantindo
ao rádio sua existência dentre os meios de comunicação, que, como já foi dito, têm a cultura
oral retomada através da oralidade de segunda ordem como linguagem primária.
1.2. Rádio: Evolução Tecnológica
A história da criação do rádio é uma continuação da história da invenção do telégrafo
e do telefone. Tanto o telégrafo quanto o telefone e o rádio partem de um mesmo fundamento
tecnológico: a eletricidade. No início do século XIX, a idéia de transmissão à distância
utilizando energia elétrica surge primeiramente com o telégrafo, cujas primeiras experiências
utilizaram fios e imãs que magnetizavam numa ponta do fio uma agulha presa a um círculo
formado pelas letras do alfabeto e, numa outra ponta do fio, um mesmo dispositivo com
agulha e círculo com um alfabeto respondia à movimentação provocada pelo imã.
Inicialmente encarada como brincadeira, essa primeira observação levou os cientistas a
crerem realmente numa forma de comunicação à distância:
In 1816, Francis Ronald demonstrated an eletrical telegraph system that
worked over eight miles wire strung up on frames in his London garden. He
mounted clock mechanisms at either end of the wire. In the place of the clock
hands he had a engraved disk with letters, numbers and other instructions
inscribed and in the place of the glass was an opaque disk in which an
aperture was cut. The clocks being exactly synchronised, the operator
waited for the required letter or instruction to appear in the aperture, made
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the circuit and moved the eletroscope, a pith ball at the other end of the
wire9 (WINSTON, 2000, p. 22).

Ainda no século XIX, outras experiências foram realizadas utilizando os circuitos
eletrodinâmicos descobertos por Faraday em 1819. Essas experiências evoluíram na direção
da utilização de pulsos elétricos transmitidos através do fio utilizando uma linguagem criada
por Samuel Morse conhecida como “Código Morse”. Este sistema de representação de letras,
números e sinais de pontuação recorria a símbolos (pontos e traços) que eram registrados em
papéis especiais mediante reações eletro-químicas.
A necessidade do uso do telégrafo como invenção justificou-se a partir do momento
em que foi imprescindível a comunicação entre as estradas de ferro e as estações de trem,
principalmente quando ocorriam descarrilamentos e acidentes durante o percurso tornando-se,
neste caso, uma questão primordial de segurança, como também uma maneira de se evitar
prejuízos ao comércio. Segundo Brian Winston (2000, p. 23), “the history of telegraph offers
a clear example of how one technology, in this case, the railways, creates a supervening
necessity for another, the telegraph”10
Após conseguir a transmissão de pulsos elétricos através dos fios com o telégrafo, a
busca entre os pesquisadores era conseguir uma maneira de transmitir não só os pulsos
elétricos a longas distâncias através do fio, mas também o som. É deste propósito que surge o
telefone, a partir de uma experiência realizada por Alexander Graham Bell que acoplou um
diafragma (membrana responsável por converter os estímulos acústicos em pulsos elétricos,
muito semelhante ao tímpano humano) numa ponta de um fio, enquanto a outra ponta foi
mergulhada em uma solução que reagia às vibrações do diafragma estimulado pela voz.
Inicialmente não havia transmissão de voz, mas sons em códigos. A denominação
“telefone” era destinada à qualquer dispositivo tubular falante, seja elétrico ou não.
Dispositivos como os “String Phones”, “Megaphones”, “Speaking Tubes” e “Ear Trumpets”11
formaram a base das idéias para o aparecimento do telefone. A idéia de Graham Bell era que
o telefone encurtasse a distância entre as pessoas, criando redes de relacionamento entre as

9

Em 1816, Francis Ronalds demonstrou um sistema de telégrafo elétrico que trabalhava ultrapassando as oito
milhas do seu jardim londrino. Ele montou um sistema de relógios em ambos lados dos fios. Em um das pontas
do fio ele tinha um disco com letras gravadas, números e instruções. Na outra ponta havia um disco opaco com
um corte na abertura. Os relógios eram devidamente sincronizados e o operador esperava pela letra requerida
aparecer na abertura, fazendo o circuito entre os relógios e movendo o eletroscópio, uma “bola de força” no final
do fio (Tradução nossa).
10
A história do telégrafo oferece um exemplo claro de como uma tecnologia, nesse caso as estradas de ferro,
cria uma necessidade social por outra tecnologia, o telégrafo (Tradução nossa).
11
Estes dispositivos eram espécies de ressonadores sonoros que utilizavam diferentes propriedades da física
para emitir sons a curtas distâncias.
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casas, os escritórios e o comércio. Mas isso ainda não era o bastante, os pesquisadores agora
pensavam em uma maneira de transmitir o som à distância, porém sem fios.
Ao longo do século XIX, experiências realizadas por James Clerck Maxwell e
aperfeiçoadas por Henrich Rudolph Hertz, em 1887, comprovam a existência das ondas
eletromagnéticas. É através do eletromagnetismo, teoria da física que explica a relação entre
eletricidade e magnetismo, que a transmissão de pulsos elétricos sem fio se torna possível,
uma vez que as correntes elétricas induzem elétrons fazendo-os movimentar-se dentro de um
campo eletromagnético. Com base nessas experiências e na teoria do eletromagnetismo, surge
o telégrafo sem fio, que transmite sinais em código Morse em formato, inicialmente, de
pulsos elétricos, utilizando o mesmo recurso do telégrafo com fio e registrando as
informações em papel e, logo em seguida, aplicou-se a tecnologia utilizada no telefone e os
códigos foram transmitidos em formato sonoro.
A primeira transmissão sem fio foi realizada pelo cientista italiano Guglielmo Marconi
na Inglaterra em 1896. No que se refere à transmissão sem fio (Wireless), destacamos também
os importantes trabalhos desenvolvidos pelo cientista visionário Nikola Tesla, que, mesmo
antes de Marconi, já realizava experimentos de transmissão sem fio, dentre eles o ambicioso
projeto do Sistema Mundial Sem Fio (Wireless World System), conhecido como Projeto
Wardenclyffe12. A diferença entre as experiências está no conteúdo; enquanto Tesla
trabalhava com a transmissão de cargas elétricas, Marconi buscava a transmissão dos sons.
O telégrafo sem fio demorou alguns anos para ser aceito entre os usuários de telefone
no final do século XIX. Na verdade, as pessoas achavam que não havia uma necessidade
social para o surgimento do telégrafo sem fio. Para elas, o mundo já estava abençoado pelo
telégrafo com fio e, recentemente, pelo telefone, então não havia uma necessidade de mais
uma tecnologia de comunicação.
A radiotelefonia já existia há vários anos, sem que despertasse qualquer
interesse comercial. Foram os radioamadores e seus fãs que conseguiram as
primeiras providências práticas nesse sentido. Houve relutância e oposição
no mundo da imprensa que na Inglaterra, levou à criação da BBC e ao
acorrentamento do rádio pelos interesses da publicidade e dos jornais
(McLUHAN, 1995, p. 342).

O uso do telégrafo sem fio só foi justificado com suas aplicações em manobras da
marinha, já que era necessária uma comunicação a grandes distâncias e sem amarras para que
os navios pudessem fazer suas manobras:
12

Ver: Making of America. Em http://cdl.library.cornell.edu/moa/
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The development of the ironclad therefore created a signalling problem
exactly as the development of the railway had; and just as the telegraph
began as a solution to the railway’s rpoblem, so the wireless telegraph
began as a solution to the ironclad’s13 (WINSTON, 2000, p. 71)

As primeiras experiências de transmissões utilizando sons que não eram em código
morse foram feitas por Reginald Fessenden de uma estação de telégrafo sem fio em
Massachussets, em dezembro de 1906, utilizando o som de um violino, trechos da bíblia e
uma gravação fonográfica, que puderam ser ouvidas em navios na costa norte-americana. Na
verdade, essas experiências eram consideradas transmissões de radiotelefonia, já que eram
resultantes de irradiações que utilizavam o ar como meio de propagação. No entanto ainda
não se podia falar em rádio. A radiotelefonia só veio ser chamada de “Rádio” pelas mãos do
“Pai do Rádio”, Lee de Forest, o criador do triodo. Com a invenção dos triodos – válvulas
incandescentes capazes de aumentar a potência sonora – o som irradiado pelos transmissores
conseguiu alcançar distâncias até mesmo transoceânicas:
A obtenção da tecnologia necessária para transmitir sons usando ondas
eletromagnéticas não significa o surgimento do rádio. Mais do que tudo
representa o advento da radiotelefonia. O seu uso na forma que se
convencionou chamar de rádio começa a se delinear somente 10 anos após a
experiência de Reginald Fessenden (FERRARETO, 88, p. 2000).

É importante salientar que, no Brasil, o padre gaúcho Landell de Moura desenvolvia,
na mesma época, tecnologias capazes de transmitir sons a longas distâncias. Isso gerou uma
dúvida em relação a patente de inventor do rádio. Para alguns, o Padre Landell de Moura
realizou a experiência anos antes de Guillermo Marconi patentear a primeira transmissão de
rádio na Europa. A questão maior foi a distância, devido o pedido de patente do Padre Landell
ter demorado a chegar naquele continente. Porém algumas patentes lhes foram concedida pelo
“The Patent Office at Washington”, em 1904, como o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o
transmissor de ondas sonoras.
Durante a primeira guerra mundial, a empresa de eletrodomésticos Westinghouse já
desenvolvia os aparelhos de rádio para comunicação ponto a ponto utilizados pelo exército
americano. Foi quando David Sarnoff vislumbrou nesses aparelhos a possibilidade de
comercializá-los como “The Radio Music Box”. O rádio nasceu como veículo de comunicação
de fato a partir do momento em que começou a ser utilizado como meio de comunicação de

13

O desenvolvimento dos navios de guerra por conseguinte criou um problema de sinalização como teve as
estradas de ferro; e assim como o telégrafo tornou-se uma solução para o problema das estradas de ferro,
também o telégrafo sem fio tornou-se uma solução para os navios de guerra. Tradução nossa.
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massa, já com influências comerciais da indústria de eletrodomésticos (GE, AT&T e RCA)
que fabricava os receptores de rádio e que, posteriormente, ao substituir as válvulas por
transistores, tornou os aparelhos receptores portáteis, aumentando ainda mais sua
popularidade:
Ainda em relação à tecnologia, pode-se dizer que a disseminação do
transistor, na década de 1960, seria outro grande momento da radiofonia,
uma vez que permitiria a criação do rádio portátil e, como conseqüência, a
libertação do “espaço físico do veículo, em geral na sala de jantar, papel
ocupado, depois, pela televisão (HAUSSEN in BARBOSA FILHO, 2004, p.
53).

Em 1920, é fundada a primeira estação de rádio do mundo, a KDKA de propriedade
da emprersa de eletrodomésticos Westinghouse, que percebeu a possibilidade de aumentar a
venda dos aparelhos receptores apartir de uma transmissão regular de rádio. Com o passar dos
anos, a quantidade de emissoras de rádio foi aumentando, desenhando um cenário que hoje
conhecemos como “broadcasting”14, palavra que surge para designar o amplo sistema de
difusão em que se encontravam as transmissões radiofônicas; “formava-se assim um
conglomerado de negócios que envolviam eletricidade e comunicação em larga escala”
(MOREIRA in MEDITSCH, 2005, p. 27).
Sem interferências de sinais concorrentes, a KDKA podia ser ouvida em
muitos lugares dos Estados Unidos e Canadá. Isso encorajou as pessoas a
começarem a comprar receptores de rádio – foram 100 mil em 1922 e mais
de 500 mil em 1923 (Sterling & Kittross, 1990). (STRAUBHAAR e
LAROSE, 2003, p. 58)

No Brasil, a primeira experiência de transmissão em rádio foi realizada na
oportunidade da Semana de Arte Moderna de 1922. Após instalar um transmissor dentro da
feira, Edgar Roquete-Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro, começa a irradiar
diretamente do local:
Naquele ano, no dia 07 de setembro, em comemoração ao centenário da
independência seria transmitido o discurso do presidente Epitácio Pessoa do
local da Exposição Internacional que se realizava no Rio de Janeiro.
(HAUSSEN in BARBOSA FILHO, 2004, p. 53)
14

“A RCA estabeleceu sua rede de rádio, NBC, em 1926. Após comprar a cadeia de rádio da AT&T pelo acordo
do RCA Radio Group, este mantinha duas redes: a RCA vermelha e a RCA azul. A concorrência veio rápida por
parte da CBS, que tinha sido adquirida pela família Paley, proprietária de uma empresa de charutos que tinha
visto o potencial da propaganda do rádio. Ambas as redes tinham suas próprias estações possuídas e operadas,
ou O&O, mas as duas começaram a atrair muitas estações afiliadas também. Em 1937, a NBC tinha 111
afiliadas, e a CBS, 105 (Sterling & Kitross, 1990)” (STRAUBHAAR e LAROSE, 2003: 61)
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A primeira emissora fundada no Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em
1936, mas existem registros de transmissões radiofônicas feitas, em 1919, pela Rádio Clube
de Pernambuco, o que gera controvérsias até mesmo em relação a qual seria, de fato, primeira
emissora de rádio do mundo.
Tecnologicamente, a freqüência de transmissão em rádio veio se aperfeiçoando com o
passar dos anos desde a iniciativa de Marconi no final do século XX. A melhoria na qualidade
do áudio durante a transmissão, como também a ampliação no raio de cobertura, vem
evoluindo e contribuindo para a disseminação das emissoras e redes por todo o mundo. No
início, cada emissora utilizava faixas de transmissão diferentes que só foram padronizadas em
1927 – “The Radio Act II”15 – pela Comissão Federal de Rádio16 dos Estados Unidos17.
A freqüência em Amplitude Modulada (AM) abrange uma faixa que vai de 535 Hz a
1.065 Hz. Nela a informação é transportada com as variações de amplitude (altura) da onda de
rádio, favorecendo a cobertura ou o alcance da emissora. Algum tempo depois surge a
transmissão em FM18 (Freqüência Modulada), favorecendo a qualidade de áudio
(estereofônico) na transmissão, porém a cobertura das transmissões é limitada. A FM está
alocada na faixa que vai de 88 Hz a 108 MHz, conforme vemos na figura abaixo:

Figura 01 - Espectro de Radiação Eletromagnética
15

Em 1912, ocorreu o primeiro Radio Act regulando o uso do rádio para o controle das navegações marítimas
(vide o caso do “Titanic”, cujo aviso de S.O.S foi captado por uma estação na Costa, providenciando assim o
resgate dos sobreviventes).
16
A FRC – Federal Radio Comission, que mais tarde passa a se chamar FCC – Federal Communication
Comission.
17
No Brasil, a Lei que regulamenta as telecomunicações é a Lei 4.117 de 27 de agosto de 1962, conhecida
como o Código Brasileiro de Telecomunicações.
18
No Brasil, as primeiras transmissões em FM datam da década de 60, quando a Rádio Difusora de São Paulo
tornou-se a primeira emissora a transmitir em Freqüência Modulada.
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A distribuição das radiofreqüências na atmosfera gera de antemão uma considerável
diferença na qualidade da transmissão, uma vez que as faixas de freqüência mais baixas são
mais disputadas devido sua estrutura física, que permite um maior alcance e transposição de
obstáculos mais facilmente, “a transmissão via satélite tornou possível fornecer dúzias de
sinais para milhares de sistemas já existentes na época” (STRAUBHAAR, 2004, p. 133.). A
depender da faixa no espectro de freqüência onde ocorra a transmissão, decorrem implicações
que influênciam sua funcionalidade. Por exemplo, em determinadas faixas ocorrem
transmissões de baixa potência como os infravermelhos (controle remoto) e a moderna
tecnologia bluetooth19. Este tipo de transmissão em baixa potência está relacionado com a
cobertura ou raio de ação, encontradas nas transmissões em curtas distâncias.
No caso das transmissões de média e alta potência, por onde trafegam as ondas
eletromagnéticas de maior cobertura, estão situadas em outras faixas do espectro. As
radiofreqüências que transmitem o sinal de TV, por exemplo, estão situadas em faixas de
freqüência distintas conhecidas como VHF ou “Very High Frequency” (canais de 3 a 13) e as
faixas de UHF ou “Ultra High Frequency” (canais de 14 a 99), sendo a segunda mais segura e
menos afetada por interferências (Figura 02). As transmissões via satélite com as maiores
coberturas que atingem grandes distâncias territoriais também trafegam nas faixas de alta
potência.

Figura 02 - Espectro de Radiofreqüência

19

Segundo a Wikipedia, “o bluetooth é uma tecnologia de baixo custo para a comunicação sem fio entre
dispositivos eletrônicos a curtas distâncias”.
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A camada atmosférica por onde trafegam as ondas eletromagnéticas vai se tornando
um canal cada vez mais estreito para um número cada vez maior de emissoras que surgiram
após a criação da primeira emissora em 1920:
By the middle of 1923 there were over 500 broadcasting satations in
America and an audience of about 2 millions. By 1924 the number of
stations had grown to 1105, and the 89 wavelengths avaliable had to be
shared by them; chaos in the aether was of course the result20 (POOL, 1917,
p. 110).

Isso vem saturando o espectro de rádio-freqüência mundial ocupado também com
outras freqüências destinadas à comunicação, como segurança e transporte, comunicação
pública e comercial, e todas as outras transmissões que trabalham em rádio-freqüência, “by
the 1925, the avaliable frequencies for broadcasting seemed to have been exausted” (ibidem,
p. 113). Em conseqüência, começaram a aparecer os problemas na transmissão como, por
exemplo, interferências entre emissoras, sombras sonoras, quedas de transmissão decorrentes
dessa limitação do espectro de rádio-freqüência, o que gerou uma barreira natural que não
poderia ser ampliada.
Para solucionar essa questão foi necessário utilizar um recurso tecnológico para
comprimir as faixas de freqüências por onde trafegam as transmissões, diminuindo o tamanho
destas, já que é impossível aumentar a camada atmosférica. Contudo, isso só poderia ser feito
se fosse mudada a estrutura das freqüências, ou seja, mudar a estrutura das ondas
eletromagnéticas. É nesse momento que surge a conversão digital. Segundo Straubhaar e
Larose (2003, p. 72), “a transmissão de sinal digital de áudio deve ser o próximo avanço. Ela
seria mais barata e faria um uso mais eficiente do espectro do rádio e ofereceria som digital
com a qualidade de um CD”.
O sinal analógico, em ondas, é convertido em uma amostragem através de pontos. Ao
determinar valores numéricos (0 e 1) a estes pontos, estamos convertendo uma onda, antes,
analógica em digital. Depois de serem comprimidas, essas ‘ondas’ irão ocupar menos espaço
no espectro. Maior velocidade e maior quantidade de informação transmitida são alguns dos
benefícios da conversão digital.
Outro benefício que pode ser citado é a correção de erros na transmissão. As
interferências e sombras sonoras geradas pelas paredes, montes, janelas e viadutos durante o
20

Em meados de 1923 havia mais de 500 estações de rádio na América e uma audiência de cerca de 2 milhões
de ouvintes. Em 1924 este número de estações subiu para 1105, e as 89 faixas de freqüências disponíveis
tiveram que ser compartilhada entre as estações; o resultado era óbvio um caos no espectro de freqüência.
(Tradução nossa)
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percurso de uma transmissão analógica são totalmente eliminadas. Além disso, uma vez
convertidos em bits, é possível que as rádios digitais transmitam tanto sons (com excelente
qualidade), quanto texto, imagem e vídeo, já que todos estão “digitalizados”, convergindo
então para uma linguagem multimidiática:
A digitalização possui muitos méritos. Alguns dos mais óbvios são a
compressão de dados e a correção de erros, o que é importante na
transmissão da informação através do canal caro e ruidoso. Isso permite ao
rádio e à televisão, por exemplo, economizar dinheiro, e aos telespectadores
ver e ouvir imagens e sons com qualidade de estúdio (NEGROPONTE, 20,
p. 1991).

Com a digitalização, o rádio tomou um novo fôlego rompendo com a estagnação e
obsolescência tecnológica na qual se encontrava se comparado com os demais meios de
comunicação:
Esta es una de las razones por las que la innovación tecnológica sitúa a la
radio en una encrucijada de la que parece solo puede salir por un camino:
el de la digitalización. […] Asistimos a la que puede ser la segunda
revolución tecnológica radiofónica, una renovación que afectará a las
estructuras más profunda del proceso radiofónico, a la propia esencia de la
radio21 (ANTÒN, 03, p.1998).

Segundo Ferrareto (76, p. 2000),
O próximo passo no desenvolvimento da radiodifusão sonora parece ser o
rádio multimídia22, ou seja, a recepção simultânea de som e de outras
informações adicionais. Estas últimas, em um visor de cristal líquido ou em
um pequeno monitor semelhante ao dos computadores atuais.

A presença da multimedialidade nos fenômenos de transmissões sonoras digitais
potencializa as características próprias do rádio como o uso da linguagem sonora. Por
exemplo, uma grade de programação pode conter uma quantidade de blocos musicais com
músicas executadas em seqüência. Na transmissão analógica de rádio só podemos conhecer o
nome do cantor e da música que está tocando se esperarmos o locutor anunciar (quando este o
faz). Com a transmissão digital as informações sobre música, como o título e o intérprete, são

21

Esta é uma das razões porque a inovação tecnológica coloca a rádio em uma encruzilhada que parece só ter
saída através de um caminho: o da digitalização. […] Assistimos ao que pode ser a asegunda revolucão
tecnológica radiofônica, uma renovação que afetará as estruturas mais profundas do processo radiofônico até a
própria essência do rádio (Tradução Nossa).
22
Hoje, já podemos falar de uma ‘rádio hipermídia’. É o caso das webradios e netstation que iremos abordar no
Capítulo III deste trabalho,
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dispostas num display, permitindo o ouvinte, até mesmo, acompanhar a música “lendo” a
letra.
Mesmo e principalmente na atualidade, fase em que vivemos a chamada ‘Era
da Informação’ e na qual, muito em função do impacto das novas
tecnologias da comunicação, a radiodifusão ganha mais suportes, recursos e
avança no desenvolvimento de suas características e ampliação das suas
potencialidades (ZUCULOTO in MEDITSCH, 2005, p. 53).

1.3. A Transmissão Sonora Digital e a Teoria da Informação
No século XX, os sistemas de comunicação de todo o mundo concentraram seus
esforços tecnológicos para atingir um objetivo comum: transmitir uma maior quantidade de
dados por um menor custo. No entanto, esse problema de transmissão de dados já vem sendo
estudado desde o século XIX, quando o físico Ludwig Boltzmann sugeriu a aplicação de
alguns conceitos de mecânica estatística ao conceito de informação e entropia. Mas foi em
1948, que o engenheiro Claude Shannon, da Bell Telephone Laboratories, criou um modelo
matemático de comunicação destinado, inicialmente, a resolver problemas técnicos.
Com base neste modelo, C.Shannon e W.Weaver formulam, em 1949, a Teoria da
Informação ou Teoria Matemática da Informação "destinada a auxiliar na solução de certos
problemas de otimização dos custos da transmissão de sinais” (EPSTEIN, 05, p. 1988). Nesta
mesma obra, W.Weaver afirma que: "as questões a serem estudadas num sistema da
comunicação dizem respeito à quantidade de informação, à capacidade do canal de
comunicação, ao processo de codificação utilizável para transformar uma mensagem em um
sinal, e aos efeitos do ruído” (WEAVER, 11, p. 1949).
Em relação ao quesito “Quantidade de Informação”, observemos o que afirma Michael
Dertouzos (1997, p. 398): "As telecomunicações são confiáveis e rápidas para o transporte de
informação de um lugar a outro. Esta tecnologia também sofreu um aprimoramento dramático
no custo de se enviar uma unidade de informação, o qual cai pela metade a cada quatro ou
cinco anos”.
A partir dessa afirmação podemos caminhar em dois sentidos: o primeiro através do
campo da teoria marxiana, abordando a questão da incorporação de tecnologia aos meios de
produção, mas, será abordado numa outra ocasião, apesar de saber que a tecnologia trouxe
consigo uma maior agilidade na produção de informação dos meios de comunicação, na qual
a mídia e, hoje, a multimídia têm um papel de agente catalisador, acelerando os processos de
produção, e conseqüentemente, produzindo mercados:
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Com certeza, os conceitos culturais/institucionais e a ação social intencional
interagem de forma decisiva com o novo sistema tecnológico, mas esse
sistema tem sua própria lógica embutida, caracterizada pela capacidade de
transformar todas as informações em um sistema comum de informação,
processando-as em velocidade e capacidade cada vez maiores e com custo
cada vez mais reduzido em uma rede de recuperação e distribuição
potencialmente ubíqua (CASTELLS, 2002, p. 69).

Um segundo caminho, nos leva a crer que “se o custo de uma unidade de informação
cai pela metade a cada quatro ou cinco anos” (DERTOUROS, 1997, p. 398) mais unidades de
informação serão enviadas por um mesmo custo, assim mais unidades de informação, maior
quantidade de informação. É o caso da “Velocidade Elétrica” descrita por McLuhan na obra
de Steven Johnson “Cultura da Interface”:
Em nenhum período da cultura humana os homens compreenderam os
mecanismos psíquicos envolvidos na invenção e na tecnologia. Hoje é a
velocidade instantânea da informação elétrica que, pela primeira vez,
permite o fácil reconhecimento dos padrões e contornos formais da mudança
e do desenvolvimento. O mundo inteiro, passado e presente, revela-se agora
a nós mesmos do mesmo modo que percebemos uma planta crescendo
graças a um filme enormemente acelerado. Velocidade elétrica é sinônimo
de luz e de compreensão das causas (MCLUHAN apud JOHNSON, 09, p.
2001).

A “Capacidade do Canal” na transmissão sonora digital já foi apresentada
anteriormente quando foi relatado o processo de conversão analógico-digital sofrido pelo
rádio como a etapa mais recente na evolução da tecnologia de transmissão radiofônica.
Somente para ratificar, o ar como meio de propagação é um meio limitado naturalmente. Com
o passar dos anos a quantidade de transmissões eletromagnéticas feitas via ar (rádios,
televisão, radiofreqüências, rádio amadores, rádios independentes, etc.) aumentaram de tal
forma que foram reduzindo o espaço reservado para esse tipo de transmissão em
radiofreqüência. Com isso, está criada uma barreira natural: o limite do espectro, que não
pode ser de forma alguma ampliado. Então, qual seria a solução?
A solução seria diminuir o tamanho das larguras das faixas de freqüências, mudando
sua estrutura (ondas eletromagnéticas), já que o canal (espectro) não pode ser ampliado. E
como pode ser mudada a estrutura das freqüências? Através da conversão digital. A
"numerização" dos sinais permite a compressão de dados e a correção de erros, diminuindo,
grosso modo, o "espaço" utilizado nas transmissões analógicas. Ou seja, numa mesma banda
de freqüência pela qual antes eram enviados sinais analógicos, muitas vezes ruidosos e caros
para a emissora, hoje, com a digitalização dos sinais, pode ser enviada uma quantidade ate
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quatro vezes maior de informação nessa mesma largura de banda de freqüência ou canal
disponível - maior quantidade de informação por menor custo. Se, antes, dentro de um espaço
de espectro transmitia-se um canal da emissora, agora pode-se enviar até dez estações,
dependendo da taxa de compressão utilizada.
O “Processo de Codificação” está atrelado ao advento dos computadores que
promoveu a entrada dos meios de comunicação na chamada "Era Digital". Com isto fez-se
necessário o uso de uma nova linguagem, baseada em um novo código: o código binário. Essa
linguagem é assim chamada por possuir dois dígitos que podem assumir valores iguais a 0 ou
1, e a depender da situação correspondem a "sim" ou "não", "certo" ou "errado", ou
eletronicamente dentro de um circuito elétrico "ligado" ou "desligado". Esses dois dígitos
foram denominados de "BITS" (Binary Digit).
Para codificá-los em uma mensagem, fez-se necessário estabelecer um número
mínimo de combinação desses valores: o BYTE, que corresponde a 8 BITS. A “numerização”
citada no item 2 deriva desta linguagem binária, os sinais analógicos são convertidos
digitalmente, assumindo valores numa combinação de BYTES. A cada combinação diferente
de um BYTE temos uma mensagem equivalente, seja ela uma vogal, um número, um
comando, etc. Por exemplo, nos teclado dos computadores o número “1” corresponde a uma
seqüência numérica: 00000001, o número “2” é 0000010, o “3” é 00000011 e assim por
diante obedecendo a uma “linguagem de programação”. Neste caso, a linguagem de
programação é a “BCD 8421”.
Existe uma linguagem de programação diferente para cada tipo de código binário.
Essa combinação de um número finito de elementos discretos revelado por uma seqüência de
algarismos advém de Demócrito, quando afirmou “que a variedade das impressões sensíveis
deve-se à mudança da ordem e posição dos átomos, substrato da realidade”. A arte
permutacional é resultado dessas combinações de elementos básicos representadas por
algarismos, ou seja, semelhantes a um sistema de códigos. Segundo Epstein, “Se quisermos
usar o vocabulário da informática, diríamos que a interface homem/máquina, representada
pelo teclado do computador, é a interface entre duas transparências” (EPSTEIN, 71, p. 1988).
Outra questão importante na transmissão sonora digital é o “Efeito do Ruído”. O ruído
é caracterizado como um fenômeno indesejável numa comunicação que perturba a recepção
fiel da mensagem muitas vezes alterando-a:
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No processo de transmissão do sinal é infelizmente característico que certas
coisas não pretendidas pela fonte sejam acrescidas ao sinal. Esses
acréscimos inúteis podem ser distorções de som (na telefonia, por exemplo),
estática (no rádio), distorções na forma ou tons de uma imagem (televisão),
erros de transmissão (telegrafia ou fax símile). Todas essas alterações de
sinal podem ser chamadas de ruído (WEAVER, 11, p. 1949).

Como já foi citado anteriormente, o processo de conversão digital dos sinais
analógicos permite que os ruídos físicos (ou "brancos", segundo Isaac Epstein), comuns nas
transmissões analógicas, sejam eliminados. Isso se dá graças, novamente, ao código binário
que, ao converter os sinais analógicos em digitais, diminui a margem de erros nas
transmissões, permitindo a sua correção, muitas vezes até antes de serem transmitidos.
A maneira como ocorrem essas correções é de certa forma bem simples. Na
transmissão analógica, as ondas eletromagnéticas são geradas a partir de "tensões elétricas"
medidas em volts. Muitas vezes durante a transmissão existe uma pequena perda de voltagem,
o que já não ocorre quando o sinal é digitalizado. Neste caso, as informações digitalizadas
assumem valores iguais a 0 ou 1, qualquer valor que seja diferente desses é automaticamente
aproximado para 0 ou 1. Ou seja, reduz-se a quantidade de incerteza em uma mensagem pelo
emissor, reduzindo-se também a quantidade de ambigüidade (equivoco) introduzida pelo
ruído. Essa "quantidade de incerteza" esta relacionada ao fenômeno da redundância “excesso
de sinais sobre o estritamente necessário para a transmissão de uma dada quantidade de
variedade (informação)” (EPSTEIN, 11, p. 1988).
A redundância existente numa transmissão é necessária, pois protege, de certa forma,
algumas distorções, porém aumenta o custo da transmissão. Se reduzirmos a redundância
através do "arredondamento" dos dígitos para 1 ou 0, estamos também diminuindo o custo da
transmissão.
1.4. Características Radiofônicas Seminais: O Fluxo de Transmissão Contínuo e os
Elementos Radiofônicos
Após discorrer sobre a evolução tecnológica do rádio, desde a invenção dos artefatos
que o antecederam em meados do século XIX até a forma mais atual de transmissão em
padrão digital, faremos agora uma descrição de duas características seminais do rádio, as
quais acreditamos serem imprescindíveis para distingui-lo dos demais formatos de
transmissão que utilizam a linguagem sonora como principal suporte. Desta forma para que
uma transmissão sonora seja considerada radiofônica, devemos constatar a presença

38
obrigatória de características seminais. São elas: 1. Fluxo de Transmissão Contínuo e 2.
Presença dos Elementos Radiofônicos.
Para McLeish (2001), existem ao todo 19 características que fazem do rádio “um meio
de comunicação quase universal”: a) o rádio forma imagens, b) o rádio fala para milhões, c) o
rádio fala para cada indivíduo, d) a velocidade do rádio, e) o rádio não tem fronteiras, f) a
simplicidade do rádio, g) o rádio é barato, h) a natureza efêmera do rádio, i) o rádio como
pano de fundo, j) o rádio é seletivo, k) falta espaço no rádio, l) a personalidade do rádio, m) o
rádio toca música, n) o rádio pode surpreender, o) o rádio pode sofrer interferências, p) o
rádio para cada indivíduo, q) o rádio para a sociedade, r) serviço ao público.
No entanto, as duas características seminais destacadas nessa pesquisa – fluxo de
transmissão contínuo e elementos radiofônicos podem ser facilmente identificadas em todas
as 19 características citadas por McLeish. Como uma espécie de lastro, o fluxo contínuo e os
elementos radiofônicos sustentam as demais características e permeiam-nas resultando em
uma condição necessária para a existência das demais. Não há como construir imagens e falar
para milhões, por exemplo, sem a presença de um locutor/apresentador, nem tão pouco ser
seletivo e ter personalidade sem a presença da linguagem e do discurso radiofônico. A
velocidade do rádio - e, conseqüentemente, sua natureza efêmera - está diretamente ligada
com o fluxo contínuo da transmissão radiofônica.
1.4.1. Fluxo de Transmissão
No campo das teorias da comunicação, a expressão “transmissão” está relacionada
com a Teoria da Informação de Shannon e Weaver. A Teoria da Sociedade de Massa e a
“Bullet Theory” representa uma tendência na mudança das expressões ‘comunicar’ e
‘partilhar’, levando o termo ‘transmitir’ às “acepções que globalmente, significam ‘partilhar’,
passam progressivamente para um segundo plano a fim de darem lugar às utilizações
lingüísticas centradas em torno do significado de ‘transmitir’” (WINKIN, 1981, p. 14 apud
WOLF, 2001, p. 112). É na Teoria da Informação, ou melhor, na Teoria Matemática da
Comunicação de Shannon, que estes estudos têm por objetivo melhorar o rendimento do
processo de transmissão de mensagens, diminuindo as suas distorções provocadas pelos
ruídos durante a transmissão e aumentando o rendimento global do processo de transmissão
de informação.
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Segundo Weaver (1949, p. 11):
A palavra comunicação, na verdade, será usada aqui num sentido muito
amplo, de forma a incluir todos os procedimentos pelos quais uma mente
pode influenciar outra. Embora a linguagem empregada com freqüência se
referirá, especificamente, à comunicação da fala, praticamente tudo que será
dito se aplica de igual forma, à música, às imagens e a uma variedade de
outros métodos de transmissão de informação.

A Teoria da Informação trata a comunicação em três níveis: técnico, semântico e de
influência. O nível semântico refere-se ao entendimento do receptor comparado ao significado
pretendido pelo emissor; o nível de influência trata, como o próprio nome diz, da forma de
condução da transmissão obtendo o êxito desejado pelo emissor. Para este trabalho, o nível
mais importante a ser considerado é o técnico, já que estamos tratando de transmissão
radiofônica “os problemas técnicos referem-se à precisão na transferência de informações do
emissor para o receptor” (idem).
Umberto Eco (1972, p. 10 apud WOLF, 2001, p. 144.) reforça a idéia afirmando que:
Existe sempre uma fonte ou nascente de informação a partir da qual é
emitido um sinal através de um aparelho transmissor; esse sinal viaja através
de um canal, ao longo do qual pode ser perturbado por um ruído. Quando sai
do canal é captado por um receptor que converte em mensagens que, como
tal, é compreendida pelo destinatário.

Portanto entendemos, tecnicamente, a “transmissão sonora” como sendo o envio ou
propagação de sons de um ponto para outro ou de uma pessoa para outra através de suportes
(ou meios de transmissão) como os cabos ou o ar (espectro). No caso da “transmissão sonora
digital”, como foi dito anteriormente, está relacionada com a conversão analógico-digital. As
ondas sonoras são convertidas em bits permitindo uma melhoria na qualidade de som,
correção de erros e compressão:
Existem vantagens significativas nessa conversão para o digital. A qualidade
de transmissão é aprimorada porque os sinais digitais são menos suscetíveis
a interferência elétrica. A capacidade de sistemas de telecomunicação pode
também ser expandida se criarmos maneiras de reduzir o número de vezes
que coletamos amostras do som original ou o número de bits de dados
requeridos para codificar cada amostra (STRAUBHAAR, 2004, p. 15).

40
A Wikipedia traz uma definição da palavra “transmissão” no sentido (físico) de:
O meio de transmissão de dados serve para oferecer suporte ao fluxo de
dados entre dois pontos. Usamos o termo linha para designar o meio de
transmissão usado entre esses pontos. Essa linha pode ser de um par de fios,
um cabo coaxial, fibras ópticas, comunicação por rádio frequência ou até
mesmo por satélites. Desta forma, podemos afirmar que o ar é também um
meio de transmissão. Transmissões podem ser do tipo digital e analógica.
Deve-se diferenciar transmissão digital de sinal digital, da mesma forma
como transmissão analógica e sinal analógico..23

O “fluxo da transmissão” (em inglês, streaming24, como é mais conhecida no meio
tecnológico de radiodifusão) é entendido como a forma que o som é transmitido e o seu
comportamento durante a transmissão. A noção de fluxo foi tratada inicialmente pela Teoria
da Comunicação na década de 40 e 50 através da teoria do “Two Step Flow” na qual o "fluxo
de comunicação” é apreendido em um processo que engloba “duas etapas”, sendo que na
primeira estão as pessoas mais bem informadas (os formadores de opinião) e, na segunda
etapa, estão aqueles que se informam a partir das informações obtidas pelas pessoas que estão
na primeira etapa.
A aplicação do termo “fluxo” aos meios de comunicação de massa foi pensada
originalmente por Raymond Williams (1992, p. 80-81), ao estudar as características
seqüenciais e interrompidas na programação televisiva:
Em todos os sistemas de radiodifusão desenvolvidos, a organização
característica e, portanto, a característica da experiência, é uma seqüência ou
‘fluxo’. Este fenômeno, do fluxo planejado, é então talvez a característica
definidora da radiodifusão, simultaneamente como uma tecnologia e como
uma forma cultural. Em todos os sistemas de comunicação, antes da
radiodifusão, os itens essenciais eram discretos.

Para diferenciar a forma ou comportamento de uma transmissão, estabelecemos que o
“fluxo de transmissão” pode ser de dois tipos: via streaming ou on demand. No tipo de fluxo
streaming, a propagação é contínua, sem interrupções. Na prática, o usuário acessa a
transmissão sonora que se encontra em andamento, ou seja, em um fluxo contínuo. Numa
transmissão radiofônica, por exemplo, o ouvinte acessa a programação da emissora no meio
de uma entrevista, ou durante a execução de uma música, ou durante a transmissão de um
outro conteúdo sonoro qualquer, o que acontece normalmente quando “ligamos” o rádio em
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Transmissão. Acesso em 02/03/07.
Streaming ou streaming media é o termo utilizado para descrever o processo de emissão em tempo real de
arquivos de imagem e som através da internet.
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casa ou no carro. Este tipo de fluxo também pode ser chamado de síncrono, ou seja, está em
sincronia com o tempo corrido, o tempo real. Se pararmos de ouvir ou interrompermos a
programação desligando o rádio, ela não responde a esta ação, seguindo contínua numa linha
de tempo, apesar de não mais a ouvirmos.
O fluxo on demand, ao contrário da streaming, não se comporta de forma contínua.
Este é intermitente e “se repete no tempo”, ou seja, se inicia no momento em que o usuário
acessa a transmissão. Assim, o usuário, ao acessar a transmissão on demand está “disparando”
o fluxo ou dando o “start” no mesmo. Esse tipo de fluxo de transmissão também é conhecido
como assíncrono, pois não está em sincronia com o tempo real. Uma vez interrompida,
desligando-se o aparelho ou desconectando-o da rede, a sua programação também é
interrompida, seguindo a ação do usuário, sem uma continuidade na “linha do tempo”. Os
exemplos mais comuns desse tipo de transmissão radiofônica são aquelas em que o ouvinte
cria suas próprias listas de músicas (playlist) nas quais ele é o responsável pelo “início” da
execução da seqüência criada.
Portanto, o rádio como veículo de comunicação de massa deve ter, obrigatoriamente,
uma característica contínua do fluxo de transmissão. Caso contrário, a transmissão não deve
ser considerada uma transmissão radiofônica.
1.4.2. Elementos Radiofônicos
Desde as primeiras transmissões radiofônicas, alguns elementos sonoros se
consolidaram como sendo característicos deste veículo de comunicação. Os elementos
radiofônicos são assim considerados pois a partir deles podemos identificar uma transmissão
radiofônica em qualquer parte do planeta. Nesta pesquisa, iremos considerar dois tipos de
elementos radiofônicos: os elementos principais de ordem conceitual e os elementos
secundários de ordem conjuntural ou estrutural. Numa transmissão radiofônica, a presença
dos elementos de ordem conceitual é obrigatória, como também a presença de, pelos menos,
um dos elementos estruturais contanto que sua presença seja facilmente percebida.
a) Elementos Radiofônicos Principais ou Conceituais
As peças radiofônicas, como as radionovelas, também podem ser consideradas como
um elemento radiofônico apesar de não estarem tão presentes nas grades de programações
atuais, como foi nos primórdios do rádio, principalmente na Alemanha, berço de um
movimento criado em volta das dramatizações para o rádio a partir do livro “Elements des
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Höspiel”25, de Werner Klippert, considerado “uma referência nos estudos da estética das
peças radiofônicas” (ALBANO in MEDITISCH, 2004, p. 191).
Ao contrário dos elementos secundários, os elementos radiofônicos principais não
aparecem isolados. A linguagem radiofônica e o discurso radiofônico são elementos
conceituais pois estão presentes, caracterizando a transmissão radiofônica. O rádio nasce
como um artefato de comunicação que tem o som como suporte e, em conseqüência, uma
forma peculiar e ímpar de irradiação.
O rádio, como veículo de comunicação, sempre buscou estar próximo ao ouvinte, em
muitos casos sendo o parceiro em todas as horas, principalmente quando se tornou portátil e
pôde acompanhar o ouvinte em toda parte. Portanto, a linguagem utilizada pelos
comunicadores no rádio busca sempre uma aproximação e uma interação com o público,
estreitando os laços como numa conversa face a face, como define Mario de Andrade, no
texto “A Língua Radiofônica” (ANDRADE in MEDITISCH, 2004, p. 115):
Ora, existe a linguagem do rádio também. O simples problema de alcançar o
maior número de pessoas, de lhes ser acessível e as convencer a todas,
obriga o rádio a uma linguagem mista, complexa de um sabor todo especial,
a começar pelo “Amigo Ouvinte”, que da linguagem dos púlpitos passou
para a do rádio. Uma observação: hoje todo rádio brasileiro (pelo menos o
carioca) emprega o você em relação ao ouvinte. Não parece absurdo?
Qualquer acadêmico se arrepiará com essa familiaridade quase ofensiva,
com que o “speaker” se dirige a pessoas que não conhece. Mas foram as
exigências mesmas da radiofonia que a levaram a generalização do você,
como fórmula de tratamento radiofônico. Foram as exigências de alcançar o
maior número de pessoas de todas as classes, foram as exigências de
simpatizar, as de familiaridade, etc.

Uma outra definição da linguagem radiofônica remete ao fluxo de transmissão
contínuo reforçada, por exemplo, pela presença de uma vinheta de “hora certa”, fortalecendo
a característica de transmissão em tempo real do rádio. Baseado nas teorias de Paul Zumthor,
Golin diz que “a linguagem radiofônica define-se pela enunciação em tempo real, a sincronia
entre emissão e recepção, mesmo no caso de uma gravação em diferido” (GOLIN in
MEDITSCH, 2005, p. 264). Assim, no rádio, a linguagem utilizada pelos locutores e
apresentadores sempre levará em conta a condição de este veículo de seguir a linha do tempo
para que possa situar o ouvinte durante a sua transmissão.
O discurso radiofônico foi objeto de estudo de Patrick Charaudeau em sua obra
“Aspects du Discours Radiophonique” (1984). Para um devido entendimento do discurso em

25

“Elementos da Peça Radiofônica”.

43
cada mídia, segundo Charadeau, é necessária a análise de cada mídia em particular, pois cada
discurso traz especificidades que vão desde o método de produção até a circulação e escuta
dos discursos. Além disso, “é igualmente necessário estudar o que se passa antes do texto (a
palavra texto designará o ‘produto final’, seja ele em forma escrita, oral ou icônica, e que
condiciona a produção das mensagens das mídias de massa)” (CHARAUDEAU in
MEDITISCH, 2004, p. 223). Isso pode ser verificado, por exemplo, nas diferenças dos
discursos de uma rádio com programas gravados e programas “ao vivo”, nos não é possível
esconder as imperfeições ou verificar a limpeza das emissões gravadas.
Além disso, a participação do ouvinte durante a programação ou numa relação de
entrevistas e debates conduz a novas abordagens em relação ao discurso radiofônico que
deixa de conter apenas dois elementos – o locutor e o ouvinte – para conter outros elementos
que desencadeiam outras situações. Goffman (1981) distingue três tipos de “modos de se falar
no rádio”: o simultâneo, com o locutor falando para uma audiência de modo generalizado; o
direto, com o locutor falando diretamente a um ouvinte como se fosse único; e o triangular,
quando o ouvinte é colocado na condição de participante de uma entrevista ou debate, mesmo
que este não se manifeste.
b) Elementos Secundários ou Conjunturais/Estruturais
Os elementos conjunturais podem aparecer isoladamente, mas sempre, pelo menos,
um elemento secundário deve estar presente juntamente com o elemento principal ou
conceitual, que é obrigatório. A presença do elemento radiofônico como, por exemplo, um
locutor/apresentador26 é fundamental durante uma transmissão sonora radiofônica; uma vez
que estamos tratando de um veículo eminentemente sonoro, a voz do locutor27 é uma
condição necessária para que o ouvinte possa sintonizar e identificar uma rádio em meio às
demais estações, como cita McLeish (2001, p. 15): “trata-se de um meio cego, mas que pode
estimular a imaginação, de modo que logo ao ouvir a voz do locutor o ouvinte tenta visualizar
o que ouve”. O papel do locutor é ao mesmo tempo quebrar o silêncio entre as diversas
“expressões do rádio” (Arnheim) durante o fluxo de transmissão e marcar o inicio e o fim das
mesmas.
Outro elemento radiofônico característico do rádio é a grade de programação. A grade
surge como uma espécie de roteiro em que devem ser encaixados os diversos programas
26

[…] a maneira mais singela e tradicional de uso do meio – um locutor apresentando um texto […] (MEDITSCH
in MEDITSCH (org), 2005, p. 103).
27
[…] a voz é a principal característica que dá suporte ao rádio e instaura uma relação muito particular entre a
instância midiática e o receptor (PRATA in MEDITSCH (org), 2005, p. 242)
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produzidos pela emissora, obedecendo ao fluxo contínuo de transmissão e a uma apresentação
de forma “seqüencial e cronológica” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 72). No entanto, nos
primórdios das transmissões radiofônicas não era bem assim, como observa Schafer (2001, p.
138):
As primeiras transmissões radiofônicas eram apresentações isoladas
cercadas por grandes pausas (silenciosas) na transmissão. Essa abordagem
ocasional da radiodifusão, hoje ausente do rádio doméstico, ainda pode ser
experimentada até certo ponto nas transmissões em ondas curtas, em que as
interrupções na transmissão duram geralmente alguns minutos e são
acompanhadas por pequenas frases musicais ou vinhetas.

As Vinhetas ou “Assinaturas Musicais” (McLEISH) são elementos radiofônicos que
marcam o início e o fim de um programa de rádio ou produto radiofônico28 (vinhetas de
abertura e encerramento). Estas geralmente são curtas, possuem entre cinco e dez segundos de
duração e, assim como o locutor, são também um elemento radiofônico característico que
identifica o programa de rádio e a emissora à qual o ouvinte está sintonizado. As “Chamadas”
são elementos radiofônicos muito parecidos com as vinhetas. Com o objetivo de divulgação
institucional, as chamadas são curtas e usadas para anunciar um programa ou a programação
do dia seguinte. Juntamente com as promoções, as chamadas são utilizadas para “vender os
próprios programas no ar” (McLEISH).
Os blocos de comerciais também entram na programação de rádio como um elemento
característico, principalmente quando nos referimos às “rádios comerciais”29. A publicidade
no rádio foi responsável por impulsionar as vendas de aparelhos receptores e, portanto, por
aumentar o número de estações e sua cobertura. No início, os comerciais eram conhecidos
como “taxa de transmissão” e eram cobrados aos programas que iam ao ar; tempos depois,
começaram a ser “pagos” pelos seus “patrocinadores”:
A WEAF30 transmitiu em 1922 o primeiro “comercial” – assim apelidado em
função das práticas contábeis da AT&T. Vale notar, ainda, que a AT&T
denominou isso originalmente de taxa de transmissão, em um paralelo com
as taxas cobradas por ligações telefônicas de longa distância
(STRAUBHAAR e LAROSE, 2003, p. 60)

28

Para Barbosa Filho (2003, p. 71), “programa de rádio ou produto radiofônico é o módulo básico de informação
radiofônica; é a reprodução concreta das propostas do ‘formato radiofônico’, obedecendo a uma planificação e a
regras de utilização dos elementos sonoros”.
29
A denominação de “rádios comerciais” é para contrapor à idéia de “rádios estatais” ou “educativas” as quais
não tem receitas provenientes dos comerciais (publicidade).
30
Emissora de rádio da AT&T.
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No Brasil, as emissoras eram inicialmente financiadas por grupos de empresários e
entidades públicas e particulares. Depois aparecem os “reclames” como forma de patrocínio
dos programas que garantiam a sua sobrevivência (apesar da sua finalidade princípua ser a
educação, como parte de um serviço de interesse nacional). Segundo Barbosa Filho (2003, p.
41), “nesse momento, a indústria e o comércio passam a definir a programação radiofônica. É
a publicidade que forja as rádios a se organizarem como empresas, na disputa que vai,
gradativamente acirrando-se”.
No início das transmissões em FM no Brasil, a programação ficou restrita à veiculação
de músicas. O bloco musical na grade de programação é característico principalmente nas
rádios conhecidas como “vitrolão”31 típicas das transmissões em FM. Conhecidos também
como “Programação Musical”, os blocos musicais são considerados um gênero de
entretenimento (BARBOSA FILHO) e são caracterizados por uma seqüência de músicas
dispostas em diferentes programas definidos por estilos musicais, por exemplo, ou muitas
vezes agem como “um grande painel musical”, geralmente determinados pela tendência
musical adotada por cada emissora. Para Barbosa Filho (2003, p. 116):
Os blocos de programação são compostos por séries de músicas que
estruturam a programação musical, normalmente com cerca de seis a doze
minutos de duração (existem horários em que a programação é corrida, sem
interrupções, no intuito de fixar audiência), envolvidos por blocos: de
anúncios comerciais, de chamadas (textos institucionais), de serviço,
jornalísticos e de entretenimento; estes com duração máxima de três
minutos.

Diferente dos blocos musicais, o radiojornalismo ou bloco jornalístico é um elemento
radiofônico que tem por objetivo “atualizar seu público por meio da divulgação, do
acompanhamento e da análise dos fatos” (ibidem, p. 89). Segundo Barbosa Filho (2003), o
gênero jornalístico de uma rádio pode ser difundido em formato de notas, noticiário, boletim,
reportagens, entrevistas, comentários, editoriais, crônicas, radiojornais, documentário
jornalístico, mesas-redondas ou debates, programa policial, programa esportivo e a
divulgação tecnocientíficas.
1.5. Conclusão
Neste primeiro capítulo fizemos uma descrição histórica do rádio partindo da noção de
oralidade e sugerindo uma oralidade de segunda ordem definida pela retomada da cultura oral
através do rádio; dentro de uma perspectiva tecnológica, contamos como surgiu o rádio desde
31

Emissoras que tem sua programação voltada, em sua grande maioria, para veiculação de músicas.
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a sua fase analógica até a sua fase atual em formato digital; para melhor situar a pesquisa que
desenvolvemos, fizemos um paralelo entre a Teoria da Informação e as Transmissões
Digitais, percebendo suas intersecções em relação à quantidade de informação, capacidade do
canal, processo de codificação e efeitos do ruído.
Por fim, descrevemos as duas características seminais de uma transmissão radiofônica
– fluxo contínuo e elementos radiofônicos – que terão uma importância fundamental no
capítulo III, quando faremos os estudos de caso. Em suma, o rádio é um veículo de
comunicação de massa que possui obrigatoriamente estas duas características seminais, caso
contrário a transmissão não pode ser considerada como rádio.

RÁDIO

=

FLUXO
CONTÍNUO

+

Quadro 01 – Definição de Rádio

ELEMENTOS
RADIOFÔNICOS
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2. UMA NOVA CULTURA, UM NOVO AMBIENTE.
Para melhor contextualizar o objeto de estudo desta pesquisa, iremos, neste segundo
capítulo, tratar do campo teórico no qual as transmissões sonoras digitais estão inseridas.
Portanto, no decorrer do capítulo, conceituaremos a cibercultura a partir de um prisma mais
tecnológico, dando continuidade ao conteúdo do capítulo anterior, que também aborda esta
mesma questão, uma vez que tratamos da transmissão. Em seguida, trataremos do conceito de
ciberespaço abordando a mudança de “ambiente” sofrida pelo rádio ao passar pelo processo
de conversão do áudio analógico para o áudio digital.
Alguns conceitos do ambiente digital – interatividade, multimedialidade e
hipertextualidade (TORRES et AMERIGO in NOCI et SALAVERRÍA, 2003) – também
serão descritos neste capítulo como forma de caracterizar as transmissões sonoras digitais.
Estes conceitos servirão de critérios descritivos no estudo de caso que será realizado no
capítulo seguinte, melhor caracterizando os fenômenos identificados como sendo fenômenos
digitais, já que algumas dessas características são exclusivas do ciberespaço e da cibercultura,
como a multimedialidade, por exemplo.
2.1. Uma Nova Cultura.
A Revolução Industrial no século XVIII traz consigo a marca de uma nova Era cuja a
máquina a vapor é o maior símbolo. Apesar de não ser caracterizada como uma “Era de
invenções” propriamente dita, mas como uma era de algumas inovações ou aperfeiçoamento
de técnicas da Idade Média, a Era Moderna foi marcada por uma maior aproximação da
ciência e da técnica, segundo Lemos (2004, p. 46), “uma interpenetração da ciência na técnica
(conhecimentos básicos de princípios físicos, químicos e biológicos) e da técnica na ciência
(instrumentos os mais diversos)”.
A segunda metade do século XIX ficou registrada na história por um período
conhecido como a segunda Revolução Industrial, que tem a eletricidade e o motor a explosão
como marcos tecnológicos. Os modelos de produção industrial “fordista” e “taylorista” são
influenciados por uma tecnocultura resultante de uma nova estrutura social emergente32. Esse
modelo de produção seguia o seguinte raciocínio: um operário de uma fábrica de automóveis
era encarregado de executar a tarefa como, por exemplo, produzir uma determinada peça do
automóvel mesmo sem ter conhecimento da importância daquela peça ou mesmo onde ela se

32

“Esta nova estrutura social, a tecnocultura, vai estabelecer um poder unidimensionalizante (Marcuse), em que
a organização de trabalho é pensada em termos de divisão de tarefas e da otimização do tempo (taylorismo,
fordismo)” (Lemos, 2004: 51).
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encaixaria no automóvel finalizado, ou seja, o operário não tinha a noção do processo como
um todo.
A partir da Segunda Guerra Mundial, o panorama tecnológico é modificado com o
aparecimento de um “novo paradigma” tecnológico, baseado na “energia nuclear, na
informática e na engenharia genética” (ibidem, p. 52), criando um ambiente propício para o
surgimento da cibercultura.
O nascimento da cibercultura está relacionado diretamente com o nascimento da
microinformática. Na metade da década de setenta, o Vale do Silício, região da Califórnia, era
conhecido por concentrar diversos seguimentos da indústria da informática como a NASA, a
HP, a ATARI e a Intel. Próxima ao Vale, na cidade de Palo Alto, a Universidade de Stanford
abrigava estudantes sedentos por desvendar os mistérios da informática. Utilizando sobras de
componentes eletrônicos das indústrias situadas no Vale (bricolagem), os jovens estudantes
criavam suas próprias “máquinas”, como o caso da Blue Box, invento criado por Steven Jobs
(futuro fundador da Apple Computers, na época um estudante) e Steven Wozniac. O objetivo
dos dois era apenas o de usar o telefone sem pagar, ou seja, obter uma forma de apropriação
tecnológica impulsionada pelo simples desejo de burlar um sistema centralizador: a
telefonia33.
Os primeiros microcomputadores surgem nessa época seguindo o mesmo raciocínio da
Blue Box, ou seja, a busca por uma forma de apropriação tecnológica, simbolizando o desafio
e o desejo de construir “o seu próprio computador”. Como mostra Pierre Lévy (1993, p. 44):
“Milhares de jovens se divertiam desta forma, fabricando rádios, amplificadores de alta
fidelidade e, cada vez mais, dispositivos de telecomunicações e de cálculo eletrônico. O nec
plus ultra era construir seu próprio computador a partir de circuitos de segunda mão”. Fica
claro, desde então, que a necessidade desses jovens de acabar com o poder centralizador
representava o desejo “do desvio da alta tecnologia em proveito da contracultura” (idem), que
torna o micro computador um artefato acessível à população, seguindo o lema “computer to
the people”34 e arrancando a potência de cálculo “do Estado, do Exército, dos monstros
burocráticos que são as grandes empresas e restituída, enfim, aos indivíduos” (ibidem, p. 45).
Na década de 70, os militares estavam empenhados em desenvolver uma tecnologia de
compartilhamento de arquivos à distância que visa evitar principalmente problemas de
segurança na transferência de arquivos confidenciais. Esta tecnologia de transferência de
33

“A microinformática é uma invenção de radicais californianos, como explica Breton, tendo por meta lutar contra
a centralização e a posse da informação (e, conseqüentemente, do destino da sociedade informatizada) pelas
castas científicas, econômicas, industriais e militares” (Ibidem, p. 105).
34
“Computadores para o povo ou a serviço das pessoas” (idem).
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arquivos ficou conhecida como ARPANET35. Inicialmente restrita aos militares e
pesquisadores das grandes universidades americanas, essa forma de compartilhamento foi aos
poucos sendo utilizada por computadores pessoais para o envio de mensagens entre os
computadores através de um MODEM36. A apropriação dessa tecnologia por pessoas que
estavam fora da rede principal criada pelos militares deu origem ao que, hoje, conhecemos
como a rede mundial de computadores, a internet, fruto de um movimento de contracultura.
Essas relações criadas entre as pessoas e as máquinas que caracterizam o aparecimento
da cibercultura têm a cibernética37 como pano de fundo na história de sua criação, “a teoria
cibernética de Wiener, em 1948, vai estabelecer a relação entre a individualidade humana e as
trocas de informação” (LEMOS, 2004, p. 102). A cibercultura caracteriza-se pela
convergência dos sistemas de informação e pelas redes de telecomunicação. Segundo Lemos
(2005, p. 01), “Por cibercultura compreendemos as relações entre as tecnologias
informacionais de comunicação e informação e cultura, emergentes a partir da convergência
informática/telecomunicações na década de 1970”.
Segundo Lemos, três princípios básicos regem atualmente os fenômenos que ocorrem
na cibercultura: a liberação do pólo de emissão, o princípio de conexão em rede e a
reconfiguração dos formatos midiáticos e práticas sociais. O primeiro princípio diz que a
liberação do pólo de emissão está relacionada com a forma de apropriação tecnológica que
ficou disponível a qualquer usuário da rede desde o surgimento do micro computador e das
demais tecnologias digitais. Com a liberação do pólo de emissor, vemos um “excesso” e uma
“circulação virótica da informação”, que não passa da “emergência de vozes e discursos,
anteriormente reprimidos pela edição da informação pelos mass media” (ibidem, p. 02), ou
seja, a mudança de um modelo de comunicação de “UM ⇒ TODOS” para “TODOS ⇒
TODOS”.
Da mesma forma que a década de 80 foi marcada pelos micros computadores pessoais
(os PCs), a década de 90 ficou marcada pelos computadores conectados (CCs), através dos
quais os meios de telecomunicações convergem, criando as redes telemáticas. O computador
assume uma outra característica: a da conexão. Conforme o segundo princípio da cibercultura,

35
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Em homenagem a seu poderoso patrocinador – entrou em funcionamento em 1 de setembro de 1969, com
seus quatro primeiro nós na Universidade da Califórnia em Los Angeles, no Stanford Research Institute, na
Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e na Universidade de Utah (Castells, 2002: 83).
36
Software criado por dois estudantes de Chicago que permitia a troca de arquivos entre computadores
pessoais.
37
A cibernética é uma teoria criada por Robert Wiener e trata do controle e da comunicação, baseado em
entradas e reentradas de informação (retroalimentação ou feedback) em qualquer organização, seja ela de
caráter animal ou máquina. A teoria Cibernética estuda a relação de controle entre os homens / máquinas e
máquinas / máquinas.
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a internet conecta todos os computadores criando a rede mundial de computadores, onde
“tudo comunica e tudo está em rede: pessoas, máquinas, objetos, monumentos e cidades”
(ibidem, p. 03). O terceiro princípio tem uma relação com a idéia de remediação dos autores
Bolter e Grusin, ou seja, a reconfiguração dos formatos midiáticos. Partindo desse conceito e
indo além, tem-se uma “nova mídia”, seguindo também o conceito de Mediamorphosis de
Roger Fidler, que não acredita em uma ruptura entre antigas e novas mídias e sim em uma
reconfiguração das “práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de seus
respectivos antecedentes” (idem).
2.2. Um Novo Ambiente
O Ciberespaço – termo cunhado por William Gibson em seu célebre romance
intitulado “Neuromancer” – pode ser definido de três formas diferentes: na primeira, o
ciberespaço está relacionado com o conceito de rede. Os primeiros computadores trabalhavam
isolados, sem qualquer conexão entre eles. Depois da experiência da ARPANET e, logo em
seguida, com a criação da internet outros computadores também foram interligados a esta rede
militar, formando, assim, a rede mundial de computadores. Este ambiente que surge com a
interconexão dos computadores foi denominado de ciberespaço.
A segunda definição está relacionada com o ambiente metafórico que surgiu com a
interface gráfica das telas dos computadores. Até então, a linguagem utilizada nos
computadores para que ele executasse uma ação era feita por linhas de comando muito
difíceis para a maioria dos usuários. Depois das experiências de Engelbart, que
desencadearam no aparecimento do mouse e da interface gráfica, a tela do computador sofre
uma transformação e a partir desta, a simulação de um movimento realizado com o mouse era
reproduzido na tela do computador através de uma seta. Isto permitia a interação do usuário
com a interface gráfica que por sua vez foi concebida como uma metáfora de um ambiente de
trabalho (desktop), composta de arquivos, pastas, lixeiras, etc. As ações dos usuários nessa
interface como, por exemplo, a necessidade de procurar um documento dentro dessas pastas
ou depositar um arquivo sem uso na lixeira eram simuladas pela seta. O “espaço” onde ocorre
esta simulação é conhecido como ciberespaço.
A terceira definição está relacionada com a realidade virtual (RV). No momento em
que acoplamos em nosso corpo artefatos como óculos, luvas e roupas que simulam um espaço
virtual qualquer como um museu, por exemplo, no qual podemos andar, ver, ou tocar objetos,
este espaço é também chamado de ciberespaço.
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Numa definição mais abrangente que engloba as anteriores, Palacios (2003, p. 09)
define o ciberespaço como sendo:
a combination of telecommunication capabilities, computer mediated
communications and virtual reality technologies, in a conjunction of
informatics and telecommunications, thus resulting in the neologism
Telematic Technologies used throughout the paper38.

A interação que ocorre entre o usuário e um artefato tecnológico digital pode ser
verificada nas três definições de ciberespaço citadas. Com isso pode-se dizer que a principal
característica do ciberespaço é a interação de um usuário em um determinado espaço (fisco ou
não) com as tecnologias digitais. O simples fato de sentar à frente do computador para digitar
um texto, atender um celular ou usar um caixa eletrônico faz com que o usuário seja imerso
nesse ambiente cibernético.
O ciberespaço é um espaço navegável onde as noções clássicas (newtoniana) de
espaço e tempo lineares já não fazem mais sentido. Na comunicação mediada por computador
(CMC), um dos aspectos é o de que o usuário da rede transcende os aspectos de limitação
geográfica:
New media also provide new kinds of control. Many scholars have noted
that a key benefit of computer-mediated communication is that it allows
participants to communicate without being bound by constraints of time or
geography (McMILLAN, 2003, p.168).

Um outro aspecto é o de que, apesar de a internet utilizar a tela do computador como
interface entre este e o usuário39, limitando, de certa forma, o espaço visual em duas
dimensões (altura x largura), a hipertextualidade – característica do ciberespaço, juntamente
com a interatividade e a multimedialidade – permite ao usuário experienciar uma nova
dimensão. Os hiperlinks presentes nos textos permitem que o navegador “entre” neles, muitas
vezes desviando-se de sua narrativa principal, ou seja, daquela que estava proposta
inicialmente.
A noção de tempo linear presente nos suportes convencionais como o rádio e a TV, já
não corresponde à noção de tempo na rede. O tempo na rede não obedece a uma seqüência, ou
seja, a uma linearidade de raciocínio. O usuário não precisa obrigatoriamente seguir um
38

“Uma combinação de capacidades de telecomunicação, comunicação mediada por computador e tecnologias
de realidade virtual, em uma conjunção de informática e telecomunicações, resultando, assim, no neologismo:
Tecnologias de Telemática”.
39
Manovich (2001: 17) denomina “teleação” esse contato entre usuário e tela: “to allow the viwer to manipulate
reality through representations (maps, architetural drawnings, x-rays, telepresence)”.
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roteiro preestabelecido pelo suporte, assim o acesso às informações é feito de forma aleatória
(randômico), ficando a cargo do usuário construir um “novo” roteiro, e, conseqüentemente,
criar narrativas inovadoras que irão contribuir para a produção de conteúdos no ciberespaço.
Os usuários agem de forma diferenciada na rede, assumindo papéis que vão desde
receptores de conteúdo até emissores ou produtores de informação. Não são apenas leitores,
são também consumidores, redatores, ouvintes, espectadores. O “poder de emissão”, que
emanava centralizado nas mídias convencionais, hoje, está nas mãos dos usuários da rede.
Eles determinam o que vão ler, ouvir, ver e, ao mesmo tempo, podem interagir enviando
críticas, sugestões, opiniões em tempo diferido - como eram as cartas enviadas para as
redações dos jornais algumas décadas atrás ou em tempo real, através de e-mail e SMS40,
utilizados nos dias atuais.
O ambiente do ciberespaço permite que qualquer um possa ser não só consumidor,
mas também produtor de informação. “O que pode parecer para moralistas de plantão um
fenômeno minoritário e sem importância reveste-se, na realidade, em sintoma da nossa época.
Na publicização do espaço privado pelas novas tecnologias, a vida banal quer ser arte”
(LEMOS, 2002, p. 18). A descentralização na obtenção das informações pelos usuários e na
produção de conteúdo das novas mídias transferiu para o usuário a possibilidade de escolha, o
que não era possível nas antigas mídias. O “poder” na mão do usuário foi propiciado
principalmente pelas ferramentas interativas disponibilizadas pela internet, “podemos, agora,
agir de forma interativa e imediata, sendo também emissores no processo” (ibidem, p. 35).
Diferentemente do que acontece nos meios de comunicação de massa que centralizam
o poder de emissão de conteúdos num fluxo de comunicação em um só sentido (de um pra
todos), as novas tecnologias permitem um fluxo diferenciado de todos para todos, como
critica Palacios a análise de Dominique Wolton sobre a direcionalidade da comunicação e a
produção de conteúdos dentro de uma lógica da oferta e da demanda:
A seemingly appropriate starting point is the distinction established by
Dominique Wolton (1999 a) between a logic of offer that characterizes
traditional media (radio, TV, the press) based on the centralized emission of
messages for massive audiences (the so called One → All model) and a logic
of demand that characterizes the New Technologies of Communication,
based on decentralized production and individualized access to messages
(the so-called All ↔ All model)41 (PALACIOS, 2003, p. 98).

40

Short Mensager Service ou serviço de mensagens curtas realizado através dos aparelhos de celulares.
Um aparente ponto de partida é a distinção estabelecida por Dominique Wolton (1999 a) entre a lógica da
oferta que caracteriza as mídias tradicionais (rádio, TV, jornal) baseadas na centralização da emissão das
mensagens para audiências massivas (o modelo chamado ONE→ALL) e a lógica da demanda que caracteriza
41
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As ferramentas interativas permitem a imersão dos usuários no ciberespaço, portanto
são fundamentais para a construção de uma narrativa e, conseqüentemente, para a produção
de conteúdos na rede. Através das ferramentas de interatividade, os usuários assumem os
papéis diferenciados que, como foi citado anteriormente, permitem criar relações sociais na
rede produzindo conteúdos descentralizados. Segundo Heeter (1989 apud LIEVROW e
LIVINGSTONE, 174, p. 2003), a interatividade é fruto de um “construto multidimensional”
que sugere uma escolha em ‘seis dimensões’ baseada na complexidade da escolha do usuário,
no esforço que o usuário deve exercer, na sensibilidade do usuário, no uso do monitoramento
das informações, na facilidade de adicionar informações e na facilidade da comunicação
interpessoal.
A “facilidade de adicionar informações” e conteúdos na rede é um dado que endossa
um dos fenômenos identificados durante a pesquisa: o Podcasting. Qualquer usuário munido
de um microfone e um software de áudio pode produzir seu programa de rádio (ou de
qualquer outro tipo de arquivo sonoro) personalizado e emiti-lo sem qualquer intermediação,
diretamente para um ouvinte na rede, o qual poderá ouvir o conteúdo no momento em que
bem entender. Essa é a grande inovação que o Podcasting propõe, o “poder de emissão” na
mão do ouvinte. Com isso, não existe mais uma produção de conteúdo centralizada nas mãos
de uma mídia. Cada usuário produz seu conteúdo descentralizadamente, disponibilizando-o na
rede da maneira que lhe parece melhor. No Podcasting, aquele que produz o conteúdo é o
“dono da obra”42. A partir dele, outros conteúdos serão produzidos, dando continuidade a
autopoiese43 no “sistema” ciberespaço.
2.2.1. Ciberespaço X Eletroespaço
O conceito de ciberespaço é um conceito amplo, que muitas vezes pode gerar
confusões ao se tentar compreendê-lo. No entanto, na oportunidade de uma aula do Prof.
André Lemos, na disciplina “Introdução a Cibercultura” no curso de Pós Graduação, foi
discutido o conceito de ciberespaço. Apesar de crermos que o conceito de ciberespaço
as Novas Tecnologias de Comunicação baseada na descentralização da produção e acesso individualizado às
mensagens (o modelo chamado ALL↔ALL). Tradução nossa.
42
Há uma longa discussão sobre “autoria da obra” que não pretendo me aprofundar nesse momento. Na
verdade a pretensão aqui é contrapor ao sentido de posse estabelecido nos contratos entre Gravadoras e
Artistas, nos quais as gravadoras insistem em serem donas de algo que não foi fruto de uma criação em conjunto
com o autor.
43
Autpoiese é o processo de retroalimentação de informações em um sistema fechado, ou seja,o sistema se
autoproduz a partir dele próprio, segundo Maturana e Varese: “Autopoiese quer dizer, portanto, autoprodução. A
palavra surgiu pela primeira vez na literatura internacional em 1974, num artigo publicado por Varela, Maturana e
Uribe, para definir os seres vivos como sistemas que reproduzem a si mesmos. Esses sistemas são
autopoiéticos por definição, porque recompõem continuamente os seus componentes desgastados. Um sistema
autopoiético é, portanto, ao mesmo tempo produtor e produto” (STOCKINGER, 40:2001).
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extrapola a idéia de algo resultante das tecnologias digitais (o conceito de “rede”, por
exemplo, é anterior às novas tecnologias e era aplicado às agências de notícias44 no século
XIX), poderíamos confrontá-lo ao conceito de eletroespaço. O eletroespaço é um ambiente
típico das mídias de massa eletro-eletrônicas, que tinham a eletricidade e o eletromagnetismo
como seu principal meio de transmissão. Ou seja, no ciberespaço, os meios de comunicação
estão envoltos em um ambiente formado por “uma nuvem de bits”, e, no eletroespaço, o
ambiente é preenchido por uma nuvem de elétrons. As várias conexões que se estabelecem
dentro de cada ambiente irão reforçar sua caracterização, independente do suporte que esteja
viabilizando as transmissões e conexões.
Uma discussão interessante envolve neste momento os conceitos de
ciberespaço/eletroespaço e o conceito de suporte. Constatamos que o suporte de transmissão
não é determinante para caracterizarmos um ou outro ambiente. Por “suporte tecnológico”
entendemos o meio físico de transmissão por onde trafegam as informações. Para esta
dissertação, destacamos dois tipos principais de suportes: os cabos e o espectro de freqüência.
Em referência à Teoria da Informação, o suporte tecnológico num sistema de comunicação é
o canal por onde passam as informações:
Um sistema de comunicação pode ser reduzido a esses elementos
fundamentais (Fonte de Informação, transmissor, sinal, canal, fonte de
ruído, receptor, mensagem e destino). Na telefonia, o sinal é uma corrente
elétrica variável e o canal é o ar. Freqüentemente, coisas não pretendidas
pela fonte de informação são impressas no sinal. A estática do rádio é um
exemplo; outro é a distorção em telefonia. Todos estes acréscimos podem ser
chamados de ruído (WEAVER, 1949, p. 12).

Os suportes do tipo “cabo” são um meio sólido para a transmissão como, por exemplo,
os cabos de fibra ótica e cabos coaxiais. A estrutura destes cabos foi projetada
especificamente para transmissão de dados digitais, oferecendo maior confiabilidade no
processo de transmissão. Este tipo de transmissão são menos suscetíveis a problemas de
interferência, sendo, portanto, mais estáveis que as vias no espectro de freqüência. Em ambos
tipos de cabos as informações trafegam em forma de pulsos. Nos cabos coaxiais, pulsos
eletromagnéticos são conduzidos por um sistema no qual uma malha de fios (geralmente fios
de cobre) envolve e protege, como um escudo, o fio condutor por onde trafegam as
informações. Isso livra-o de interferências causadas principalmente por indutância, fenômeno

44

Ver mais em texto “A rede antes das redes: As agências de notícias como antecipadoras de dinâmicas do
jornalismo na web.” de José Afonso da Silva Júnior disponível em:
http://www.facom.ufba.br/jol/pdf/2004_silvajr_rede_antes_das_redes.pdf
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físico gerado pela aproximação em paralelo de dois condutores elétricos cujo resultado são
ruídos em baixa freqüência (graves), conhecidos também como “humble”.
O cabo coaxial tinha um único fio longo correndo ao longo de seu eixo e um segundo
condutor que o revestia como um longo tubo de metal. Esse arranjo impedia que sinais
indesejáveis entrassem no cabo, protegendo-o contra perdas, vazamentos e interferências de
outras comunicações. O cabo coaxial logo se tornou o meio padrão de transmissão para a
indústria de cabo por 40 anos (STRAUBHAAR, 2004, p. 131) entre as décadas de 50 e 90.
Nos cabos de fibra ótica as informações trafegam em forma de pulsos digitais (ou
bits) por um feixe de luz (optoeletrônica), sendo, portanto, conduzidas de forma mais rápida
(velocidade da luz) que a transmissão por cabo coaxial (eletromagnetismo).
No final dos anos 80, era comum ter sistemas transportando mais de 50 canais, e até
alguns com mais de 70 canais. A tecnologia de cabos coaxiais estava chegando aos seus
limites, porém. Os operadores de cabo se voltaram para o cabo de fibra óptica para transportar
sinais dos heads ends45 para as vizinhanças de seus assinantes (ibidem, p. 135).
As transmissões que usam o espectro de freqüências como suporte, como foi discutido
no capítulo anterior, têm o ar como meio (ou canal, segundo Weaver e Shannon). O espectro é
dividido em faixas de freqüência por onde trafegam os sinais em radiofreqüência. Em cada
faixa transitam diferentes informações que são utilizadas em diversas situações, desde a
segurança (polícia, hospitais, delegacias, aeroportos, etc..), passando pela comunicação,
(Rádios AM e FM, as TVs, os Telefones) e o entretenimento (microfones sem fio até os
radiomadores).
No caso do ciberespaço, os computadores, inicialmente, não se interconectavam. Só
puderam assim fazê-lo através de cabeamento telefônico:
Ainda na década de 80, diversos usuários de microcomputadores domésticos
nos EUA começaram a compartilhar suas máquinas com outros usuários,
através de modems conectados às linhas telefônicas comuns. Estes usuários
trocavam mensagens, arquivos e programas, e reuniam-se em grupos
virtuais, chamados de BBS (Bulletin Board Systems) que, entretanto, ainda
não se comunicavam entre si até meados de 1984 quando, através de uma
rede (de conexões discadas) chamada FIDONET, diversos BBS de vários
países passaram a trocar arquivos de mensagens de seus usuários (Carvalho
e Cukiermann, 2005, p. 02).

45

Centrais Receptoras ou head ends são os pontos de agregação de sinais e de origem do sinal para as redes
locais de TV a cabo. (idem, 132)
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Ou seja, o cabo telefônico (primeiro, os coaxiais, depois as fibras óticas) serviu como
o primeiro suporte tecnológico da internet através. Atualmente, as informações trafegam em
formatos de texto, áudio e vídeo. As décadas de 80 e 90 marcaram a história dos
computadores como a fase do “CC - computador coletivo” (LEMOS, 2004, p. 01). No entanto
a fase atual em que se encontram os computadores é a fase do “CCm – computador coletivo e
móvel” (idem), p.
Agora, com o desenvolvimento das tecnologias móveis, o CCm estabelecese com a computação ubíqua sem fio. Trata-se da ampliação de formas de
conexão entre homens e homens, máquinas e homens e máquinas e
máquinas motivadas pelo nomadismo tecnológico da cultura contemporânea
e pelo desenvolvimento da computação ubíqua (3G, Wi-Fi), da computação
sinciente (RFID, bluetooth) e da computação pervasiva, além da continuação
natural de processos de emissão generalizada e de trabalho cooperativos da
primeira fase dos CC (blogs, fóruns, chats, software livres, peer to peer, etc).
Na era da conexão, do CCm, a rede transforma-se em um “ambiente”
generalizado de conexão, envolvendo o usuário em plena mobilidade (idem).

A conexão sem fios (wireless), realizada através do espectro, está se tornando uma
opção para aqueles que querem “se livrar” dos fios. Atualmente, existem diversas
experiências em algumas cidades46 onde pontos de conexão sem fio espalhados em shoppings,
hotéis, aeroportos e restaurantes; os chamados de “hot spots” 47 são utilizados para
interconectar computadores, como também conectá-los à internet48.
Essas mesmas transições entre os suportes são vistas no ambiente do eletroespaço. Os
artefatos analógicos como o telégrafo, o telefone e o rádio tiveram em um primeiro momento
um suporte físico: o fio. O telégrafo com fio, utilizando o código Morse como linguagem, e,
em seguida, o telefone, deram início à evolução tecnológica dos artefatos de comunicação,
passando pelo rádio e pela TV até chegar à internet. As experiências com o telégrafo sem fio
e, logo em seguida, com o rádio demarcam a mudança de suporte tecnológico, que passa do
fio (cabo) para o ar (espectro). Nesse momento da história dos artefatos tecnológicos de
comunicação, o homem rompe o “cordão umbilical” que o conectava com os demais,
permitindo, a partir daí, uma comunicação à distância, quebrando os limites do espaço
demarcados, até então, pelos artefatos de comunicação com fio.
46

Houston, San Francisco, Los Angeles, Filadélfia nos Estados Unidos; Pune na ïndia e, em breve, Paris na
França são alguns exemplos.
47
São os pontos de acesso (access point) à rede sem fio espalhadas estrategicamente para atingir uma melhor
cobertura.
48
Ver mais em: LEMOS e VALENTIM, Cibercultura e Infra-estrutura de redes sem fio no Brasil. Publicado na
Revista Comunicação e Sociedade, Universidade Metodista de São Paulo, SP, Ano 27, no. 45; ISSN: 0101-2657,
pp. 79-94, março de 2006.
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No entanto o uso da fala, por exemplo, na comunicação é um exemplo de tecnologia
no eletroespaço, na qual o suporte é o ar, assim como os tambores das tribos africanas e
indígenas e os sinos das Igrejas, que anunciavam todos os tipos de informações, desde “notas
de falecimento” e ataques inimigos até festas e comemorações:
Um som se erguia constantemente acima dos ruídos da vida ativa e elevava
todas as coisas a uma esfera de ordem e serenidade: o ressoar de todos os
sinos. Eles eram para a vida cotidiana os bons espíritos que, na suas vozes
familiares, ora anunciavam o luto, ora chamavam para a alegria; ora
avisavam do perigo, ora convidavam à oração. Eram conhecidos pelos seus
nomes: o grande Jaqueline, o sino de Rolando. Toda gente sabia o
significado dos diversos toques que, apesar de incessantes, não perdiam o
efeito no espírito do ouvinte (HUIZINGA apud SCHAFER, 2001, p.86).

Diante dessa discussão entre ambientes e suportes, podemos afirmar que, de antemão,
o suporte tecnológico por onde trafegam as informações só define a forma mais adequada de
transmissão, seja referente à qualidade (fibra ótica) ou à mobilidade (wireless), contudo não é
capaz de distinguir os ambientes. Ou seja, uma simples mudança de suporte não define a
reconfiguração na forma de transmissão ou o aparecimento de um “novo” formato, já que
ambos, tanto o cabo quanto o espectro, podem ter suportes diferentes.
2.3. A Multimedialidade e a Hipertextualidade do Rádio em formato digital.
Em 1926, Bertolt Brecht sugeriu que o rádio deveria deixar de ser “um mero
instrumento de distribuição de informação”49 para se tornar um instrumento de comunicação.
Brecht declarava que existia um grave erro no uso do rádio como meio de comunicação, uma
vez que não permitia a “troca” de informações entre as pessoas. Era um meio de “mão única”,
muito poderoso, porém não permitia que a população se comunicasse em uma “via de duas
mãos”, ou seja, da emissora para a população e vice-versa. É interessante notar a noção de
interatividade que já estava presente no discurso “profético” de Brecht.
No entanto passaram-se os anos e o rádio não adquiriu as características tão almejadas
pelo escritor alemão. O rádio transformou-se num instrumento político e ideológico,
chegando a ter participação fundamental em passagens da história mundial, como no episódio
da propaganda nazista, da qual era o principal instrumento de manipulação ideológica. Mas,
por outro lado, o rádio também deu espaço à imaginação e à criatividade nas peças
radiofônicas, que tiveram sua maior representação com a novela de H.G Wells “A Guerra dos

49

“It is purely an apparatus for distribution, for mere sharing out” in Der Rundfunk als Kommunikationsapparat" in
Bjitter des Hessischen Landestheaters Darmstadt, No. 16, July 1932.
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Mundos”, adaptada para o rádio. A indústria teve seu papel importante, porém apenas no
sentido em que aumentou os “canais de distribuição” através dos aparelhos portáteis. Nas
décadas de 70 e 80, o rádio conseguiu chegar mais próximo da sugestão de Brecht a partir do
momento em que os ouvintes começaram a interagir com a programação da rádio pedindo
músicas pelo telefone e enviando cartas para a emissora com os mais diversos conteúdos.
Com o surgimento das novas mídias, ou as chamadas tecnologias digitais de
comunicação, características inovadoras como, por exemplo, a multimidialidade, deram
maiores perspectivas às mídias convencionais. A multimedialidade permite, entre outras
coisas, a convergência de diferentes mídias através de um único canal, com “la possibilidad
de transportar , por el mismo canal, señales no hmogéneas entre sí, pero convertidas en
similares y recíprocamente compatibles, precisamente por su reducción a entidades
numéricas” (BETTETINI in BETTETINI & COLOMBO, 1995, p. 15-16).
O advento da internet como suporte multimidiático permitiu que os meios de
comunicação migrassem imediatamente para este novo meio ganhando maior visibilidade.
Um deles foi o jornal impresso, que migrou para a internet, inicialmente, de uma forma
meramente justaposta, transpondo o conteúdo de um suporte impresso para um suporte digital
preservando seu formato convencional de texto e foto. Depois vieram para a rede outros
meios como a TV, o vídeo, o rádio e o cinema.
No caso do rádio, características como a multimidialidade e interatividade
acrescentam novas linguagens ao som, como texto e imagem, permitindo ao
ouvinte/internauta uma experiência totalmente inovadora. O receptor não é mais somente
receptor, mas também emissor a partir do momento em que contribui com a produção de
conteúdos através de críticas e sugestões. O emissor também não é somente emissor, mas
também receptor dessas informações. Da mesma forma, o receptor não é somente o ouvinte,
mas também o leitor quando fica a par das notícias em texto. Ou, se ele faz uma compra
através do site dessa emissora, deixa de ser apenas o leitor ou o ouvinte e passa a ser também
um consumidor dos produtos. A relação entre a emissora de rádio e o ouvinte toma agora
outra dimensão, diferente da encontrada nas rádios convencionais. “O rádio de mão única está
acabado. Pertence ao passado, como o telégrafo, o fax ou o telex. A tecnologia informática
possibilitou o amálgama entre o emissor e o receptor. Agora são uno” (BARBEIRO in
BARBOSA FILHO, 2004, p. 138).
Retomando o modelo de transmissão radiofônica sugerido por Brecht, no qual
teríamos uma “via de duas mãos”, podemos afirmar que, diante das ferramentas interativas e
multimidiáticas disponíveis através das novas tecnologias de comunicação, pensar em uma
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autêntica e genuína “via de mão dupla” entre as emissoras de rádio e seus usuários/ouvintes50
é perfeitamente viável:
Os ouvintes–cidadãos querem isenção e fiscalizam constantemente o que está sendo
irradiado, e isso agora é mais factível do que nunca com as novas tecnologias. É mais
uma inovação que deixa cada vez mais clara a interatividade entre programação e
ouvinte via tecnologias (ibidem, p. 139).

A hipertextualidade é outra característica típica do suporte digital. Segundo Bolter
(1991, p. 24): “…a hypertext consists of topics and their connections, where again the topics
may be paragraphs, sentences, individual words, or indeed digitized graphics” 51. Esta
característica marcante das novas mídias permite que o leitor possa se “aprofundar” no texto,
adentrando em diversas camadas sobrepostas através dos hiperlinks que muitas vezes o levam
até mesmo a “sair” da proposta inicial de narrativa, imergindo em outros textos que não
correspondiam à seqüência pensada no início da leitura. Com os hiperlinks, não existe mais
uma linearidade na leitura dos textos, ele se desmembra em infinitas possibilidades de
caminhos de leitura.
A noção de tempo linear presente nos suportes convencionais, como o jornal impresso,
o rádio e a TV analógicos, já não correspondem à noção de tempo quando os mesmos se
encontram na rede. O tempo na rede não obedece a uma seqüência, ou seja, uma linearidade
de raciocínio. O usuário não precisa, obrigatoriamente, seguir um roteiro preestabelecido pelo
suporte. Assim, o acesso às informações é feito de forma aleatória (randômico), ficando a
cargo do usuário construir um “novo” roteiro e, conseqüentemente, criar narrativas
inovadoras que irão contribuir para a produção de conteúdos no ciberespaço, “abolindo o
espaço-tempo e ampliando nossas formas de ação” (LEMOS, 35, p. 2002).
A linearidade no discurso, verificada em mídias como o jornal impresso, já não faz
mais sentido quando pensamos em um âmbito digital, já que a hipertextualidade permite ao
leitor não mais seguir um caminho preestabelecido pelo jornal. Os hipervínculos e
hiperdocumentos levam o usuário a “navegar” em um ambiente totalmente novo e diferente,
uma nova dimensão diferente do formato unidimensional do jornal impresso.
A hipertextualidade presente em alguns formatos digitais do rádio é facilmente
identificada quando observamos, por exemplo, os links nas matérias e nas notícias em um site
50

Esta é uma outra questão que merece destaque. O uso da palavra ouvinte caberia apenas no caso das
transmissões on line ou em “tempo real”, já que o usuário apenas acessa a rádio em formato on-line,
permanecendo um mero receptor de informações.
51
“…um hipertexto consiste em tópicos e suas conexões, onde estes tópicos podem ser parágrafos sentenças,
palavras individuais ou, até mesmo, infográficos”
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de uma emissora de rádio convencional ou de uma webradio. Muitas vezes, esses links
conduzem o usuário a obter mais informações em outros sites, como a página pessoal do
artista, a página da sua gravadora; para fins comerciais, levam-no para a página do local de
um show que está sendo divulgado pelo artista onde é possível comprar um ingresso; ou para
uma loja virtual onde está sendo vendido o CD do artista.
Assim, com a hipertextualidade e a multimedialidade do formato digital do rádio, é
possível criar diferentes conexões entre os links nas páginas, proporcionando uma infinidade
de relações que vão além da experiência sonora oferecida pelo rádio analógico. Ao mesmo
tempo em que ouço uma música, posso saber mais sobre o artista vendo a sua imagem e lendo
sobre ele. Caso queira ouvir mais músicas deste artista, posso comprar o seu CD ou apenas
algumas faixas que estão disponibilizadas no site, ou um ringtone para celular, como mostra a
figura abaixo:

Figura 03 – Janela da Oi FM (Belo Horizonte)
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2.4. O Rádio e a Interatividade
2.4.1. A Interatividade e as Tecnologias Digitais
O termo ‘interatividade’ como sendo “a natural attribute of face-to-face
conversation”52 (RAFAELI, 1988, p. 110 apud McMILLAN, 2003, p. 163), vem sofrendo
modificações com o passar dos anos ao assumir outras dimensões decorrentes do impacto
tecnológico na comunicação e, principalmente, na comunicação midiatizada. Uma conversa
ao telefone tem como medium a linha telefônica, no entanto existe uma característica nessa
forma de comunicar que é a bidirecionalidade, ou seja, a comunicação é realizada em dois
sentidos. Com o passar dos anos, a direcionalidade na comunicação midiatizada foi se
modificando, assim como o conceito de interatividade. Foi o que aconteceu com o rádio.
Diferente do telefone, o rádio já nasceu pressupondo um fluxo unidirecional a um público,
enviando uma única mensagem para milhares de pessoas, criando uma ‘audiência’.
No caso da mídia impressa, a interação entre os leitores e o jornal extrapolou o
simples contato físico com o suporte (o papel) a partir do momento em que os editores dos
jornais começaram a receber cartas dos leitores com os mais diversos conteúdos - opiniões,
pedidos, agradecimentos -, demonstrando, assim, um novo ‘conceito’ de bidirecionalidade,
em que os leitores ou a audiência se comunicam também com o jornal:
Interactivity is present in the operation of traditional media, too. The
phenomena of letters to editor, talk shows on radio and television, listener
participation in programs, and in programming are all characterized by
interactivity53 (RAFAELI, 1988, p. 110 apud McMILLAN, 2003, p. 163).

O mesmo ocorreu com o rádio e com a TV, quando a audiência se tornou mais
‘interativa’ através dos auditórios (audiência presencial), como também através da
participação por telefone (“audiência midiatizada”).54
O conceito de interatividade nesse novo ambiente das mídias digitais vem se tornando
cada vez mais abrangente. ‘Interatividade’, hoje, pode significar “different things to different
people in different contexts”55 (idem). O avanço tecnológico dos meios de comunicação deu
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“um atributo natural de uma conversação face-a-face” (Tradução Nossa)
“A interatividade está presente na operação das mídias tradicionais também. O fenômeno das cartas para o
editor, talk shows no rádio e na televisão, participação do ouvinte nos programas e na programação são todos
caracterizados pela interatividade”. Tradução nossa.
54
Nesta pesquisa iremos considerar apenas as audiências midiatizadas, já que as audiências dos auditórios nas
rádios ficaram restritas aos primeiros anos da história da rádio.
55
“Diferentes coisas para diferentes pessoas em diferentes contextos”. (Tradução Nossa).
53
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origem às tecnologias digitais de comunicação ou “electronic and digital/informational
communication technologies”56 (PALACIOS, 2003, p. 95).
A idéia de interatividade no sentido de um diálogo entre atores reais e atores virtuais é
reafirmada quando falamos da interatividade nas novas mídias. No ciberespaço, é dada a
liberdade ao internauta de agir não só como um ator real, mas também como um ator virtual
que imerge no espaço virtual assumindo outros papéis e que, muitas vezes, vem contribuir na
produção de conteúdos. Essa contribuição externa do internauta é característica de uma
produção de conteúdos descentralizada, que, pertencendo ao espaço navegável, permite uma
maior ‘maleabilidade’ dos atores para assumirem papéis variados, podendo ser, ao mesmo
tempo, emissores, receptores, ouvintes, público, leitores e/ou redatores. Ao contrário do que
acontece nas mídias impressas, em que o número de atores é limitado, no ciberespaço este
número é infinitamente maior do que em uma “coluna” de jornal impresso, no qual, muitas
vezes, apenas um ou dois atores interagem com o suporte impresso.
Vale ressaltar que não podemos enxergar essas novas mídias como sendo uma ruptura,
uma etapa isolada dentro da história dos meios de comunicação. Na verdade, o que vemos é
uma adaptação, uma justaposição de características que antes pertenciam a uma “mídia
antiga” sendo, agora, potencializadas pelas novas tecnologias de comunicação. Além disso,
nenhuma tecnologia é ‘enterrada’ com o aparecimento de uma outra nova. Muitas vezes, essas
tecnologias vivem em harmonia, já que para o aparecimento de uma “nova” faz-se necessário
a (pré) existência de uma “antiga”:
It would be a serious mistake to suppose that community life previous to
language was replaced by a language of oral use, this in turn by writing,
writing by printing and printing by electronics means. A phase-like model of
this type would be a total simplification. One cannot speak at all of
relegation nor of substitution. In each new phase of evolution, the precedent
form is preserved and it is only complemented by new possibilities57
(LUHMANN, 1992, p. 51 apud PALACIOS, 2003, p. 98).
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“Tecnologias de comunicação eletrônica e digital / informação”. (Tradução Nossa).
“Seria um grave erro supor que a vida em comunidade anterior à linguagem foi substituída pela linguagem de
uso oral, e por sua vez pela escrita, e por sua vez pela impressão,e por sua vez pelos ‘eletrônicos’. Um modelo
em etapas desse tipo seria uma total simplificação. Uma vez que não podemos falar sobre tudo em um ato de
relegar, nem de substituição. Em cada fase da evolução, a forma precedente é preservada, sendo somente
complementada pelas novas possibilidades”. Tradução nossa.
57
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O mesmo tema é endossado por Herreros (2001, p. 13) ao dizer que:
Se habla de ruptura con el pasado, pero no es cierto. No se trata de ningún
salto brusco sino de una evolución crecientemente acelerada que consume
etapas en menos tiempo y que en lugar de sustituciones produce
acumulaciones o momentos de convivencia de unas técnicas y procesos
comunicativos tradicionales con otros innovadores58.

No caso do rádio, tanto o formato analógico quanto o formato digital estão atuando
lado a lado, muitas vezes tendo um formato como uma “extensão” do outro. Nos sites de rádio
que possuem emissoras físicas, ou seja, que existem em um “espaço” físico onde elas se
estabelecem, a programação diária da rádio fica disponível em tempo real para os internautas.
Sendo assim, este site nada mais é do que uma “extensão” virtual da emissora “física”. Um
outro exemplo da perfeita ‘convivência’ entre as antigas mídias e as novas são as rádios via
cabo: numa TV por assinatura (a cabo), além dos canais fechados de TV existem canais de
áudio segmentados com diversos estilos musicais e, entre eles, alguns canais de emissoras
como a CBN, 89 FM, Globo FM, Jovem Pan, etc. que emitem sua programação diária em
tempo real.
Segundo Manovich (2001, p. 40), a interatividade nas ‘New Media’ pode ser
classificada em dois tipos: a fechada e a aberta. A interatividade do tipo fechada utiliza menus
de acesso – “fixed branching structure”59 – que são dispostos graficamente na página de
diversas maneiras (caixas de diálogo, barra de rolamentos), cabendo ao internauta apenas
escolher dentre eles e clicar. A interatividade aberta é mais complexa e utiliza softwares de
interação e dispositivos avançados, como luvas e óculos, “open interactivity can be
implemented using variety of approaches, including procedural and object-oriented computer
programming, AI, AL and neural networks”60 (idem).
No jornalismo on line existe, segundo Massey e Levy (1999), dois amplos
significados para a interatividade: em uma dimensão, existem os espaços de conversação
entre os leitores criados por jornalistas na rede; em outra, aparecem conteúdos interativos na
qual os poderes sobre o conteúdo são dados aos leitores pelos jornalistas. Esse “poder” dado
pelos jornalistas incide num outro aspecto na interatividade nas novas mídias que se chama
“controle”. O controle dos receptores, no caso dos jornais on line, remete ao que já foi citado
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“Se fala de uma ruptura com o passado, mas não é certo. Não se trata de nenhum salto brusco e sim de uma
evolução crescente acelerada que produz etapas em menos tempo e que em lugar das substituições produzem
acumulações ou momentos de convivência de umas técnicas e processos comunicativos tradicionais com outros
inovadores”. Tradução nossa.
59
“Estrutura de espaços fixos”.
60
“Interatividade aberta pode ser aplicada utilizando uma variedade de processos incluindo procedimentos e
programas de computadores objeto-orientado, IA, LA e redes neurais”.
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anteriormente em relação à maleabilidade dos atores no ciberespaço. Eles assumem diferentes
papéis no espaço navegável, podendo ser os próprios editores, redatores e colaboradores do
conteúdo do jornal:
O novo tempo é o da interatividade e da ação participativa na programação
que está indo para o ar e é acumulada nos sites à disposição dos internautas
que acessam áudio, texto e arquivos. Isso mostra que apesar de o rádio já ter
nascido interativo, agora chega a uma nova etapa de interatividade, uma vez
que tem à sua disposição as tecnologias informáticas, eletrônicas e
cibernéticas que determinam essas mudanças, mas nem por isso podem ser
consideradas o motor da história (BARBEIRO in BARBOSA, 2004, p. 146).

Existem outras sugestões de pesquisadores que vislumbram outros caminhos para o
estudo da interatividade nas novas mídias. Nesta parte da pesquisa, respondendo a pergunta
do enunciado, iremos utilizar a sugestão de Bohdan Szuprowicz (1995), que identificou três
níveis de interatividade: usuário-usuário, usuário-documento e usuário-sistema. Estes três
construtos dimensionais permeiam as primeiras obras relacionadas à interatividade nas novas
mídias dentro das tradições de estudos da interatividade.
2.4.2. As Três Tradições de Interatividade61
As três tradições de interatividade são as bases dos estudos sobre o tema, sendo que as
distinções entre as dimensões que compreendem essas tradições ainda não estão bem
definidas. São três as tradições que dão suporte aos estudos da interatividade: a tradição de
interatividade usuário-usuário, que está focada na comunicação humana; a tradição de
interatividade usuário-documento, focada na relação do usuário com a produção de conteúdos
e com os criadores (ou produtores) de conteúdo; e a tradição de interatividade usuáriosistema, que foca a relação do usuário com os ambientes e sistemas dos quais este faz parte.
Nesta parte da pesquisa, iremos relacionar quatro peírodos distintos do rádio (rádio
analógico “dos primórdios até anos 20”, rádio analógico “anos 20 até anos 80”, rádio digital
via TV a cabo62 “anos 80 até anos 90” e rádio digital via internet63 “anos 90 até o ano de
2007”) com os quatro modelos da tradição de interatividade usuário-documento (conteúdo
empacotado, conteúdo por trocas, conteúdo por demanda e conteúdo por co-criação),
analisando o grau de participação dos ouvintes na produção dos conteúdos e dos documentos
em cada momento do rádio. Segundo o quadro “Natureza da Audiência X Nível de Controle
61

“Three Traditions of Interactivity” subtítulo do texto de Sally J. McMillan.
No capítulo seguinte iremos identificar este momento como sendo um exemplo de corruptela do rádio.
63
Este momento do rádio será descrito e analisado no capítulo seguinte, resultando em dois modelos distintos
via internet.
62
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do Ouvinte”, o grau de participação pode ser classificado como “alto ou baixo”. Ao mesmo
tempo, iremos analisar a maneira como a audiência64 se comporta em relação à emissora de
rádio, classificando-a como “ativa ou passiva”. Vale lembrar que está sendo considerada a
audiência midiatizada, ou seja, aquela cuja interação é feita através de meio de comunicação,
e não a “presencial”, como era nos auditórios dos antigos programas de rádio.
Os parâmetros de classificação da participação do ouvinte na produção de conteúdos
foram estabelecidos entre dois pólos. O “alto” grau de participação do ouvinte se caracteriza a
partir do momento em que o ouvinte colabora com a produção de conteúdo, exercendo um
controle sobre esta produção, ou seja, uma produção descentralizada de conteúdo com
colaboração externa. O inverso, a falta de controle sobre a produção de conteúdo, seria
exatamente o “baixo” grau de participação do ouvinte.
Já o comportamento “ativo” de uma audiência se caracteriza pela forma interativa de
agir com a emissora ou com os programas dessa emissora. As formas de interação são
diversas, como já foi citado, e vão desde o envio de cartas pelo correio até os atuais e-mails
pela internet na sua versão eletrônica. Um comportamento “passivo”, por outro lado,
representa a inexistência de qualquer forma de interação entre audiência e emissora.
No entanto fugiremos um pouco da rigidez determinada pelo quadro, inserindo um
deslocamento para mais ou para menos nas classificações dicotômicas sugeridas por
McMillan (ativo/passivo e alto/baixo). Isto se justifica, como já foi dito, devido à ausência de
uma ruptura entre os meios antigos e as novas mídias, mas o que ocorre, de fato, é uma
potencialização, ou “uma evolução crescente acelerada” (HERREROS, 2001, p. 07) dos
meios antigos, consumindo etapas e proporcionando acumulação ao invés de substituição.
Sendo assim, refutamos, nesse momento, tanto o modelo usuário-usuário, por se tratar
de uma interação preferencialmente interpessoal, como também o modelo usuário-sistema,
que trata da interação entre as pessoas e as interfaces digitais como, por exemplo, os
computadores.
2.4.3. Quadro “Nature of Audience x Level of Receiver Control” 65
O quadro 02 é um modelo proposto para a tradição de interatividade usuáriodocumento sugerida por Sally McMillan no texto “Exploring Models of Interactivy from
Multiples Research Traditions: Users, Documents and Systems” e leva em conta “t h e
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Entendemos ‘audiência’, neste caso, como sendo “grupo de ouvintes ou de espectadores que se supõe, por
estimativa, ou se comprova, por pesquisa direta, estarem em dado momento sintonizados com determinado
programa de rádio ou televisão” (HOUAISS, 2001: 373).
65
Natureza da Audiência x Nível de Controle do Receptor.
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dimensions of communication direction and participant control”66 (McMILLAN, 2003, p.
171).
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Passivo

Ativo

Conteúdo por Demanda

Conteúdo Co-Criativo

S

R

Conteúdo Empacotado
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NÍVEL DE CONTROLE DO OUVINTE

NATUREZA DA AUDIÊNCIA

S

R

P

P

Conteúdo por Trocas
S

R

Quadro 02 – Natureza da Audiência X Nível de Controle do Receptor

O quadro “Natureza da Audiência x Nível de Controle do Receptor” está dividido em
quatro espaços, nos quais estão dispostos os quatro modelos propostos de interatividade
usuário-documento. A “Natureza da Audiência” (situada no eixo X - horizontal) pode ser
classificada como “Passiva ou Ativa”, e o “Nível de Controle do Receptor” (situado no eixo Y
- vertical), como “Alto ou Baixo”. Os quatro modelos de interatividade propostos são
resultado da justaposição destas duas dimensões: “Natureza da Audiência” e “Nível de
Controle do Ouvinte”.
Os símbolos utilizados na legenda do quadro representam o Sender67 ( S ) e o
Receiver68 (R) em cada um dos modelos. No modelo de conteúdo co-criativo, vemos os
papéis intercambiáveis de receptor e emissor sendo então denominados de Participant69 (P).
As setas (→ , ← , ↔ ) entre os símbolos indicam a direcionalidade na comunicação dentro de
cada modelo.
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“As dimensões da direcionalidade na comunicação e o controle de participação”.
“Emissor”.
68
“Receptor”.
69
“Participante”.
67
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Para que este quadro se torne aplicável nesta parte da pesquisa, que tem o rádio como
objeto de estudo, adotaremos a seguinte relação: o emissor (S) como a estação de rádio ou
uma emissora, não importando em qual ambiente este se encontre, no eletroespaço ou no
ciberespaço; o receptor (R) como o ouvinte de rádio e, conseqüentemente, a audiência de
cada programa de rádio (seja no eletroespaço, quanto no ciberespaço70); e o participante (P)
tanto como as emissoras de rádio quanto como os ouvintes/internautas e a audiência.
Como citado anteriormente, iremos relacionar quatro períodos distintos do rádio com
os quatro modelos de interatividade usuário-documento dispostos no quadro 02 e, em seguida,
analisaremos cada uma das relações classificando e justificando o comportamento da
audiência como “ativo ou passivo” e, da mesma forma, classificando e justificando o nível de
controle do ouvinte como “alto ou baixo”. As quatro relações propostas para análise são:
1) Rádio Analógico “das primeiras transmissões até os anos 20” e Modelo “Packaged
Content”71
2) Rádio Analógico “dos anos 20 até os anos 80” e Modelo “Content Exchange”72
3) Rádio Digital “dos anos 80 até os anos 90” e Modelo “Content-on-Demand”73
4) Rádio Digital “dos anos 90 até o ano de 2007” e Modelo “Co-Created Content”74

2.4.4. Rádio Analógico “das primeiras transmissões até os anos 20” e o Modelo
“Conteúdo por pacotes”
No Brasil, o rádio foi implantado na década de 20 e teve imediatamente seu lugar de
destaque nas residências mais abastadas. Como qualquer invento tecnológico inovador, o
rádio ainda era muito caro para a maioria da população. Nessas casas, as famílias se reuniam
na sala de estar, em volta do aparelho receptor, para ouvir as músicas que eram interpretadas
pelos grandes cantores da época e também ficavam atentas às noticias que, naquele tempo,
ainda eram lidas nos jornais impressos, evidenciando a transposição de conteúdos
característica nos períodos de inovação tecnológica. Geralmente, o conteúdo produzido em
um meio de comunicação mais antigo era reutilizado em um meio mais evoluído
tecnologicamente. Esse fato ocorreu com o rádio, que, na época, não possuía uma narrativa
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Apesar de que alguns teóricos não considerarem a existência de uma “audiência” na internet, temos outras
formas de audiência no ciberespaço, como aqueles ouvintes que usam o celular como receptor de rádio.
71
“Conteúdo empacotado”
72
“Conteúdo por troca”
73
“Conteúdo por demanda”
74
“Conteúdo co-criativo”
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própria, diferente da linguagem do radiojornalismo dos dias atuais. Isso ocorreu também com
a TV, com o cinema e com a internet. Segundo Raymond Williams (1979, p. 188):
Períodos de transição importante entre sistemas sociais são habitualmente
marcados pelo aparecimento de formas radicalmente novas, que acabam
cristalizadas e se tornam comuns. Nesses períodos de transição maior e
menor, é comum encontrar-se, como no caso dos gêneros, continuações
evidentes ou mesmo o aproveitamento consciente de formas mais antigas e
que, não obstante, quando realmente examinadas, podem ser consideradas
novas.

Entre os modelos dispostos no quadro 02, o período do rádio analógico compreendido
entre as primeiras transmissões até os anos 20 ”melhor se adequa ao modelo “conteúdo por
pacotes”. Neste modelo, observamos que a participação do ouvinte na produção dos
conteúdos é baixa. Nesses primeiros anos de vida do rádio, não havia nenhuma forma de
controle que pudesse ser exercida pelos ouvintes. Nem mesmo a escolha de uma emissora de
rádio diferente era permitida ao ouvinte, já que só existia, até então, uma única emissora: a
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A nossa conhecida expressão “rodar o dial” não podia ser
aplicada. Cabia ao ouvinte ‘sentar no sofá’ e ouvir o ‘pacote’ fechado da programação
oferecida pela rádio.
O comportamento da audiência, neste período do rádio, era passivo75, pois esse grupo
de ouvintes, que não participava da produção de conteúdos, também não esboçava qualquer
interação com a emissora. Uma explicação plausível para esse comportamento seria o fato de
essa audiência estar, naquela época, sob o efeito deslumbrante e mágico que o rádio exercia
sobre as pessoas ao reproduzir vozes e sons sem a presença física dos cantores e dos
locutores76.
2.4.5. Rádio Analógico “dos anos 20 até os anos 80” e o Modelo “Conteúdo por
troca”
Durante o século XX, milhares de emissoras foram surgindo, impulsionadas
inicialmente pelo aumento da venda de aparelhos receptores. Esse fato desperta o interesse
das companhias de eletrodomésticos como, por exemplo, a Westinghouse, dando origem às
grandes redes de comunicação. Como já foi dito no capítulo anterior, neste período do rádio
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Na verdade, a audiência não era totalmente passiva uma vez que respondiam e interpretavam a determinados
estímulos provocados pelo rádio, principalmente em relação à publicidade e comportamento.
76
Esse efeito é facilmente observável no filme de Woody Allen, “Na Era do Rádio”. Em algumas cenas, as
personagens do filme ficam paralisadas diante do aparelho.
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ocorreram várias mudanças, inclusive o aparecimento da transmissão em Freqüência
Modulada (FM) na década de 60.
Em meio a todo este ambiente, ocorrem mudanças sociais que mexem nas bases da
sociedade, tornando-a mais participativa – reflexo de uma época de contestações e
mobilizações – e contribuindo para o surgimento de um novo perfil do ouvinte. Sobre esse
aspecto inovador desse período, Raymond Williams (1979, p. 178) diz que:
Alguns períodos têm um número relativamente pequeno de convenções;
outros, como o nosso, têm relativamente muitas e permitem variações
substanciais, elas mesmas relacionadas, em última análise, com diferentes
formações e posições reais. Em certos períodos de relativa estabilidade, as
convenções são em si mesmas estáveis e podem ser consideradas como
apenas formais, as “regras” de uma determinada arte. Em outros períodos as
variações e as incertezas das convenções têm que ser relacionadas com
modificações, divisões e conflitos na sociedade, todos normalmente mais
profundos (além daquilo que ainda é, em certas áreas privilegiadas,
considerados como “regras”) ou como métodos estéticos variáveis) do que se
pode ver sem análise.

Algumas inovações tecnológicas que ocorreram nesse tempo também tiveram
importância nesse novo perfil. A descoberta do transistor, por exemplo, possibilitou a criação
dos aparelhos portáteis. Isto permitia que o ouvinte transportasse seu aparelho receptor para
qualquer lugar, a qualquer momento. Além disso, também gerou uma maior sensação de
liberdade, que já pairava na época, colaborando com a mudança de comportamento do
ouvinte.
Analisando o período do rádio analógico compreendido entre os anos 20 e os anos 80
e comparando-o com o quadro “Natureza x Nível de Controle”, observamos que o
comportamento da audiência nessa fase é mais atuante e mais ativo que na fase anterior,
quando interage com seus programas favoritos. Inicialmente essa interação era feita através
das cartas enviadas para a redação e, em seguida, com a participação do ouvinte por telefone,
muitas vezes, durante a programação ao vivo da rádio, quando é lida uma carta ou é feito um
pedido (hoje em dia, essa interação já utiliza outras ferramentas como e-mails e torpedos via
telefone celular).
No entanto o controle do ouvinte como receptor ainda é baixo, porém um pouco maior
que na fase anterior. Apesar de o ouvinte participar dos programas, a sua contribuição na
produção de conteúdos ainda é muito pequena. As exceções são os programas do tipo “Faixa
Cidadão” e de utilidade pública como, por exemplo, o programa “Jornal da Manhã com Mário
Kertz”, na Rádio Metrópole 101,3 MHz (BA) – nos quais o ouvinte participa da produção de
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conteúdo do programa no momento em que denuncia um fato sem, no entanto, modificar a
estrutura da programação, já que esta é estabelecida previamente. Sobre esse tipo de programa
McMillan (2003, p. 170) cita:
Telephone calls to radio stations allow for audience participation in the
creation of content. The call in show has a substantial history as a subset of
radio programming (Crittenden, 1971). Some researchers (Bierig and
Dimmick, 1979) suggest that such shows function as a substitute for face-toface communication, and others (Turow, 1974) suggest that calls to ‘talk
station’ are rooted in the need for personal communication with the ‘outside
world’. However, there is also evidence that radio (Crittenden, 1971) and
television (Newhagen, 1994) talk shows are related with self-efficacy, or the
sense of being able to cope with the political system.77

Com isso, o período do rádio analógico “dos anos 20 até os anos 80” se adequa ao
modelo “conteúdo por troca”. Ou seja, a audiência se faz mais presente e atuante,
interagindo com as emissoras e os programas de rádio. Contudo o ouvinte tem uma pequena
participação na produção de conteúdos, “trocando” informações com o ‘criador’ dos mesmos:
a emissora – a ela cabe decidir utilizar ou não essas informações para criar uma programação.
Em muitos casos, essas colaborações não chegam a interferir no conteúdo estabelecido
previamente pela emissora.
2.4.6. Rádio Digital “dos anos 80 até os anos 90” e o Modelo “Conteúdo por
demanda”
O rádio digital via cabo surgiu no início da década de 50, porém teve sua maior
difusão entre as décadas de 80 e 90, período de grande difusão das TVs à Cabo. Inicialmente
a idéia era a transmissão de músicas e notícias pelo telefone a partir da escolha do ouvinte.
Ele tinha a opção de escolher o tipo de notícia pelas quais mais se interessava assim como os
estilos musicais de que mais gostava. Essas informações eram registradas pela emissora, que
disponibilizava a programação personalizada de acordo com o perfil registrado pelo ouvinte.
A experiência da transmissão sonora via telefonia fixa não se resumiu à conversação
bidirecional. Na tentativa de pegar carona na recente implantada TV a cabo, este formato
surgiu, inicialmente, com o intuito de criar serviços pagos como o envio de notícias
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“As ligações telefônicas para as emissoras de rádio permitem à audiência participação na criação de
conteúdos. Os call-in show têm uma história substancial na segmentação da programação de rádio. Alguns
pesquisadores sugerem que tais shows funcionam como um substituto para a comunicação face a face, e outros
sugerem que as ligações para as emissoras são arraigadas para a necessidade de uma comunicação pessoal
com o ‘mundo de fora’. Entretanto existem também evidências de que os talk show de rádio e televisão estejam
relacionados com a auto-eficácia, ou ao senso de ser capaz de enfrentar o sistema político”. (Tradução Nossa)
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personalizadas, serviços de despertador e emissão de anúncios personalizados transmitidos
via cabo coaxial através do aparelho de telefone:
Ao contrário da TV a cabo, que é um sistema de comunicação novo no
Brasil, a transmissão de rádio por cabo tem aproximadamente um século de
existência. Ainda no final do século passado (portanto antes da construção
de transmissores eletromagnéticos capazes de transmitir voz), várias
companhias de telefonia européias ofereciam serviços particulares de
transmissão de informações e músicas por telefone. Em São Paulo nos anos
50, o advogado Itagyba Santiago alugou linhas de Companhia Telefônica
Brasileira e passou a oferecer sonorização ambiente denominada
“Telemusic”. 78

Através do aparelho de telefone também era possível ouvir música. Neste serviço, o
usuário escolhia o estilo musical (Rock, Pop, Blues, Jazz, Country, etc.) que gostaria de ouvir
naquele momento através das teclas do telefone, disparando uma seqüência de músicas préselecionadas pela companhia telefônica. No entanto não era permitido ao usuário escolher a
música, nem tão pouco a ordem em que ela seria executada. Todas as opções de escolha eram
pré-fixadas, numa relação onde cabia ao ouvinte apenas escolher entre notícias de esporte,
economia, política, cultura e lazer, horóscopo etc. adquirindo o serviço através de compra, ou
seja, ao invés de “pay-per-view” (sistema de compra de serviços das televisões a cabo) seria
um “pay-per-listen”. No rádio digital via TV a cabo não é permitido ao ouvinte acrescentar
conteúdo como informações ou estilos musicais que não constem na relação preestabelecida79.
Portanto, o rádio analógico via cabo coaxial que surgiu entre os anos 80 e 90 se
adequa ao modelo de interatividade “conteúdo por demanda”, em que a “Natureza da
Audiência” ainda é passiva, sem demonstrar qualquer tipo de interação na programação. A
audiência não interage de nenhuma forma durante a programação da rádio, que, apesar de ser
personalizada, é preestabelecida pela emissora. É permitido ao ouvinte apenas escolher dentre
as opções que lhe são oferecidas e pagar por elas, havendo, neste caso, uma pequena
contribuição na produção do conteúdo da programação. Dessa forma, o nível de controle por
parte do ouvinte pode ser considerado mais alto, se levarmos em conta os períodos anteriores,
pois era baixo no período do rádio analógico “das primeiras transmissões até os anos 20” e
um pouco mais alto no período do rádio analógico “dos anos 20 até os anos 80”.
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MOREIRA e BIANCO (org), 1999: 50.
Neste caso, não estamos considerando o rádio via TV a cabo que transmite a programação de uma emissora
em tempo real (transposição, ver capítulo III), mas os canais de áudio disponibilizados pela empresa de TV a
cabo.
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2.4.7. Rádio Digital “dos anos 90 até o ano de 2007” e o Modelo “Conteúdo cocriativo”
Ressaltamos que este período do rádio e o período anterior (rádio digital via TV a
cabo) serão mais bem estudados no capítulo que se segue a este, já que esta dissertação tem
como objeto de pesquisa as transmissões sonoras digitais. Portanto devemos esclarecer que os
exemplos dados aqui serão questionados nos estudos de casos quanto à sua denominação
rádio. Para o melhor entendimento deste modelo de interatividade, iremos utilizar como
exemplos a playlist, a netstation e a webradio.
O rádio digital compreendida no período entre os anos 90 e o ano de finalização dessa
dissertação (2007) deixa de ser apenas uma nova tecnologia de comunicação para se tornar
algo maior e mais abrangente: um “cibersistema” inserido num “ciberambiente” ou o
ambiente das novas mídias. Segundo Stockinger (2003, p. 183):
O ciberespaço pode ser imaginado como um ambiente midiático que é
formatado para receber determinados sistemas virtuais acionados por
softwares. Sistemas sociais são amplificados enormemente por tais cosistemas eletrônicos no ciberespaço (cibersistemas).

A partir daí, podemos adequar o rádio digital “dos anos 90 até o ano de 2007” n o
modelo de interatividade “Conteúdo Co-Criativo”. Neste modelo, o “Nível de Controle do
Ouvinte ou Internauta” chega ao ponto mais alto. Isso se dá por diversos fatores, dentre os
quais o principal seria o ambiente em que o ouvinte está inserido: o ciberespaço.
Um dos exemplos de rádio digital via internet são as rádios totalmente virtuais – as
Webradios –, nas quais o ouvinte/internauta pode, dentre outras coisas, criar sua própria rádio,
cabendo a ele elaborar uma programação personalizada com as suas músicas preferidas, dar
nome a esta rádio e divulgá-la para que outros internautas possam ouvi-la na rede. Não
ficando satisfeito com a programação, o internauta pode ainda editá-la quando bem entender,
adicionando novas músicas e/ou retirando músicas selecionadas. É o caso da IRadio, um dos
fenômenos que será analisado no capítulo seguinte.
Um outro exemplo de rádio digital via internet são as playlists, listas de músicas
criadas em sites especializados (como o site da Rádio UOL), nas quais o usuário além de
ouvir a seqüência de músicas criada por ele mesmo, pode comprar os CDs que contêm as
músicas que ele escolhera para a programação, ou, se assim desejar, comprar apenas uma
única faixa do CD. As últimas notícias sobre seu artista predileto e os últimos lançamentos
deste artista também estão disponíveis no site da rádio através de hipertextos, que, muitas
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vezes, levam o internauta a navegar na página pessoal do artista ou da gravadora do artista a
partir de um único click na foto ou na notícia divulgada pelo site.
Em outro exemplo, o usuário do rádio digital via internet que não está na área de cobertura de
uma determinada emissora pode entrar na página da emissora e ouvi-la em tempo real. São as
NetStation, extensões virtuais das emissoras físicas, como, por exemplo, a Rádio Oi FM (“A
rádio que você não ouve só no rádio”80), que comprovava a característica do uso do
computador como ferramenta de comunicação (CMC) ao permitir que o internauta não se
restrinja aos limites de espaço e de tempo.
Essa característica multimidiática, em que texto, som e imagem convergem em um
único suporte, permite uma experiência totalmente inovadora ao ouvinte/internauta no que se
refere ao modelo de interatividade usuário-documento. Como já foi dito anteriormente, nos
modelos do rádio digital via internet, o receptor é também emissor a partir do momento em
que contribui com a produção de conteúdos e este também é receptor, no momento em que
recebe informações através de críticas e sugestões. Da mesma forma, que ele é também leitor.
Ou, se ele faz uma compra através do site dessa emissora, passa a ser consumidor de outros
produtos.
A “Natureza da Audiência” nos rádios digitais via internet é ativa, e está sempre em
contato com a emissora, utilizando, principalmente, o e-mail como ferramenta para se
comunicar com os produtores de conteúdos, através de críticas ou sugestões enviadas para a
equipe de redação da rádio, estreitando ainda mais a relação do ouvinte (internauta) com sua
rádio favorita.
Como já foi dito, os papéis nesse ambiente navegável são totalmente flexíveis e
mutáveis. Nesta fase não existem papéis fixos como nas outras fases. É por isso que o emissor
e receptor nesse modelo de interatividade são chamados de participante, pois é permitido ao
emissor ser o receptor e vice-versa:
Interactive fiction, MUDs and MOOs might provide other examples of
situations in which multiple active individuals create the content that
provides the building blocks for an interactive environment (McMILLAN,
173, p. 2003).

2.4.8. Grau de Interatividade do Rádio
Os modelos de interatividade ‘usuário-usuário’ e ‘usuário-sistema’ podem servir de
base para outros estudos da interatividade no rádio, já que existe uma relação interpessoal
80

Slogan da Oi FM propagado pela sua NetStation.
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dentro e fora da emissora, como também existe uma relação dos usuários com os sistemas,
principalmente os sistemas digitais como, por exemplo, as interfaces homem-máquina que
compõem uma emissora e/ou a maneira como estas se apresentam nos setores de uma
emissora de rádio como a redação, o estúdio, a administração, etc.
O Grau de Interatividade de cada um dos períodos citados é dado, conforme gráfico no
quadro 02, pela existência de uma progressão ascendente, obedecendo logicamente uma
ordem cronológica, determinada pelo desenvolvimento tecnológico do rádio, desde sua fase
analógica até a digital. Se utilizarmos o patamar Natureza da Audiência Passiva e Nível de
controle Baixo como o ponto 0 do gráfico, teremos neste ponto o período do Rádio
Analógico “das primeiras transmissões até os anos 20”, que apresentava um grau de
interatividade muito incipiente, típico de uma mídia tradicional do início do século XX.
E, se utilizarmos o patamar Natureza da Audiência Ativa e Nível do Controle Alto
como o ponto máximo do gráfico (o número 100), teremos, então, neste ponto, o período do
Rádio Digital via Internet “dos anos 90 até o ano de 2007” que demonstra o grau máximo
de interatividade dentre os períodos do rádio propostos, justificado pelas características
multimidiáticas e hipermidiáticas mencionadas no tópico 2.4.7.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rádio Analógico Rádio Analógico
Rádio Digital
Rádio Digital
"das primeiras "dos anos 20 até "dos anos 80 até "dos anos 90 até
transmissões até
os anos 80"
os anos 90"
o ano de 2007"
os anos 20"
Momentos

Quadro 03 – Grau de Interatividade no Rádio

Um outro período estaria disposto entre esses dois pontos (0 e 100), sendo que, para o
período do Rádio Analógico “dos anos 20 até os anos 80”, o comportamento da audiência é
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mais ativo e o nível de controle do ouvinte é ainda baixo, com uma pequena participação do
ouvinte na produção de conteúdo através da ‘troca’ de informações. Dessa forma, podemos
então situar tal período num patamar um pouco acima do ponto 0, referente à Rádio
Analógico “das primeiras transmissões até os anos 20”. O período do rádio digital via cabo
coaxial viria num patamar logo em seguida, já que, apesar de a audiência ser passiva (ou
menos ativa que no período anterior), o nível de controle do ouvinte é um pouco mais alto do
que no período anterior, demonstrando uma maior participação do ouvinte na produção do
conteúdo, ou seja, na demanda das notícias, músicas, anúncios enviados via cabo, já que o
ouvinte escolhe e compra o conteúdo personalizado.
No gráfico, uma curva ascendente seria a que melhor ilustraria essa progressão, sendo
o ponto 0 referente à Rádio Analógico “anos 20” e o ponto máximo 100 referente ao Rádio
Digital via Internet “dos anos 90 até o ano de 2007”. Contudo a maior ‘aceleração’ nessa
progressão (a partir do período do Rádio Digital via Internet) é justificada pela fase
correspondente ao início do ambiente digital, que foi promovido pelo advento dos
computadores e das tecnologias digitais de comunicação.
2.5. Conclusão
Neste capítulo, contextualizamos nosso objeto de pesquisa, as Transmissões Sonoras
Digitais, descrevendo a cultura na qual estas estão inseridas – a Cibercultura – como também
o ambiente digital – o Ciberespaço – do qual as transmissões digitais fazem parte. O
nascimento da cibercultura na década de 70, o desenvolvimento dos computadores e a criação
da internet foram alguns dos pontos abordados para melhor entender essa cultura que
substituiu a tecnocultura característica dos meados do século XX. Discorremos também sobre
a origem do ciberespaço como um ambiente característico da cibercultura. O ciberespaço
sucede o eletroespaço - um ambiente composto de elétrons, o que é característico da
tecnocultura.
É no ciberespaço que estão inseridas as novas tecnologias de comunicação. Neste
ambiente fundem-se a telecomunicação e a microinformática, subsidiando características
como a interatividade, a multimedialidade e a hipertextualidade. Vimos como o rádio trata
com estas três características, principalmente com as duas primeiras. A interatividade no rádio
foi tratada a fundo através do estudo feito por Sarah McMillan, que estabeleceu uma relação
entre os modelos de interatividade e quatro períodos da evolução tecnológica na história do
rádio. O próximo capítulo trará os estudos de caso dos fenômenos identificados durante a
pesquisa, classificando-os como radiofônicos ou não radiofônicos.
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3. ESTUDOS DE CASO
Este capítulo do trabalho é dedicado aos estudos de casos. Nessa etapa, iremos,
inicialmente, descrever cada um dos fenômenos de transmissão sonora digital identificados
durante a pesquisa; serão feitos, a seguir, os seus respectivos estudos de caso. Em seguida,
analisaremos cada fenômeno, classificando-os como modelo radiofônico ou modelo não
radiofônico. Para o estudo de caso, serão utilizados dois critérios determinantes (ou condições
necessárias) na descrição e na classificação dos fenômenos: o critério do fluxo de transmissão
contínuo e o critério dos elementos radiofônicos, vistos no capítulo I dessa dissertação, no
item “Características Radiofônicas Seminais”. A presença de ambos critérios classifica o
fenômeno como um modelo radiofônico, por outro lado, a ausência de um ou outro critério
determinará a sua classificação como não radiofônico.
Em um primeiro momento, com a identificação e descrição dos fenômenos, será
apresentado um mapeamento das transmissões sonoras digitais existentes na atualidade, num
segundo momento, serão feitos os estudos de caso, a análise e a classificação dos fenômenos,
será possível desfazer a corruptela em relação a algumas destas transmissões digitais
consideradas como “rádio”. Como já foi citado, o principal objetivo da pesquisa é denunciar
que nem todos os fenômenos de transmissão sonora digital denominados de “rádio” podem
ser assim considerados.
Para um estudo de caso mais aprofundado dos fenômenos descritos, serão utilizados
quatro critérios, sendo dois determinantes e dois de caráter meramente descritivo e não
determinante. Os critérios fundamentais81 são:
1) Fluxo da Transmissão: Contínuo (via streaming ou síncrono) ou Intermitente e por
demanda (on demand ou assíncrono);
2) Elementos Radiofônicos: presença dos locutores/apresentadores, vinhetas e chamadas,
grade de programação, bloco comercial, bloco de jornalismo, linguagem radiofônica e
discurso radiofônico.
E os descritivos82:
1) Características Digitais: interatividade, multimedialidade, hipertextualidade, liberação
do pólo emissor, reconfiguração das mídias, distribuição via rede, etc.
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Ver definições de ambos critérios no capítulo I em “Características Radiofônicas Seminais”;
Ver definições de ambos critérios no capítulo II em “Rádio e Multimedialidade”, “Rádio e Interatividade” e
“Ambientes e Suportes”.
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2) Suporte Tecnológico: via cabo ou via espectro de freqüência (via radiofreqüência em
curta, média ou ampla cobertura). (ver Capítulo II “Um Novo Ambiente, Uma Nova
Cultura”).
A escolha dos dois critérios fundamentais de classificação está associada à idéia de
Arnheim (1936), que propõe a distinção do veículo rádio através do seu comportamento como
um “meio”. Afinal, seria o rádio um meio de expressão ou um meio de transmissão? Na
verdade, “o rádio meio de transmissão – o das ondas de radiofreqüência – deixou de ser
referência para definir o rádio meio de comunicação” (MEDITSCH, 2001, p. 228). Essa
afirmação de Medtisch é totalmente apropriada devido ao aparecimento, na época, das novas
tecnologias digitais que reconfiguram os conceitos de transmissão. Segundo Meditsch (idem,
p. 229):
A especificidade do rádio é definida a partir de três características
indissociáveis: é um meio de comunicação sonora, invisível, e que emite em
tempo real. Se não for feito de som não é rádio, se tiver imagem junto não é
mais rádio, se não emitir em tempo real (o tempo da vida real do ouvinte e
da sociedade em que está inserido) é fonografia, também não é rádio. É uma
definição radical, mas que permite entender que rádio continua rádio (como
meio de comunicação) mesmo quando não transmitido por onda de
radiofreqüência. E permite distinguir uma web radio (em que ouvir só o som
basta) de um site sobre rádio (que pode incluir transmissão de rádio) ou de
um site fonográfico.

Com base nessa definição, é possível associar os critérios de classificação dos modelos
- o fluxo de transmissão - à especificidade do rádio como “meio de transmissão” e podemos
associar o critério da presença dos elementos radiofônicos ao rádio como “meio de
expressão”. As características digitais aparecem como forma divergente dessa definição.
Qualquer linguagem agregada ao som do rádio não irá torná-lo um meio diferente, já que as
linguagens agregadas servem de complemento à mensagem sonora, que é a linguagem
primordial do rádio.
Essa constatação abre espaço para outras discussões mais aprofundadas em torno da
aproximação ou afastamento de alguns fenômenos de transmissão sonora digital em relação às
características de meio de comunicação de massa (nesse caso, não só em relação ao rádio,
mas também TV, cinema, vídeo, etc.). A hipótese levantada gira em torno do surgimento de
modelos diferenciados de transmissão midiática, a partir do advento das novas tecnologias de
comunicação como, por exemplo, a internet. A questão instaurada seria: estamos diante de
novos modelos de transmissão midiática derivados desses modelos diferenciados de
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transmissão sonora digital? Ou seriam estes fenômenos meras transposições de um ambiente
analógico (ondas eletromagnéticas) para um ambiente digital?
No que se refere ao rádio, algumas emissoras, por exemplo, veiculam no suporte
digital a mesma programação veiculada em suporte analógico, mantendo suas características
radiofônicas seminais intactas. Mas a sua transmissão é contínua e síncrona como nas
transmissões analógicas ou é intermitente? São geradas a partir de uma demanda, sem
sincronicidade com o tempo real?
3.1. Descrição dos Fenômenos e Estudos de Casos
Nessa primeira etapa, daremos início à descrição dos fenômenos de transmissão
sonora digital identificados e ao estudo de caso de cada fenômeno com base nos critérios
determinantes de classificação citados anteriormente – fluxo de transmissão contínuo e
presença dos elementos radiofônicos – como também nos critérios descritivos –
características digitais e do suporte tecnológico complementares. Numa etapa posterior,
iremos classificar os fenômenos como radiofônicos e não radiofônicos, analisando-os segundo
os critérios citados.
Foram identificados durante a pesquisa 13 fenômenos de transmissão sonora digital: o
Podcasting, as Webradios, as Playlists (Jukebox On Net, Jukebox On TV, Jukebox On Cell),
as Transposições (NetStation, TVStation, CellStation), o Rádio Digital via Satélite e o
Cellradio. Em alguns deles foram verificadas corruptelas em relação à denominação “rádio”,
por isso há necessidade em desmistificá-las, distinguindo, antes de tudo, modelos radiofônicos
de não radiofônicos. Em cada um dos fenômenos teremos um caso estudado, escolhido de
acordo com o pioneirismo e a constância (tempo de existência do fenômeno).
Lembrando que, apesar do objetivo ser a análise dos modelos radiofônicos e não
radiofônicos, fez-se necessária uma observação mais abrangente das transmissões sonoras
digitais de forma que se mapeasse também os fenômenos em que não foram verificadas
corruptelas. Os fenômenos identificados são as transmissões de conteúdos sonoros via WiFi,
via Bluetooth e via P2P.
Seguem as descrições e, logo em seguida, os estudos de caso:
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3.1.1. Podcasting
O Podcasting pode ser considerado um fenômeno da internet83. Sua forma de
produção e disponibilização descentralizada endossa o fato de que muitos fenômenos que
ocorrem no ciberespaço são fruto de uma apropriação tecnológica (os microcomputadores) e
da liberação do pólo emissor, princípio precursor, segundo Lemos (2004), da Cibercultura. A
forma como o Podcasting surgiu e como ele foi difundido através da rede é característica
primordial de um produto típico do ciberespaço.
A idéia do Podcasting surgiu da cabeça de um ex-VJ da MTV, que, cansado da
programação das rádios convencionais (e de sua vida como apresentador da parada dos
videoclipes mais pedidos), deu início a um longo embate com seus pensamentos em busca de
uma maneira de reverter essa situação até chegar na idéia de uma transmissão diferenciada de
programas de rádio personalizados. Porém Adam Curry – este é o nome do pai do fenômeno –
se deparou com um obstáculo, a forma de disponibilização do seu programa. A forma de
produção do Podcasting estava pronta: utilizando um software de computador para gravação
de áudio e um microfone, Adam produzia os seus próprios programas de 30 minutos no
formato convencional de um programa de rádio, com aberturas, notícias, músicas e vinhetas,
disponibilizando este arquivo na internet de forma que qualquer pessoa pudesse acessar.
Só que a idéia de Adam ia muito além. Ele queria que os seus programas fossem
imediatamente disponibilizados em um dispositivo para serem ouvidos em qualquer lugar a
qualquer hora. Nesse momento, surge o “tocador de MP3” da Apple chamado Ipod, que
acabou dando seu nome ao tal fenômeno, assumindo o papel do dispositivo pensado por
Adam. Ainda assim, Adam precisava de um software que pudesse procurar os programas de
rádio automaticamente na internet84 e descarregá-los no seu computador ou diretamente no
Ipod. Então ele criou o Ipodder com a colaboração de diferentes programadores através da
internet.
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O fenômeno Podcasting surgiu efetivamente na rede no segundo semestre de 2004. No Brasil, já existem
dezenas de podcasters produzindo seus conteúdos sonoros e os disponibilizando na rede, como o site
“DigitalMinds” (www.digitalminds.com.br) que foi um dos primeiros a disponibilizar podcasts na rede com
regularidade. Para termos uma dimensão do fenômeno, uma pesquisa feita no site de busca “Google Brasil” em
07/09/2005 com a palavra “podcasting” contabilizou aproximadamente 35.900 resultados, somente no Brasil.
Estendendo para o universo “web” , esse número sobe para aproximadamente 27.500.000 de resultados. Um
ano depois esta mesma busca contabilizou aproximadamente 236.000 resultados no Brasil e aproximadamente
108.000.000 na web. Repetida a pesquisa em 10/04/2007, os resultados foram aproximadamente 414.000 no
Brasil e aproximadamente 34.900.000 na web.
84
Este conceito de “busca automática realizada por computadores” é descrito por Bolter e Grusin como
“Ubiquitous Computing” . Segundo os autores “Ubiquitous Computing is a attempt to reform reality by making
technological objects conform to human needs and wishes ...” BOLTER e GRUSIN, 217:2000. (Trad. do Autor:
Computador Ubíquo é uma tentativa para melhorar a realidade fazendo os objetos tecnológicos adaptarem-se às
necessidades e desejos humanos ...)
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Este software, chamado de “agregador”85, utiliza a tecnologia RSS (Really Simple
Syndication), que permite a busca automática de arquivos que são de interesse do usuário,
criando uma espécie de “personalização de conteúdos”. Essa tecnologia é muito utilizada para
a distribuição de notícias em portais de jornalismo on-line. Na prática, o Ipodder (assim como
outros softwares semelhantes que podem ser baixados gratuitamente pela internet como o
Doppler) funciona da seguinte forma: durante os intervalos de uso do seu computador, ele
procura arquivos podcasts (RSS em formato de áudio) em milhares de feeds86 espalhados pela
rede, salvando-os no HD ou diretamente em seu dispositivo “tocador de MP3” portátil. Uma
vez armazenados, poder-se-á ouvir os arquivos dos programas de rádio, onde e quando
desejar.
O Podcasting surgiu como uma febre tomando conta da internet e chegando ao ponto
de ser considerado a palavra mais difundida pela rede em 200587. O número de Podcasts
criados entre o final de 2004 e o início de 2006 foi assustador. O “iTunes” contabilizou cerca
38 mil podcasts em seu site, ultrapassando a quantidade de rádios, que é de 36 mil (alertando
que nem todos podem registrar seu podcast no Itunes, já que o acesso à Apple Store é restrito
aos EUA). O maior diretório de podcasts do mundo, o Podcast Alley, tem em seus registros
19.76688 podcasts cadastrados. No entanto a “grande onda” passou e alguns podcasts surgidos
nessa época já não existem mais.Este fenômeno foi denominado de podfading.
Atualmente, os podcasts vêm se consolidando no meio corporativo como um canal de
comunicação com funcionários, assim como aconteceu com os blogs. Considerado no mundo
empresarial não mais como um fenômeno da internet, mas uma ferramenta de comunicação, o
podcast vem se firmando a cada dia como uma mídia alternativa, cujo conteúdo já está sendo
pensado até por agências de publicidade criadas exclusivamente para atender a esse “novo
veículo”. Hoje, é possível encontrar uma infinidade de conteúdos em formato de podcast.
Os podcasts são utilizados como meio de divulgação musical, por onde serão escoados
arquivos sonoros dos artistas que não tem espaço na mídia tradicional ou, até mesmo, um
canal alternativo explorado pelas gravadoras que, a cada dia que passa, perdem fatias do
mercado fonográfico. Podem ser utilizados como um meio de comunicação empresarial por
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Os “Agregadores” são softwares responsáveis por fazer a busca dos “Feeds”, com base nos site (Feeders)
que foram assinados pelo usuário. A partir dos agregadores, que podemos usufruir dessa ferramenta onde o
usuário não é mais obrigado a visitar os sites um a um para ler notícias e novidades ou novas postagens dos
blogs, são as notícias, as novidades e as postagens que vão até ele. Existem tipos diferentes de agregadores
que possuem formas distintas de gerenciar e organizar as informações coletadas.
86
Os “feeds” são sites que agregam links de Podcast disponibilizando-os aos programas de procura , os
agregadores.
87
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4504256.stm
88
http://www.podcastalley.com Acesso em 23/05/06.
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pelo qual é possível transmitir informações aos funcionários em formato de áudio, já que
podem ser atualizados constantemente sem precisar abrir e-mail ou ir até o site da empresa,
ou, ainda, uma nova ferramenta de educação para viabilizar o aperfeiçoamento dos projetos
de educação à distância que usam telecentros espalhados pelo Brasil, retomando o lugar de
destaque do áudio como linguagem utilizada pelo rádio para educar. Os podcasts também são
utilizados como um novo formato publicitário, no qual será possível ouvir e ver o produto que
terá seu público-alvo atingido de forma “ultra-segmentada”, atraídos por um tema específico,
como no caso das “Máquinas de Café”89 vendidas através de um comentário do Adam Curry
em seu podcast.
A disponibilização dos podcasts em formato RSS era considerada um entrave na
disseminação dos conteúdos devido à necessidade da “publicação” dos arquivos em um
servidor. O software iTunes oferece este serviço, porém fica restrito apenas às áreas que
acessam a Apple Store, canal onde são vendidas músicas, vídeos, podcasts e games. Com o
aparecimento dos site PodOmatic90, esta etapa ficou muito mais prática. Depois de “criar uma
conta”, o usuário pode disponibilizar seus podcasts com endereço .xml de maneira fácil e
rápida, podendo inclusive divulgá-lo para todos seus contatos a cada publicação de um novo
episódio.
Durante a pesquisa, foi possível detectar três modelos diferentes de podcast: o
Modelo “Metáfora” de um programa de rádio, o Modelo “Editado” da grade de programação
e o Modelo “Registro”. Vale ressaltar que a diferenciação entre os modelos não se baseia no
conteúdo ou no tema abordado no podcast, mas na forma como são produzidos.

89
90

“Podcasters look to net money”. http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4371555.stm
www.podomatic.com
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 Estudo de Caso: Podcast do Maestro Billy91 (Modelo “Metáfora”)

Figura 03 – Janela do iTunes com o Podcast do Maestro Billy

O modelo “Metáfora” é classificado desta forma porque possui características
idênticas às de um programa de rádio de uma emissora convencional (dial), contando com
elementos radiofônicos de um programa como: locutor/apresentador, blocos musicais,
vinhetas, notícias, entrevistas, etc., bem como um discurso e linguagem próprios do veículo.
Esse modelo pode ser considerado como o pioneiro, já que surgiu com a idéia do inventor do
podcasting, Adam Curry, a partir do seu desejo de criar um “programa de rádio”
personalizado, com conteúdos e músicas que correspondessem ao gosto do
apresentador/locutor. Por isso os temas dos podcasts do modelo “metáfora” são mais
específicos, diferentes dos programas de rádio convencionais, cujos temas são mais
generalizados visando atingir uma grande audiência.
Um caso de um podcast do modelo “Metáfora” é “Programa do Maestro Billy”, um
dos mais ativos da rede, que foi criado por um DJ, Maestro Billy, que produz seu programa
sempre com um repertório dançante, executando sucessos atuais da pista de dança nas boates
mais famosas do mundo, como também flashbacks internacionais. Os programas são
divididos em: Programas AAA (Antes, Antes, Antes) que executam somente flashbacks;
91

http://maestrobilly.blog.uol.com.br/
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Programas ADD (Antes, Durante, Durante); Programas Infantis (histórias curtas para a
criançada) e os Programas Especiais, que fogem à regra do número de faixas em cada
programas (geralmente três), chegando a programas de mais de uma hora de duração.
Segundo o critério de fluxo de transmissão, no modelo “Metáfora” o fluxo é
intermitente e assíncrono (On demand), ou seja, é um fluxo não contínuo em formatos de
arquivos sonoros que são baixados da internet direto para um software agregador, ficando a
cargo do ouvinte no momento em que será ouvido, seja no próprio computador ou em um
MP3 player.
Como foi dito anteriormente, estão presentes neste modelo de podcasts elementos
radiofônicos, um dos critérios determinantes de classificação. São eles: o apresentador
(Maestro Billy); as vinhetas dos programas (abertura e número do episódio AAA, ADD, etc);
o bloco musical (executando, em geral, três músicas); e as notícias e curiosidades
(comentários sobre as músicas e/ou artistas, além de sugestões e pedidos de músicas).
As características digitais aparecem em alguns agregadores, como no caso do iTunes,
no qual é possível visualizar imagens (artwork) que ilustram uma música, uma notícia ou, até
mesmo, o logotipo do podcast. O usuário também pode “ler” as notícias que estão sendo
divulgadas pelo podcast através dos textos dispostos na parte superior da interface gráfica. Ou
seja, além do som é possível também agregar ao som a linguagem visual, complementando a
mensagem sonora.
Em relação à interatividade, podemos classificar este podcast, segundo McMillan,
como sendo do tipo “conteúdo por demanda”: a partir de uma demanda do usuário este
receberá um “pacote” fechado de informações. A interação entre o usuário e o podcast é
realizada através de e-mail de forma assíncrona, permitindo ao usuário enviar críticas,
sugestões e pedidos de música. Em relação aos suportes tecnológicos, é possível baixar os
podcasts pela internet via cabo ou via espectro de freqüência (WiFi), mas também via
espectro diretamente nos aparelhos de telefone celular.
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 Estudo de Caso: Programa “The Best Beats” 92 da BBC (Modelo “Editado da
grade”)

Figura 04 – Janela do iTunes com o Podcast “The Best Beats”

O modelo “Editado da Grade” surge como um recurso oferecido por uma rádio
institucional (emissora convencional) como uma alternativa para aqueles ouvintes que não
estavam acompanhando a programação em tempo real e, por algum motivo, perderam a hora
do seu programa favorito, mas ainda assim desejam ouvi-lo. Neste caso, as emissoras de rádio
editam as melhores partes dos programas veiculados durante a semana na grade de
programação (no caso dos programas semanais), disponibilizando-os em formato de podcast
no seu site para serem ouvidos a posteriori pelo ouvinte “descuidado”, mas fiel ao seu
programa.
Cabe aqui salientar a diferença entre esta forma de disponibilização dos programas
através dos podcasts e a forma de “arquivos vivos” que são apenas os arquivos de áudio
editados e disponibilizados no site da emissora para download ou audição. Estes, no entanto,
não estão indexados em formato RSS, procedimento necessário para que os arquivos
atualizados sejam baixados pelos agregadores.
92

http://www.bbc.co.uk/radio2/shows/evans/index.shtml
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O caso estudado foi o Programa da Emissora BBC, “The Best Beats” apresentado por
Chris Evans, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 17h às 19h, pelo canal Rádio 2. A
BBC possui cinco principais canais segmentados quanto ao seu conteúdo: o Rádio 1 está
voltado aos lançamentos e os hits das paradas de sucesso; no Rádio 2 encontramos programas
musicais variados e de entretenimento; o Rádio 3 tem programas que executam músicas
clássicas, jazz e world music, além de assuntos relacionados à arte; o canal Rádio 4 é
totalmente voltado aos assuntos intelectuais (intelligent speech) como cinema, teatro, artes,
exposições, etc; e o canal Rádio 5 é direcionado aos noticiários ao vivo inclusive sobre
esportes. Outros seis canais mais segmentados e com cobertura local também fazem parte da
rede BBC.
Ao contrário do fluxo de transmissão em sua versão original (grade de programação),
o fluxo de transmissão do Podcast de Chris Evans não é contínuo, e sim intermitente e
assíncrono (on demand). Depois de editado e montado, o programa é disponibilizado em
formatos de arquivos sonoros para serem baixados da internet por um agregador sob a
demanda de um usuário, que poderá ouvi-lo quando desejar, seja no próprio computador ou
em um MP3 player, o que seria mais adequado quando falamos de podcasting.
De acordo com o segundo critério de classificação, uma vez sendo um programa de
rádio editado da grade de programação após sua veiculação, todas as suas características
radiofônicas seminais são preservadas, como o apresentador (Chris Evans); as vinhetas
(abertura do podcast); as entrevistas (participação dos ouvintes e as entrevistas dos programas
especiais); e os blocos musicais (por fazer parte do canal Rádio 2, são executadas músicas de
diversos estilos com predominância de performances das Big Bands).
Existem semelhanças e diferenças entre o modelo “Metáfora” e o modelo “Editado”.
A principal diferença é o seu ponto de emissão. No “Editado” há uma emissora, uma
instituição por detrás do podcast, o que não acontece com o modelo “Metáfora”, que é
produzido por um cidadão comum. A produção, no primeiro, é centralizada na instituição,
seguindo ainda um modelo de produção em massa; já no segundo, a produção é
descentralizada, está na mão de um usuário munido de um microfone, um software de áudio e
conexão à internet, liberando o “pólo emissor”.
As características digitais são semelhantes às do modelo anterior, dentre as quais é
possível, em alguns agregadores como no caso do iTunes, visualizar imagens (artwork) que
ilustram uma música, uma notícia ou, até mesmo, o logotipo do Podcast (ver no Figura 04, no
canto inferior esquerdo, o logotipo do canal com a foto do apresentador, caracterizando a
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multimedialidade). Da mesma forma, é possível também “ler” as notícias que estão sendo
divulgadas pelo Podcast.
A diferença em relação ao modelo “Metáfora”, segundo o critério das características
digitais, está na interatividade. No modelo “Editado”, a interatividade segue também o
modelo de “conteúdo por demanda”, no entanto, ao contrário do que se vê no modelo
“Metáfora”, o ouvinte não tem qualquer interação com o podcast, ficando restrito à
comunicação com o apresentador através do programa que vai ao ar pela grade (fluxo
contínuo (broadcasting) e não através de podcasting. Portanto não há interatividade entre o
usuário e o podcast, o que caracteriza o modelo de interatividade “conteúdo empacotado”.
Isso que dizer que temos então um caso em que dois modelos de interatividade estão
presentes em um modelo de podcast. No modelo “Editado” temos uma interatividade
“conteúdo por demanda” e “conteúdo empacotado”
Em relação ao suporte tecnológico, só é possível acessar o podcast de Chris Evans
através da internet, no site da BBC (www.bbc.co.uk/radio), utilizando conexão via cabo ou
via espectro de freqüência (radiofreqüência, WiFi, etc).
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 Estudo de Caso: Podcast do Gui Leite93 (Modelo “Registro”)

Figura 05 –Janela do iTunes com o Podcast do Gui Leite

O modelo “Registro” assemelha-se aos “audioblogs”, ou seja, blogs em formato de
arquivos de áudio, que podem ser disponibilizados num blog pessoal ou coletivo como, por
exemplo, o “Blog de Guerrilha”94, destinado à divulgação de campanhas de marketing de
guerrilha. O que torna este modelo diferente dos “audioblogs” é a característica recorrente do
podcasting quanto à sua forma de disponibilização. Uma vez criado o arquivo de áudio, este
somente será chamado de podcast após ser indexado como arquivo RSS para poder ser
assinado (subscribed) e baixado por um agregador.
Estes modelos são os mais curiosos em termos de conteúdos, pois possuem temas bem
diversificados. É possível encontrar temas que vão desde os assuntos mais específicos - como
podcasts que veiculam notícias e comentários que se referem exclusivamente ao sistema
operacional Macintosh - até sermões de padres (para os fiéis que perderam a missa do dia
anterior), guias de turismo (guiando o turista pelo roteiro escolhido) e “desabafos em
congestionamento” (utilizados como solução para “passar o tempo”). Por este motivo, estes
podcasts são considerados registros sonoros. Eles não obedecem qualquer estrutura que venha
93
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http://podcast.guileite.com/podcast.php
http://www.blogdeguerrilha.com.br/

88
a ser comparada, por exemplo, com um programa de rádio, como é o caso dos modelos
“Metáfora”. Alguns possuem até vinheta e trilhas sonoras em sua estrutura, mas nada que se
assemelhe a um programa de rádio, por exemplo. O mais curioso neste modelo é o seu
conteúdo especializado, mas somente o conteúdo não o diferencia dos demais modelos, cujos
assuntos e temas podem ser semelhantes, porém produzidos em formatos distintos.
O estudo de caso foi feito como o Gui Leite Podcast. Este podcast é também um dos
mais ativos (no momento da pesquisa ultrapassou o seu centésimo episódio) e foi criado pelo
analista de sistemas Gui Leite para desvendar os mistérios do sistema operacional Macintosh,
bem como fazer comentários sobre seus produtos e sobre os lançamentos da Apple. Como
descreve no seu próprio site/blog, O Gui Leite Podcast é um “Programa semanal com
tecnologia e novidades. Como sou usuário de Mac, o foco é nos produtos da Apple,
mostrando suas vantagens e defeitos”95.
Da mesma forma que os modelos anteriores, em se tratando de podcasting, o fluxo de
transmissão é intermitente e sem sincronia com o uma grade de programação transmitida em
tempo real, portanto o fluxo não é contínuo e está sob demanda do usuário. Assim como nos
modelo anteriores, os arquivos sonoros são baixados da internet por um software agregador e
são arquivados direto no computador, cabendo ao usuário escolher o local e o momento de
ouvi-los, seja no próprio computador ou em um MP3 player, caso esteja se deslocando.
De acordo com o critério dos elementos radiofônicos, não foram encontrados
quaisquer elementos radiofônicos capazes de caracterizar este modelo. No máximo, pode-se
ouvir o relato sonoro do apresentador do podcast (Gui Leite), com uma trilha sonora ao fundo
e uma “pseudo” vinheta marcando o inicio do programa (na abertura do podcast é utilizado o
som de abertura característico dos computadores da Apple, seguido de uma trilha com estilo
jazzístico). Em alguns números temos a participação de convidados enriquecendo o debate em
cima de algum tema específico. Neste podcast não foram detectados blocos musicais.
Seguindo os modelos anteriores, em alguns agregadores como o iTunes, é possível
visualizar imagens (artwork) que ilustram uma música ou uma notícia ou, até mesmo, o
logotipo do Podcast (ver Figura 05 no canto inferior esquerdo). É possível também “ler” as
notícias, que estão sendo divulgadas pelo podcast na parte superior da interface gráfica. Em
relação à interatividade, seguindo os modelos anteriores, o modelo “Registro” também é do
tipo “conteúdo por demanda”, como baixa interatividade entre o usuário e o podcast. No
máximo, é divulgado o endereço de e-mail para comunicação assíncrona com o apresentador,
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podendo enviar críticas e sugestões. Diferente do modelo “Editado”, este modelo não possui
uma interatividade de “conteúdo empacotado”, pois os conteúdos são diversos e disponíveis à
escolha do usuário. No modelo “empacotado”, o usuário não tem opção na escolha dos
conteúdos.
Para baixar o podcast do Gui Leite, o usuário deve assiná-lo com o endereço
disponível no site/blog, acessando-o através da internet via cabo e via espectro de freqüência
(WiFi ou Radiofreqüência), além da telefonia celular (via espectro de freqüência) através um
software agregador instalado no celular (iTunes).
3.1.2. Webradios
As Webradios são emissoras exclusivas da internet e criadas especificamente para este
suporte, não havendo uma emissora correspondente sendo transmitida via ondas hertzianas
(antena). A primeira condição de existência de uma webradio é a sua hospedagem em um
endereço na web (www). O acesso à sua programação em streaming (fluxo contínuo) é feito
através de sua página na internet, por meio de softwares de áudio como o Real Media Player,
o iTunes, o Quick Time, etc. Basta localizar o ícone que dá acesso ao streaming (geralmente,
vem acompanhado de expressões como “ouça já”, “clique aqui para ouvir”, “ouça agora”,
etc.) e ouvir a rádio. O envio do sinal de áudio para a internet é feito através de um software
(ex. Shoutcast) direcionando o sinal da saída da placa de som para a rede, utilizando,
geralmente, arquivos em formato MP3.
As principais características deste modelo são a presença de uma grade de
programação composta por diversos elementos radiofônicos como blocos musicais, vinhetas,
hora certa, locutores, comerciais, entrevistas, reportagens, utilidade pública, etc., que
assumem um lugar dentro de uma ordem cronológica na grade; e um fluxo contínuo, no qual a
grade de programação orienta a programação diária em uma emissora de rádio de forma
síncrona com o tempo real. Nesta grade os elementos vão se sucedendo entre programas
gravados e/ou “ao vivo”, vinhetas, comerciais, hora certa, boletins jornalísticos ou bloco
musicais de forma ininterrupta.
Outras características presentes neste modelo são as ferramentas de interatividade, que
permitem a participação dos ouvintes através de enquetes na página, depoimentos nos blogs,
envio de sugestões através de e-mails, participação em promoções e bate-papos (chats). É
possível ter acesso a todo conteúdo em formato de texto e imagens, como informações sobre a
grade de programação, sobre a equipe da rádio, fotos dos locutores, como também notícias
disponibilizadas pela área de jornalismo da rádio, se for o caso.
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De acordo com a categorização proposta por Trigo-de-Souza, os modelos de “rádio”
via internet podem ser divididos em dois grandes tipos: as rádios On Line e as Off Line, sendo
as emissoras on line aquelas que mantém sua programação na internet, ao contrário das off
line, que não possuem uma transmissão nesse suporte e utilizam apenas o site da emissora
como divulgação institucional:
No caso das emissoras de rádio, essa presença está intrinsecamente
relacionada à disponibilização de programações em áudio. Caso contrário,
não haveria sentido falarmos em rádio on line, já que a ausência de som
inviabilizaria a denominação. Não podem receber essa denominação,
portanto, emissoras que mantêm sites na internet, mas que se restringem a
oferecer informações/serviços em texto ou imagem. Essas são as emissoras
offline. Algumas delas, inclusive, oferecem algum tipo de recurso em áudio,
como vinhetas, trilhas ou mesmo músicas. No entanto, não oferecem
programações mais completas (seqüências de programações musicais,
programas ou trechos destes etc.) que possam caracterizar sua presença pelo
áudio que está sendo disponibilizado como no caso das rádios online
(TRIGO DE SOUZA, 2002, p.18).

Dentro dessa definição existe um ponto que deve ser questionado: A existência de
emissoras off line caracterizaria um paradoxo, uma vez que qualquer emissora de rádio que
utilize a internet como suporte deverá obrigatoriamente estar conectada à rede, ou seja, ser on
line. Afinal a internet só existe, enquanto suporte, se houver uma conexão. Portanto as
Webradios são as emissoras criadas exclusivamente na rede, ou seja, não aparecem no dial
como emissoras, somente no mundo virtual. Trigo de Souza também considera este tipo de
rádio na internet como “Internet Only”, “Net Radios” e ainda “Rádios Virtuais”.
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 Estudo de Caso: iRadio96

Figura 06 – Página Inicial na internet do Site iRadio

No próprio site, encontramos o seguinte trecho sobre a iRadio: “uma rádio via
internet, no ramo há mais de 2 anos. Ao longo desse tempo, especializou-se em transmitir
música de qualidade aos seus ouvintes, e assim conseguiu conquistar um público jovem
através de programas interativos. Proporcionando interatividade, buscamos aproximar o
ouvinte da nossa equipe, cujos representantes são oriundos dos quatro cantos do país,
trazendo características regionais para dentro da emissora. Com isso a identificação entre
ouvinte e iRadio cresce dia após dia, criando um laço afetivo muito grande entre ambos, o que
canaliza a uma grande e fiel audiência”.
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http://www.iradio.com.br/site/
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A iRadio traz uma proposta diferenciada sendo uma rádio que possui em sua
programação locutores e programas de diferentes regiões do país sem a necessidade da
presença deste numa emissora “física” 97. Essa proposta só pôde ser pensada e posta em
prática devido à característica do modelo webradio, um modelo exclusivo da internet, que
permite que os locutores participem da programação via rede sem a necessidade de
deslocamento geográfico (físico).
De acordo com os critérios de classificação, o fluxo de transmissão da iRadio é
contínuo e síncrono (via streaming), ou seja, acessamos a programação em tempo real (tempo
corrido). Neste caso, só podemos ouvir um programa preferido da grade num determinado
horário, caso contrário, somente numa reprise ou se o mesmo for disponibilizado no site em
formato de arquivo vivo ou podcast (modelo editado). Em relação ao segundo critério,
identificamos a presença de elementos radiofônicos característicos de uma emissão de rádio
convencional, como os locutores e apresentadores (cada programa tem seu locutor ou
apresentador, inclusive de diferentes partes do Brasil); grade de programação (24 horas);
vinhetas (abertura dos programas, chamadas e hora certa); break comercial, etc.
Em se tratando de um produto exclusivo da internet, foram identificadas
características digitais como a possibilidade de ver, através da página, as fotos dos
apresentadores e ler as notícias postas na secção “Últimas Notícias”. O uso dessas duas
formas diferentes de linguagem - texto e imagem – caracterizam a multimedialidade presente
no site da iRadio.
A interatividade é outra característica presente. É possível ouvir programas que já
foram ao ar dispostos em um “arquivo vivo”, participar de enquetes na página e promoções
via e-mail, sugerir pautas, fazer reclamações, pedidos de músicas, o que permite uma maior
interação do ouvinte com a rádio, podendo até o mesmo participar efetivamente da
programação como locutor. Desta forma, o ouvinte assume um papel mais “ativo”, diferente
do que ocorre em outros modelos nos quais o ouvinte exerce um papel “passivo” (“conteúdo
empacotado”) apenas acompanhando a programação. Essa participação mais ativa do ouvinte
é a principal característica dos modelos de interatividade “conteúdo co-criativo”.
Em relação ao acesso, a iRadio pode ser acessada pela internet em ambos os suportes,
seja via cabo, seja via espectro de freqüência (WiFi e Radiofreqüência).

97

A emissora “física” é aquela empresa institucionalizada com uma sede, endereço, nome fantasia e razão social
etc.
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3.1.3. Playlists
As “Playlists” têm origem nas experiências realizadas por DJs europeus em 1997, que
se reuniam em “rádios” na internet utilizando a tecnologia streaming. Não existe um registro
preciso do surgimento dessa tecnologia, mas as primeiras experiências utilizando o streaming
datam de abril de 1995, época em que foi lançada a primeira versão do software RealAudio
Player pela companhia Progressive Networks, depois Real Networks, fundada por um exfuncionário da Microsoft. A primeira veiculação realizada foi a cobertura de um jogo de
basquete entre os Seattles Mariners e os New York Yankees, em setembro de 1995.
As experiências das playlists dos DJs europeus eram realizadas em formato de
jamsession98 entre eles. Na sua grande maioria, os DJs tocavam músicas de localidades
diferentes e distantes, manipulando e deixando que os outros DJs manipulassem os set lists
das músicas em tempo real conectados em redes ou networks:
Since December 1997, E-labs Ozone Group has been live Web sessions
every tuesday, sending out Net radio experiments, live music and mix-jam
sessions sometimes toghether with oter Net Radio servers located
elsewhere (LOVINK, 2003, p. 135).

Essas Networks deram origem a grupos que se reuniam em torno de um estilo musical,
criando um site onde cada participante tinha seu próprio link ou sua própria “rádio na
internet”. Estes tipos de sites também são chamados de “rizomas”, eles reúnem links de
diversas “rádios” e disponibilizam-nos aos usuários. No entanto o mecanismo de acesso dessa
“rádio” era diferente do das rádios convencionais conhecidas até então. Ao acessar à Network
e descobrir a “rádio” que lhe interessava, o usuário disparava a lista de música preconcebida
por ele, no caso de estar acessando a própria rádio, ou por outro usuário.
Este processo de escolher músicas e dispará-las para tocar numa seqüência não remete
à veiculação de blocos musicais em uma rádio. Tal processo podia ser feito de qualquer outra
forma, como eram feitas as coletâneas em fitas cassete para serem tocadas por DJs em festas
ou vendidas em postos de parada de ônibus interestaduais. Na verdade, a internet “facilitou” o
processo de produção das listas de músicas e permitiu uma divulgação mundial destas listas,
fato que não ocorria no tempo das fitas cassete e, mais uma vez, vem corroborar com os
princípios da cibercultura: reconfiguração dos processos de produção e distribuição via rede.
Para Meditsch (2001, p. 228), esse modelo é considerado como “jukeboxes
eletrônicas”, “onde o internauta monta sua própria rádio, na verdade, uma programação de
98

Encontro de músicos em um mesmo “espaço” onde prevalece o improviso.
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música gravada, só um pouco mais versátil do que o velho hábito da minha geração de gravar
uma fita com uma seleção pessoal de canções”. Portanto o modelo “Playlist” é considerado
uma “Jukebox”, pois se assemelha com as Jukebox99, antigas máquinas automáticas musicais
encontradas em bares e restaurantes nas quais os clientes depositavam fichas e escolhiam uma
música ou uma seqüência de músicas dentre as oferecidas pela máquina, sendo executadas
uma após a outra de forma seqüenciada. Inicialmente, as músicas ficavam armazenadas em
discos de vinil, em seguida surgiram as versões ‘digitais’ em CD.
Dentro deste modelo “Playlist”, identificamos outros três modelos cuja principal
diferença é o artefato que disponibiliza a seqüência de músicas. A Jukebox On Net tem a
internet como o formato de disponibilização das playlists (computador), a Jukebox On TV
disponibiliza as listas através dos canais de música das TVs Fechadas (aparelho de TV) e a
Jukebox On Cell utiliza softwares de áudio nos aparelhos de celulares.
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Segundo a Wikipedia, “A jukebox is a partially automated music-playing device, usually a coin-operated
machine, that can play specially selected songs from self-contained media”.
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 Estudo de Caso: Rádio UOL100 (Jukebox On Net)

Figura 07 – Página Inicial na internet do site da Rádio UOL

100

http:// radio.musica.uol.com.br
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Este modelo não radiofônico de transmissão sonora foi o pioneiro na internet e nasce
em meio às experiências que aconteciam na época em que surge um novo conceito de
interatividade e multimedialidade que surgia com o suporte da rede:
Em 1999, as transmissões de áudio pela internet estavam disseminadas em
escala mundial. Os portais de entrada na rede apresentavam canais de áudio
entre as opções de multimídia, com transmissões simultâneas de emissoras
de AM e FM ou “rádios" produzidas para os usuários da internet
(MOREIRA, 2001, p. 16).

A exemplo do site “Usina do Som”101, outros sites ligados à música oferecem ao
usuário102 um serviço, inicialmente sem custos, onde o usuário é convidado a “criar sua
própria rádio” a partir de um banco de dados fornecido pelo site com milhares de músicas
catalogadas por estilos. Cabia ao usuário escolher suas músicas favoritas, colocá-las numa
seqüência ou lista (list), nomear a “rádio” e divulgá-la para que outros usuários da rede
pudessem acessá-la.
O estudo de caso da Jukebox On Net103 foi feito com a Rádio UOL, um canal de
música do portal “Universo On Line” (www.uol.com.br). O UOL foi criado em abril de 1996
e ao longo desses 10 anos vem se destacando como um portal de maior conteúdo da internet.
São 3.000 localidades no Brasil que podem ter acesso ao portal e mais de 1,4 milhão de
assinantes pagantes. A partir de 1999, a Argentina também começou a usufruir os serviços do
portal e do provedor UOL. Em relação aos conteúdos multimidiáticos, o UOL foi o primeiro
portal a criar uma TV via internet – a TV UOL – e, em seguida, ofereceu aos usuários uma
“rádio”, como músicas e notícias do meio musical.
De acordo com o critério do fluxo de transmissão, os canais de áudio da Rádio UOL
têm um fluxo intermitente e assíncrono (On demand) em formato de playlist. O ouvinte, ao
escolher um gênero musical, aciona uma playlist, disparando uma seqüência de músicas préselecionadas pelo site. Existe também a possibilidade do ouvinte criar sua playlist escolhendo
os estilos musicais com os quais mais se identifica. Uma outra possibilidade é a de que o
ouvinte também pode disparar apenas um arquivo sonoro para poder ouvir uma música de um
Cd em lançamento. Algumas playlists são dispostas em forma de “hit parade” TOP 10,
101

Site de música que surgiu em março de 2000 e foi desativado no fim de 2003. Segundo o próprio site, o
“Usina do Som” foi o primeiro “a oferecer aos usuários uma rica experiência de entretenimento e cultura no
universo da música”.
102
Esse usuário das “rádios” nainternet são chamados de “ciberouvintes”, segundo TRIGO (2002: 20)
103
A proposta da denominação “Jukebox On Net” seria mais adequada ao suporte em que elas se encontram, já
que as antigas máquinas jukebox com discos de vinis já eram eletrônicas (“Jukebox Eletrônicas”), pois possuíam
uma automação no procedimento de inserir uma moeda e ordenar que o braço da jukebox escolha a música
correta. Quando adotamos o adjetivo “On Line” para este modelo, distinguimos este das outras jukeboxes, tanto
eletrônicas como digitais, caracterizando-a como um produto da internet.
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rankeando as listas mais ouvidas pelos usuários na página. Os arquivos musicais podem
conter uma música completa ou apenas um trecho dela (principalmente aqueles
correspondentes aos Cds em lançamento).
Em relação ao segundo critério, “elementos radiofônicos”, não foi encontrado
qualquer elemento que caracterizasse uma transmissão sonora radiofônica, devido a ausência
um fluxo contínuo irradiado. Não há locutores ou hora certa, nem comerciais ou vinhetas, tão
pouco uma grade de programação. Existem algumas “metáforas” de programas de rádio
apresentados por personalidades renomadas, como o colunista José Simão, que apresenta o
programa “Ondas Latinas”. Essas metáforas são conhecidas como “Programas Exclusivos” e
estão disponibilizadas em formato de playlist ou em formato de podcast.
Durante a pesquisa, foram identificadas na página da ”Rádio UOL” características
digitais como, por exemplo, algumas ferramentas de interatividade disponibilizadas pelo site.
A opção de escolha das músicas pelo ouvinte dentre os mais variados canais de áudio,
distribuídos em dezenas de gêneros musicais caracteriza um determinado “nível de
interatividade” (MANOVICH). No entanto é vetada ao ouvinte a escolha das músicas. Estas
são pré-selecionadas e dispostas em uma lista acessível em cada canal, e isso caracteriza o
modelo de interatividade, segundo McMillan, de “conteúdo por demanda”, no qual o usuário
não tem possibilidade de alterar o conteúdo oferecido.
Uma outra ferramenta interativa disponível na página é um sistema de busca de
arquivos musicais no qual o usuário pode optar entre três temas: CD, Artista ou Música.
Através de um mecanismo de busca também é possível comprar Cds e DVDs na página da
Rádio UOL. Existe também a opção do newsletter pra quem deseja receber notícias e
informações da página, bastando assiná-lo disponibilizando um endereço de e-mail. Outra
opção interessante (e a mais recente) é a possibilidade de assinar os podcasts que tratam de
três grandes temas: Horóscopo, UOL Música (Modelo “Metáfora”) e Revista Bizz.
Vale ressaltar que links no canto inferior esquerdo da página indicam “Outras Rádios”.
Dentre os quatro links divulgados, o link da Rádio Garagem aponta para um modelo de
transmissão semelhante ao da “Rádio UOL”, com playlists de músicas e “arquivos vivos” dos
programas que já foram ao ar.
A multimedialidade também está presente na página em diversos formatos, seja em
formato de texto, através das notícias, nomes das playlists, nome das músicas, dos cantores e
cantoras, bandas, etc; seja em formato de imagem, através das fotos dos artistas, imagem das
capas dos álbuns em lançamento, fotos dos apresentadores dos programas exclusivos,
imagens que acompanham as notícias, etc. O acesso à página e, conseqüentemente, aos
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conteúdos disponibilizados só pode ser feito através da internet via cabo ou via espectro de
freqüência (Radiofreqüência, WiFi, etc.).
 Estudo de Caso: Canal de Rock104 (Jukebox On TV)

Figura 08 – Relação de Canais de Áudio da SkyDirecTV (esquerda) e da NET (direita) com destaque para os
canais de áudio.

As Jukebox On TV, mais conhecidos como canais de músicas das TVs fechadas, são
transmissões sonoras que (e aqui cabe ressaltar que estamos tratando de transmissões
estritamente sonoras e não audiovisuais) obtiveram mais sucesso que a experiência realizada
por telefonia fixa105, apesar de seguir o mesmo modelo em playlist ou seqüência de músicas
agrupadas por estilo musical, semelhante ao modelo “Jukebox On Net”.
Com o fracasso da experiência na telefonia fixa, este serviço de transmissão sonora em
formato de seqüência de músicas migrou para os sistemas de TVs fechadas em forma de
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http://nettv.globo.com/NETServ/br/prog/canais_detalhes.jsp?selecaoid=70&canalid=265
A experiência da transmissão radiofônica digital via telefonia fixa não se resumiu à conversação bidirecional.
Na tentativa de pegar carona na recente implantada TV a cabo, este formato surgiu, inicialmente, com o intuito
de criar serviços pagos como o envio de notícias personalizadas, serviços de despertador, emissão de anúncios
personalizados transmitidos via cabo coaxial através do aparelho de telefone: “Ao contrário da TV a cabo, que é
um sistema de comunicação novo no Brasil, a transmissão de rádio por cabo tem aproximadamente um século
de existência. Ainda no final do século passado (portanto antes da construção de transmissores
eletromagnéticos capazes de transmitir voz), várias companhias de telefonia européias ofereciam serviços
particulares de transmissão de informações e músicas por telefone” (MOREIRA e BIANCO, 1999: 50).
105
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canais de áudio independentes e segmentados de acordo com os estilos musicais, oferecendo
uma programação musical 24 horas com qualidade sonora de CD. O modelo “Jukebox On
TV” segue o modelo de interatividade de “conteúdo por demanda”, semelhante ao modelo
“Jukebox On Net”. Neles, o usuário seleciona o estilo de música em seu respectivo canal,
disponibilizado pela empresa de TV, acessando uma lista de músicas em que não é permitido
ao usuário escolher ou fazer qualquer mudança na ordem de execução.
A diferença entre o modelo “On Line” e o “On TV” está no fluxo da transmissão. Na
transmissão sonora via aparelho de TV, o telespectador não dispara a seqüência musical como
faz o ouvinte na telefonia fixa, mas acessa uma seqüência já em fluxo contínuo, ao contrário
do modelo “Jukebox On Net”, no qual o usuário fica responsável por disparar a seqüência,
porém, assim como nos demais, não é permita a manipulação das listas. Essa característica de
transmissão em fluxo assemelha-se muito aos modelos radiofônicos que vamos descrever em
seguida. No Brasil, este serviço de canais de áudio é oferecido pela NETDigital (via cabo) e a
SKYDIRECTV (via satélite).
O estudo de caso foi feito com o canal de música do estilo “Rock” das únicas
empresas que oferecem este serviço no Brasil. Este tipo de serviço é oferecido nas duas
empresas exclusivamente através do padrão de transmissão digital. Em uma das empresas que
ainda oferecem o padrão analógico (denominado de “padrão”), estes canais de música não
estão disponíveis. Em ambas empresas, os canais trazem uma seqüência de sucessos do rock
nacional e internacional escolhidos aleatoriamente. O acesso aos canais de áudio de estilo
“Rock” é feito pelo canal 308 da NET Digital (via cabo) e 310 da SKYDIRECTV (via
satélite), ou seja, por ambos os suportes tecnológicos: cabo e espectro de freqüência
Com relação ao critério de fluxo de transmissão, diferente dos modelos anteriores,
nesse modelo o fluxo transcorre de maneira contínua e síncrono com o tempo real. O
telespectador acessa o canal de “rock” e passa a ouvir a seqüência de músicas no ponto em
que ela se encontra naquele momento. Este tipo de fluxo caracteriza os modelos transmissões
radiofônicas, porém não podemos classificar este modelo como radiofônico devido ao
segundo critério de classificação, a presença dos elementos radiofônicos, que neste modelo é
totalmente ausente. Nele não há qualquer elemento radiofônico presente durante a execução
das músicas nem locutores, grades, hora certa, comerciais, etc., muito semelhante ao modelo
“Jukebox On Net”. Bastaria a presença de algum desses elementos para que fosse
caracterizado como um modelo radiofônico.
Por ser um serviço exclusivo do padrão de transmissão digital, algumas características
típicas desse meio podem ser observadas. Como já foi dito a interatividade é do tipo
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“conteúdo por demanda”, ou seja, o telespectador não tem qualquer chance de intervir na
escolha e seqüência das músicas, ficando restrito à escolha do estilo musical (que em termos
comparativos com o “conteúdo empacotado”, característico do rádio analógico “anos 20”,
está um nível acima em termos de interação com o telespectador). Além da qualidade sonora,
a transmissão possui uma característica multimidiática, já que a linguagem textual se faz
presente através de legendas nas quais é possível visualizar o nome da música e do artista na
tela da TV, ou seja, é possível saber o nome da música e “quem está cantando”.
 Estudo de Caso: Aparelho ROKR da Motorola106 (Jukebox On Cell)

Figura 09 – Página na internet do Celular MOTOROKR

Em alguns modelos de aparelhos celulares, podemos encontrar, entre os serviços de
transmissão sonora os download de sons e músicas para toques, conhecidos como ringtones;
download de Podcasts e músicas em formato MP3, que podem ser acessadas do próprio
celular por meio do software de áudio iTunes107 (aparelho ROKR da Motorola). Outras
marcas de celulares também oferecem serviços de manipulação de conteúdos sonoros, como
106

http://direct.motorola.com/PRL/web_producthome.asp?Country=BRA&language=PRL&productid
=30288
107
Desenvolvido pela Apple, o ITunes é o mais conhecido ferramenta de áudio. Possui diversas aplicabilidades
que vai de um desde simples player até um agregador de podcasts e videocasts.
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os celulares da série Walkman da Sony Ericsson. O aparelho ROKR da Motorola traz o
software da Apple iTunes que permite o gerenciamento das músicas em MP3, além do
sincronismo com um computador de desktop. Este aparelho aforece a mobilidade de um MP3
player, além de fazer downloads de músicas e sons no próprio celular.
Em relação ao critério do fluxo de transmissão, o modelo “Jukebox On Cell” é
semelhante ao modelo “On Line”, no qual o usuário aciona sua seqüência de músicas a partir
de uma demanda, portanto o fluxo é intermitente e assíncrono (on demand), sem qualquer
compromisso com o tempo real, diferente do modelo “On TV” que se assemelha mais com as
primeiras experiências das playlists em streaming, ou seja, com fluxo contínuo e em tempo
real.
Quanto ao segundo critério, não foram identificados quaisquer um dos elementos
radiofônicos, já que não existem locutores, grades, hora certa, comerciais, etc. As
características digitais resumem-se à manipulação dos sons através da tecnologia MP3,
transferindo arquivos entre artefatos com tecnologia bluetooth e baixando músicas através do
software iTunes. A multimedialidade aparece em forma de outras linguagens, como a imagem
e o texto referente à música que está tocando (nome da música, do cantor, duração, etc.)
agregadas ao som puro e cristalino de qualidade digital. A Jukebox On Cell é acessada
somente através de aparelho celular (espectro de frequência/satélite e células).
3.1.4. Transposições
Outro modelo radiofônico de transmissão sonora digital via internet é o modelo
“Transposto”, que é dividido em três outros modelos segundo os respectivos artefatos
receptores de sinal: as NetStation, que têm como artefato de recepção o computador (internet);
as TvStation, cujo artefato de recepção são os aparelhos de TV (TVs fechadas) e as
CellStation, recepcionadas por aparelhos de celular.
A principal diferença entre esse modelo e o modelo Webradio é em relação à forma de
transmissão. Além de utilizar diferentes suportes como artefatos de recepção, o modelo
“Transposto” é transmitido simultaneamente por radiofreqüência, ou seja, além do artefato de
recepção, há uma emissora “física”, um pólo emissor de onde partem as transmissões via
antena (ondas hertzianas). Ao contrário das webradios, os fenômenos do modelo transposto
não existem apenas virtualmente no ciberespaço.
No atual estágio em que se encontram as transmissões em radiodifusão na iminência
de uma padronização da transmissão digital, o modelo “Transposto” é assim denominado pois
sua grade de programação é transferida para outros artefatos digitais, seja pela internet, por
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cabo coaxial, ou pelo satélite, tal como ela está na emissora “física” ou, segundo Trigo108,
como a programação está sendo transmitida no dial:
A principal característica do grupo, portanto, é o transporte para a internet da
programação veiculada no dial, sem o oferecimento de outros recursos em
áudio. Assim, trata-se de uma simples mudança de suporte, sem a criação
e/ou desenvolvimento de produtos radiofônicos específicos (TRIGO DE
SOUZA, 2002, p. 21).

Essa modalidade de transposição não é exclusiva da transmissão radiofônica. As
pesquisas em webjornalismo já apontavam essa possibilidade de disponibilização de conteúdo
noticioso nos primórdios da internet como sendo característico da “primeira fase”. Segundo
Pavlik (2001, p.43 apud NOGUEIRA, p.15, 2004)., o conteúdo noticioso podia ser dividido
em três fases:
In stage one, which still dominates many news sites, online journalists
mostly just republish, or ‘repurpose’, content from their motherships. In
stage two, which is gaining momentum and characterizes most of the better
news sites, the journalists create original content, augmenting it with such
additives as hyperlinks (i.e., clickable electronic links) to other Web sites;
some interactive capabilities, such as search engines and electronic
clickable indexes where the reader uses a mouse to select different content;
some multimedia content, such as photos, video, and audio; and some
customization of sites and information, where readers create their one own
personal news categories, stock listings, and other content. Stage three is
only beginning to emerge, and only a handful of sites have attempted to
enter it. This stage is characterized by original news content designed
specifically for the Web as a new medium of communication and frequently
of increasingly specialized focus (e.g., APBnews’s exclusive crime and
criminal justice coverage), with full awareness and treatment of the Internet
as a legitimate medium of news delivery, a willingness to break news online
aggressively and to rethink the nature of a community online (with
communities of interest frequently taking precedence over geography), and,
most importantly, a willingness to experiment with new forms of storytelling,
such as immersive storytelling, which allows the reader to enter and
navigate and throughout a news report rather than simply look at in linear
fashion, as is the case with traditional news reporting, still photography,
motion video, and áudio109.
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Trigo de Souza categoriza este tipo de rádio como sendo Rádio On Line, o que para nós não satisfaz
enquanto conceito pois, como já citamos, acreditam que toda rádio via internet deve ser considerada on line.
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“Na primeira etapa, que ainda domina muitos sites de notícias, os jornalistas on-line, na maioria das vezes,
apenas republicam, ou “reempacotam”, o conteúdo a partir de seus modelos-base [impressos]. No segundo
estágio, que está ganhando impulso e caracteriza muitos dos melhores sites de notícias, os jornalistas criam
conteúdo original, enriquecendo-o com hiperlinks (i.e. links eletrônicos) para outros websites, com alguns
recursos interativos como ferramentas de busca e índices onde o leitor usa um mouse para selecionar conteúdos
diferentes; com algum conteúdo multimídia como fotos, vídeo e áudio; e com alguma personalização dos sites e
da informação, onde os leitores criam suas próprias categorias de notícias, listagens de matérias e outros
conteúdos. A fase três está apenas começando a emergir, e apenas uma pequena quantidade de sites esforçouse para aderir a ela. Esta fase se caracteriza por conteúdo jornalístico original desenhado especificamente para

103
Para Raquel Porto Alegre (2004), o radiojornalismo na w e b também pode ser
categorizado em três gerações: à primeira geração pertencem as rádios que já existiam em
ondas hertzianas e continuam existindo mesmo depois da migração para a internet, buscando
pensar em um conteúdo próprio do meio digital e fugindo das meras transposições de
conteúdo; a segunda geração do radiojornalismo na web é composta por aquelas que nasceram
nas ondas hertzianas, mas, depois de migrarem para a internet, procuram trabalhar com os
conteúdos pensando numa linguagem radiofônica tradicional aliada a uma linguagem para a
rede; e da terceira geração fazem parte as já conhecidas webradios, exclusivas da internet, que
nasceram já neste meio e, muitas vezes, são uma alternativa para as emissoras que não
encontram espaço para transmitir via ondas hertzianas.
No caso da Netstation, não existe uma programação diferenciada daquela que está no
dial. A mesma programação que é transmitida pela antena (ondas hertzianas) é transmitida ao
mesmo tempo pela internet (levando em consideração apenas o nível de latência ou atraso
entre a transmissão por antena e pela internet, que muitas vezes não passa de 15 segundos),
por cabo e/ou por satélite.
A relevância deste modelo para a transmissão radiofônica está na possibilidade de este
utilizar uma característica primordial da internet, que é o alcance ilimitado, “con la internet la
radio adquire una expansión de cobertura internacional como ya lo hizo tiempo atrás con las
ondas cortas e posteriormente con el satélite” (HERREROS, 2001). Disso resulta uma
“cobertura” com proporções ilimitadas, uma vez que a internet permite a “quebra” das
barreiras geográficas, principalmente para as rádios locais ou comunitárias, que dispõem de
pouco recurso financeiro e tecnológico:
É claro que não é só o desenvolvimento tecnológico o responsável pela
expansão do rádio na rede. São vários os fatores determinantes desse
sucesso, entre eles, a possibilidade de quebrar as barreiras de alcance das
emissoras tradicionais. Assim o casamento entre os dois meios
aparentemente tão distintos está relacionado à possibilidade de alcance e
captação de novos públicos, antes excluídos pelos limites geográficos
(TRIGO DE SOUZA in BARBOSA, p.295, 2003).

a Web como um novo meio de comunicação e, freqüentemente, pela crescente especialização (ex. a cobertura
exclusiva de crimes e da justiça criminal feita pela APBnews), com total consciência e tratamento da internet
como um meio legítimo de distribuição de notícias, com uma grande potencialidade para oferecer notícias de
ultima hora on-line e para repensar a natureza de uma comunidade on-line (com comunidades de interesses
quase sempre se sobrepondo às comunidades geográficas), e, o mais importante, a potencialidade de
experimentar novas formas de narrativa, tais como narrativas imersivas, que permitem ao leitor entrar e navegar
e percorrer um relato noticioso mais do que simplesmente olhar para ele de forma linear, como é o caso das
notícias tradicionais, da fotografia, do vídeo e do áudio. Algumas vezes, esta narrativa é ampliada com a nova
tecnologia. Em qualquer evento, o resultado é uma reportagem mais contextualizada” (Tradução Nossa).
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O modelo NetStation na verdade está sendo incorporado pelo modelo “Rádio Digital
via Satélite”, que será estudado a seguir, já que a transmissão via internet é um recurso da
transmissão digital, a NetStation serve como ferramenta disponível na página de uma Rádio
Digital para os ouvintes que estão fora da área de cobertura via satélite.
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 Estudo de Caso: Rádio Metrópole FM110 (NetStation)

Figura 10 – Página Inicial na internet do site da Rádio Metrópole
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http:// www.radiometropole.com.br
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O estudo de caso será feito com a NetStation da Rádio Metrópole, emissora da cidade
de Salvador/BA, sintonizada na freqüência de 101,3 Mhz. A Metrópole é uma emissora com
“enfoque na notícia” e atinge mais de trezentos municípios do estado da Bahia. Segundo sua
página na internet, a Rádio Metrópole foi “a primeira rádio na internet da Bahia” e a “terceira
em todo Brasil”. Seu diferencial é o alto grau de interatividade, que é conseguido com sua
participação ativa, e leva a emissora a afirmar que é “uma rádio feita pela audiência”.
Com o fluxo de transmissão contínuo e síncrono com o tempo real (via streaming), a
NetStation da Rádio Metrópole é considerada um modelo “transposto” da programação via
antena (ondas hertziana) para a internet (digital). Essa forma de transmissão caracteriza a
primeira fase do webjornalismo, ou “fase de transposição” (MIELNICZUK, 2003, p. 31-33)
dos conteúdos noticioso para a internet. Vale salientar que a programação emitida por onda
hertziana não é “retransmitida” pela internet, mas é uma transmissão em tempo real, gerada a
partir da bifurcação/endereçamento nas saídas do sinal de áudio para a antena e para a
internet.
Segundo o critério dos elementos radiofônicos e tendo pressuposto que a programação
da NetStation é uma transposição da transmissão por antena, os elementos radiofônicos de
uma transmissão convencional são preservados como: a grade de programação (verificada no
campo “Programação” da página inicial do site); os locutores (verificados no campo
“Equipe”); a hora certa (como a programação está sendo veiculada em tempo real, o locutor
divulga a hora certa geralmente antes dos blocos comerciais); programas jornalísticos e de
entretenimento (também verificados no campo “Programação”); as entrevistas (algumas são
disponibilizadas em “arquivos vivos” ou reprisadas no fim de semana); notícias (veiculadas
no bloco denominado "Giro de Notícias”); os comerciais (com duração de até 10 minutos, são
veiculados de meia em meia hora); e utilidade pública (informes sobre o trânsito, doação de
sangue, roubos de carros, paralisações e greves, etc.).
Em relação às características digitais, o site da Rádio Metrópole dispõe de ferramentas
interativas e multimidiáticas de fácil acesso aos usuários. Partindo da idéia de uma rádio com
participação ativa dos ouvintes, através do site é possível criar uma interatividade em tempo
real, ou seja, síncrona com a transmissão, ao contrário da iRadio (modelo de webradio
estudado anteriormente, no qual alguns programas não são “ao vivo”, o que permite apenas a
participação assíncrona do ouvinte através de e-mail, por exemplo). O ouvinte da Rádio
Metrópole, modelo NetStation, que acessa o site pode interagir com os apresentadores dos
programas via telefone, e-mail ou SMS, que são direcionados para o estúdio onde está sendo
apresentado o programa, podem assim contribuir com a pauta e fazer o programa junto com
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os apresentadores. Outras formas de interatividade são: as enquetes semanais, o blog do
apresentador Mário Kertz, em que é possível fazer postagens e comentários, a conexão via
Skype (telefone via internet) e o newsletter, que pode ser assinado pelo ouvinte para que este
receba informações sobre a rádio.
A multimedialidade também é explorada no site através das notícias em formato de
texto, das fotos que ilustram as notícias, e da secção chamada “Viajando com o Mário”, onde
o usuário poderá ver as fotos e relatos das viagens do apresentador. Há também uma secção
denominada “Podcast”, que é utilizada equivocadamente pois nesta área constam apenas os
arquivos sonoros com entrevistas que já foram ao ar e que podem ser baixadas e ouvidas pelo
usuário, num procedimento bem distinto daquele que caracteriza um Podcasting. Na verdade,
esta secção pode ser considerada apenas como um “arquivo vivo” (já discutido em ítem
anterior), comumente encontrado nos sites de jornais e revistas on line, no qual o usuário pode
ler ou reler notícias e matérias das edições e números anteriores. O acesso à NetStation da
Rádio Metrópole só pode ser feito via internet em ambos os suportes: via cabo ou via espectro
de freqüência (via Rádio e WiFi).
 Estudo de Caso: Rádio BBC (TVStation)

Figura 11 - Relação de Canais de Rádio da SkyDirecTV (esquerda) e da NET (direita) com destaque
para os canais de Rádios.
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Algumas emissoras de rádio passaram a disponibilizar através dos canais de áudio das
TVs à Cabo a mesma programação transmitida pelo ar, ou seja, de modo semelhante ao
verificado no modelo NetStation, transpondo o sinal transmitido por antena para o sinal via
cabo (ou via satélite) de uma TV fechada. Mais uma vez, semelhante ao modelo NetStation,
essas rádios mantém as características radiofônicas seminais da transmissão via ondas
hertzianas (antena), bem como o seu fluxo contínuo como ocorre com a emissora “física”.
Na verdade, o que diferencia uma transmissão da outra é apenas o seu aparelho
receptor, que, no caso desse modelo, é a TV. Outros modelos que serão descritos mais adiante
têm como aparelho receptor o telefone celular (CellStation) e o computador (NetStation).
Portanto classificamos este modelo também como TvStation. No Brasil, as empresas que
fornecem este serviço são a NETDigital111 (via Cabo) e a SKYDIRECTV112 (via satélite),
ambas do mesmo grupo de telecomunicações.
O estudo de caso foi realizado com a BBC, British Broadcasting Company. Criada em
outubro de 1922, a BBC foi fundada por um grupo de empresários, entre eles, o inventor do
rádio, Guilhermo Marconi. A partir de 1990, alguns programas migraram para as TVs à Cabo.
No Brasil, a BBC pode ser ouvida no Canal 342 da NET (via Cabo) e no Canal 400 da SKY
(via satélite).
Em relação ao critério de fluxo de transmissão, o modelo TVStation segue as
características do modelo “Transposto”, apresentando um fluxo contínuo e síncrono (via
streaming). Novamente, vale salientar que a programação não é uma “retransmissão”, mas
uma transmissão em tempo real gerada a partir da bifurcação nas saídas do sinal de áudio para
a antena e para o suporte digital (cabo ou satélite).
O mesmo acontece com os elementos radiofônicos. Como a sua programação é uma
transposição da transmissão por antena, são mantidos os elementos radiofônicos da
transmissão convencional: grade de programação, locutores, hora certa, programas
jornalísticos e de entretenimento, entrevistas, notícias, breaks comerciais, etc.
No entanto, ao contrário do modelo NetStation, o modelo TVStation não possui
qualquer característica digital agregada, além da excelente qualidade sonora. Só é possível ter
acesso à BBC TVStation através do aparelho de TV, em ambos os suportes, cabo e satélite
(espectro de freqüência).

111
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http://nettv.globo.com/NETServ/br/prog/canais.jsp
http://www.sky.tv.br/programacao/numeracao.aspx
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 Estudo de Caso: Globo FM (CellStation)
Este modelo extrapolou a simples função de conversação bidirecional agregando
funções sonoras, como o acesso a emissoras FM locais. Alguns aparelhos celulares já vêm
com esta opção de “sintonizar’ uma rádio local, como se o celular fosse em um aparelho de
rádio comum, com diferença na qualidade sonora. Vale salientar que este modelo só se torna
viável por se tratar de transmissão digital, caso contrário, estaríamos utilizando o aparelho de
celular apenas para substituir nosso conhecido “radinho de pilha” analógico.
Para o estudo de caso, vamos descrever a Rádio Globo FM, uma emissora da Rede
Bahia voltada ao público A e B e que ocupa a freqüência 90.1 Mhz no dial - a mesma
freqüência é sintonizada no aparelho de celular. De forma idêntica ao modelo TVStation, os
critérios de fluxo de transmissão (contínuo e síncrono), elementos radiofônicos (transpostas) e
características digitais (inexistentes) são iguais aos do modelo CellStation. A diferença está
no acesso que é feito somente via espectro de freqüência (células e satélite).
3.1.5. Rádio Digital via Satélite
Este modelo de transmissão sonora tem como suporte os já conhecidos aparelhos de
rádio receptor que, no lugar dos atuais aparelhos analógicos, são substituídos pelos receptores
digitais, que possuem conversores responsáveis por transformar o sinal digital enviado pelo
satélite em sinal analógico, propagando o som acusticamente pelos falantes. O Rádio Digital
é, naturalmente, a evolução tecnológica da radiodifusão desde o surgimento da FM estéreo.
Partindo da idéia de que, na “Era Digital”, tudo pode ser transformado em bits, o rádio digital
surge como o “velho” meio de comunicação de massa, mas agora capaz de transmitir textos,
dados, imagens, vídeos – as diferentes formas multimidiáticas ou multimodais (LÉVY, 1999)
– além de uma melhor qualidade de áudio, puro e cristalino, semelhante ao som ouvido em
um estúdio de áudio.
Um dos serviços adicionais que são oferecidos pelo rádio digital é, por exemplo,
saber, no momento em que toca uma música, o título e o nome do autor/cantor dela. Outro
exemplo é a recepção de mapas de estradas para a orientação de dentro de qualquer veículo
automotivo. Também é possível localizar pontos ou veículos nos mapas com margem de erro
menor que 100m (nestes casos, a atualização dos mapas é permanente). Ruídos, chiados,
quedas de transmissão, interferências e todos os problemas relativos à transmissão também
são sanados com a transmissão digital, graças à possibilidade de compressão de dados e
correção de erros dos sinais digitais. Os aparelhos digitais foram desenhados para melhor
receber as informações em textos, dados e vídeos. Displays maiores e botões de rápida
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sintonização para agilizar a escolha de, em certos casos, mais de 100 canais são as adaptações
desses novos aparelhos. É importante ressaltar que a maioria desses serviços é paga, como
assinaturas de TVs a cabo e via satélite que oferecem pacotes de serviços.
Existem alguns sistemas de radiodifusão digital em funcionamento desde 1995. Um
consórcio feito entre alguns países da Europa, da Ásia além da Austrália e Canadá,
denominado de DAB (Digital Áudio Broadcasting), está utilizando a tecnologia “Eureka
147”, um projeto de pesquisa desenvolvida no Institut für Radiofunktechnik, em Munique,
Alemanha. O DRM (Digital Radio Mondiale) é outro padrão europeu mais voltado às
transmissões em AM. Nos Estados Unidos, algumas rádios já funcionam utilizando a
tecnologia IBOC (In-Band On-Channel), como a XM Satellite Radio113 e a Sirius Satellite
Radio114. Além desses três sistemas, existe também o padrão japonês ISDB-Tn (Services
Digital Broadcasting – Terrestrial Narrowcasting).
A diferença entre os sistemas desencadeou uma grande polêmica no Brasil para definir
qual padrão será adotado pelo sistema brasileiro de radiodifusão digital via satélite. Desde
setembro de 2005, 12 rádios no Brasil estão em fase de teste utilizando o sistema americano
(IBOC): o Sistema Globo de Rádio, Bandeirantes, Jovem Pan, RBS e Eldorado para São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Em fevereiro de
2006, foram liberadas mais duas rádios para fazerem o teste utilizando desta vez o sistema
DRM para ondas curtas. A diferença entre os sistemas está nas características de
compatibilidade entre os sistemas analógicos e digitais, e os padrões AM e FM.
O padrão Europeu exige a obrigatoriedade na migração das rádios para um faixa de
radiofreqüência digital exclusiva. No padrão americano, não é necessária uma mudança das
freqüências, mas apenas uma adaptação das emissoras buscando uma compatibilidade com as
atuais transmissões AM e FM sem a necessidade de alocar uma nova freqüência, ou seja, um
sistema híbrido de transmissão. O padrão japonês é muito semelhante ao padrão Europeu, em
que muitos canais migram para uma única faixa de freqüência, porém leva vantagem pois
transmite em uma largura de banda semelhante à nossa: 6MHz, ao contrário do europeu, que
transmite em 8MHz.
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http://www.xmradio.com/
http://www.sirius.com/
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 Estudo de Caso: XM Satellite Radio

Figura 12 – Página Inicial na internet do site da Rádio Digital XM satellite radio

Para o estudo de caso utilizamos a “primeira rádio digital dos Estados Unidos”, a XM
Satellite Radio, que foi fundada em 1992 como a American Mobile Radio Corpoation visando
o mercado futuro das rádios via Satélite. Esta é uma das duas empresas licenciadas pela FCC
(a outra é a Sirius Digital Radio) para oferecer o serviço de rádio digital. A XM oferece um
serviço de transmissão digital com mais de 170 canais segmentados em música, notícias e
esportes, com uma cobertura em todo território americano. O público alvo da XM tem um
contingente de 200 milhões de pessoas que utilizam desde os aparelhos instalados em carros e
caminhões até os aparelhos domésticos.
As características da XM, seja em relação ao critério de fluxo de transmissão, seja em
relação à presença dos elementos radiofônicos, não são diferentes das características de uma
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emissora analógica convencional. Como já foi citado, a diferença da transmissão digital
incide, primordialmente, na qualidade sonora, mas também na quantidade de canais que são
oferecidos. Portanto o fluxo de transmissão é contínuo e síncrono (via streaming), seguindo
um tempo real de transmissão, bem como os elementos radiofônicos que estão presentes em
cada programa: locutor/apresentador, bloco comercial, notícias, hora certa, entrevistas, etc.
De acordo com as características digitais, o modelo “Rádio Digital via Satélite” traz
inovações à radiodifusão mundial. Como já foi citado, com a rádio digital foi agregado ao
som de excelente qualidade serviços adicionais com características multimidiáticas e
interativas. No caso da XM, além de ofertar de mais de 170 canais de rádio, são oferecidos
outros serviços como: o download de músicas em parceria com a Napster115, o acesso às
informações de utilidade pública como condições do tempo e do trânsito em determinada
região, a ferramenta da NetStation que permite o acesso através da internet e as informações
sobre a música na tela (compositor, cantor, grupo, duração, gravadora, letra da música).
Porém alguns serviços são pagos, funcionando semelhantemente às TVs Fechadas através de
assinaturas segmentadas em forma de pacotes.
O acesso ao Rádio Digital via Satélite só pode ser realizado via espectro de freqüência
(satélite), porém é possível também acessá-la pela internet, obedecendo o critério de pacotes
de assinatura.
3.1.6. Cellradio
O fenômeno “Cellradio” surgiu de uma preocupação das rádios tradicionais com o
avanço das Webradios (ou Internet Webcasting). Através de alguns aparelhos celulares e
outros artefatos móveis (palm tops, tablets, etc.), é possível sintonizar uma rádio convencional
(“física”) e usufruir dos serviços interativos que são disponibilizados por este fenômeno, que
vão desde as informações sobre quem está cantando até download de ringtones e envio de
sugestões. Apesar das semelhanças com o fenômeno via aparelho de celular, a diferença entre
eles está na possibilidade de “visualizar a rádio” na tela do celular ou de outro artefato, o que
só é possível no Cellradio.
Também conhecidas como “Visual Radios”116, estas rádio, no entanto, só estão
disponíveis em alguns países: Finlândia, Singapura, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos,
Tailândia, Turquia e Índia.
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Empresa percussora no compartilhamento e disponibilização de música pela internet.
http://www.visualradio.com/visualradio/index.htm
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 Estudo de Caso: Infinity Broadcasting Corporation

Figura 13 – Página Inicial na internet do site da Infinity Broadcasting Corporation.

O estudo de caso foi realizado com a Infinity Broadcasting Corporation, uma das
maiores empresas de broadcasting dos EUA, composta por uma cadeia de cerca de 180
emissoras espalhadas em 22 cidades.
No critério do fluxo de transmissão, a Infinity tem um fluxo contínuo e síncrono (via
streaming), e se assemelha ao fenômeno “Transposto”, no qual a programação via antena
(ondas hertzianas) é transposta para a internet. Mais uma vez, é importante salientar que a
programação não é “retransmitida”, mas é uma transmissão em tempo real gerada a partir da
bifurcação nas saídas do sinal de áudio para a antena e para a internet. Como a sua
programação é uma transposição da transmissão por antena, logo este fenômeno possui os
elementos radiofônicos de uma transmissão radiofônica convencional: grade de programação,
locutores, hora certa, programas jornalísticos e de entretenimento, entrevistas, notícias, breaks
comerciais, etc. O acesso à Infínity é realizado através do espectro de freqüência via satélite e
células.
Em relação ao critério das características digitais, o fenômeno Visual Radio permite
uma maior interatividade do ouvinte, uma vez que é possível ouvir e ver a rádio (“See What
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You Hear”117 é o slogan do Visual Radio). Através da tela é possível saber quem está
cantando a música que está sendo executada naquele momento e ter acesso a fotos e biografia
do artista e a outras informações, como datas de shows e apresentações em programas de TV
(multimedialidade). É possível também entrar em contato com a rádio, fazer download de
ring tones ou participar de promoções e enquetes utilizando seu celular ou outro artefato
móvel (tablets, palms, etc.)
3.1.7. Outros fenômenos de transmissão sonora digital
Durante a pesquisa, foram identificados outros modelos de transmissão sonora digital,
contudo não aparecem relacionados de nenhuma maneira, ao rádio. Portanto não podem ser
classificados nem como radiofônicos, nem tão pouco com não radiofônicos, já que não são
considerados corruptelas do modelo radiofônico. Em três modelos de transmissão verificamos
uma característica semelhante em relação ao suporte. As transmissões sonoras digitais são
realizadas via espectro de freqüência nas modalidades WiFi e radiofreqüência, porém com
coberturas distintas: ampla, média e pequena cobertura. Para melhor compreensão, foram
dados alguns exemplos que ilustram cada modelo de transmissão sonora.
A importância de constar estes demais modelos de transmissão se dá pelo motivo de
haver a intenção de continuidade da pesquisa voltada para estes modelos. Estes são exemplos
muito recentes que vislumbram novos formatos de transmissão sonora, reconfigurando
conceitos até então estabelecidos como o conceito de transmissão massiva e não massiva.
Estes modelos apresentam características próprias que levam a crer na possibilidade de serem
ao mesmo tempo mídias sonoras massivas e não massivas, resultando em um novo formato
midiático híbrido.
 Estudo de Caso: The Public Broadcast Cart118 (Transmissão de Conteúdo
Sonoro via WiFi )
Ao contrário das transmissões via Satélite, este tipo de transmissão atende às
transmissões de baixa potência com média cobertura e distância limitada. O sistema WiFi
utiliza a radiofreqüência para a transmissão dos dados dentro de um determinado espaço
geográfico. Através deste sistema que são criadas as redes sem fio que conectam
computadores em um ambiente através dos “access points”. Segundo LEMOS (2006, p. 10),
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“Veja o que você ouve”
http://www.ambriente.com/wifi/video.php
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“esses dispositivos vão criar fenômenos de des-re-territorialização a partir da interface entre o
espaço físico e o espaço eletrônico, alterando a dinâmica das grandes cidades”119.
Uma das aplicações utilizando as redes WiFi são as etiquetas RFDI. As RFID (RadioFrequency Identificacion) permitem a identificação automática de dados que podem ser
armazenados remotamente dentro de uma determinada distância. A transmissão é feita da
seguinte forma: chips com antenas são aplicados em qualquer objeto ou pessoa e através deles
é possível trocar dados com bases transmissoras.
Outra aplicabilidade inovadora que utiliza redes WiFi é a possibilidade de emitir a um
aparelho de rádio convencional mais próximo uma playlist criada em um aparelho de
celular120, um MP3 player121 ou, até mesmo, em uma rádio que está sendo sintonizada via
celular. Ou seja, é possível “sintonizar uma rádio” ou “compartilhar uma seqüência de
músicas” através de uma rádio convencional122 utilizando um aparelho de celular ou um MP3
player.
Um caso que pode representar este modelo de transmissão sonora é a experiência do
The Public Broadcast Cart, que começou sendo realizada em parques de Manhatan, no USA,
entre 2003 e 2004, podendo agora ser vista em apresentações de arte eletrônica em todo
mundo. A proposta desse modelo de transmissão sonora é permitir, através da conexão WiFi,
a descentralização de uma emissão sonora realizada por qualquer passante na praça, basta se
aproximar do carrinho e “irradiar” sua mensagem.
O “Cart” é composto de um microfone, um pré-amplificador, um notebook com
acesso wireless, um mini transmissor, um amplificador e seis alto-falantes. Assim é possível
ter três tipos de transmissão de uma única mensagem: via WiFi, via alto falante e via
transmissor. Com o carrinho em movimento, o público é convidado a “falar” ao microfone e,
através da mesa, a mensagem é distribuída para três destinos: os alto-falantes, atingindo as
pessoas que estão dentro do alcance do som dispersado pelos falantes; os receptores FM que
estão dentro da cobertura do transmissor; e via WiFi, enviando o áudio para um servidor
transmitindo em tempo real através de uma rádio netstation (modelo radiofônico de rádio pela
internet via streaming), e pode ser ouvida pelos usuários de artefatos com conexão WiFi.
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Celular LG LX550 Fusic Phone
Somente alguns modelos do iPod nos quais é possível acoplar o dispositivo iTrip, responsável pela
comunicação entre o aparelho de rádio e o MP3 player.
122
Podeis notar neste caso que existe uma convergência de transmissões sonoras criando um sistema híbrido
formado por modelos “radiofônicos” e “não radiofônicos”.
121
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Figura 14 – Funcionamento do Broadcast Cart

Figura 15 –Esquema Técnico do Broadcast Cart

 Estudo de Caso: Outdoor Interage (Transmissão de Conteúdo Sonoro via
Bluetooth)
O Bluetooth é uma tecnologia inovadora utilizada, entre outras possibilidades, para
criar redes de comunicação em pequenas distâncias (máximo de 10 m) conectando vários
artefatos como mouses, teclados, impressoras, scaners, computadores, notebooks, palms,
celulares, fones de ouvido, etc. sem o uso de cabos conectores.
A diferença entre esta tecnologia e o WiFi é o alcance, mais restrito, e o número
limitado de até dez dispositivos conectados ao mesmo tempo. A tecnologia Bluetooth permite
ainda o compartilhamento de arquivos sonoros como músicas, toques de celulares ou podcasts
entre usuários de aparelhos celulares, palms, notebooks, etc.
Um caso identificado na pesquisa foi uma experiência realizada por uma empresa de
Outdoor em julho de 2006 na cidade de São Paulo, em que era possível receber sons, vídeos e
imagens via bluetooth em celulares, palms, notebooks, etc. A tecnologia bluetooth é mais uma
ferramenta que está sendo utilizada pela publicidade para atingir clientes em locais de
consumo, como nos shoppings. No mês de agosto de 2006, o Barra Shopping/RJ começou a
utilizar a tecnologia bluetooth dentro das suas dependências enviando mensagens aos clientes
que passavam nas portas das lojas.
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Figura 16 – Local onde foi realizada a primeira experiência no Brasil do Out Door Interage: esquina de uma
avenida em São Paulo.

 Estudo de Caso: Software Morpheus (Transmissão de Conteúdo Sonoro via
“P2P”123 - Compartilhamento)
Este modelo de transmissão sonora via internet causou bastante polêmica quando foi
criado por dois jovens estudantes que gostavam de trocar músicas pela internet. Os dois
amigos criaram o sofwtare Napster, que permitia o compartilhamento de músicas de ponto a
ponto ou de pessoa a pessoa (peer to peer). O problema maior do Napster ocorreu quando as
trocas começaram a interferir na indústria fonográfica e nos direitos autorais dos artistas, já
que não se pagava nada pela “troca de arquivos”, violando os direitos dos artistas. O resultado
foram diversas ações contra a Napster, até que esta se rendeu e começou a cobrar pelos
arquivos compartilhados.
“Com a queda do Napster em 2001, o Morpheus tornou-se a principal opção
dos internautas para troca de arquivos, incluindo MP3, DivX, games,
softwares, e etc. No entanto, apesar de intenso, o reinado durou pouco. O
programa utilizava a rede do Kazaa, e desentendimentos entre as equipes que
desenvolviam os dois programas obrigaram-no a migrar para a rede do
Gnutela, o que resultou em total perda de força e popularidade. Mas ainda
não era o fim. Após um ano de ostracismo, Morpheus está de volta, tentando
reassumir o posto de rei dos compartilhadores, com visual bonito e
aprimorado; sistema de busca rápido e suporte a arquivos Bittorrent”.124

123

Ver artigo “Música e Cibercultura: do Fonógrafo ao MP3 digitalização e difusão de áudio através da internet e
a repercussão na indústria fonográfica” de Messias Bandeira in LEMOS e PALÁCIOS, 2002.
124
Fonte: http://superdownloads.uol.com.br/download/i19939.html
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Figura 18 – Página Inicial do site do software Morpheus para compartilhamento P2P
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3.2.

Classificação dos Fenômenos

Em resumo, a partir das descrições dos fenômenos identificados elaboramos um
quadro que contém os critérios determinantes – fluxo de transmissão contínuo e elementos
radiofônicos – permitindo classificar os fenômenos como Modelo Radiofônico e Não
Radiofônico. Lembramos que para ser classificado como modelo radiofônico é necessário que
o fenômeno atenda obrigatoriamente aos dois critérios determinantes. Caso contrário este será
classificado como um modelo não radiofônico.

Fenômenos

Fluxo de
Transmissão

Elementos
Radiofônicos

Classificação

Podcasting

Intermitente

Sim*

Não Radiofônico

Jukebox On Net

Intermitente

Não

Não Radiofônico

Jukebox On TV

Contínuo

Não

Não Radiofônico

Jukebox On Cell

Intermitente

Não

Não Radiofônico

Webradio

Contínuo

Sim

Radiofônico

NetStation

Contínuo

Sim

Radiofônico

TVStation

Contínuo

Sim

Radiofônico

CellStation

Contínuo

Sim

Radiofônico

Rádio Digital

Contínuo

Sim

Radiofônico

Visual Radio

Contínuo

Sim

Radiofônico

Brodcast Cart**

Ambos

Sim

Radiofônico e Não
Radiofônico

Outdoor Interage**

Intermitente

Não

Não Radiofônico

P2P**

Intermitente

Não

Não Radiofônico

* Modelos “Metáfora” e “Editado da Grade”
** Estes fenômenos não caracterizam corruptelas, portanto não serão considerados como modelos.

Quadro 04 – Classificação dos Fenômenos
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3.3.

Análise dos Modelos Radiofônicos e Não Radiofônicos

Observando o “Quadro de Classificação” das transmissões sonoras digitais
identificadas durante a pesquisa, dentre os 13 fenômenos estudados, obtivemos 04 modelos
não radiofônicos – o Podcasting e as Playlists (Jukebox On Net, Jukebox On TV, Jukebox On
Cell) –, 06 modelos radiofônicos – o Webradio, o Visual Radio, as Transposições (NetStation,
TVStation, CellStation) e o Rádio Digital via Satélite; e 03 modelos que não caracterizam uma
corruptela (apesar de que o Broadcast Cart pode ser considerado um modelo “híbrido”, com
características radiofônicas e não radiofônicas reunidas em um mesmo fenômeno).
Os fenômenos classificados como pertencentes ao modelo não radiofônico desfazem a
corruptela gerada com o advento das tecnologias digitais, não os considerando efetivamente
uma rádio. Nestes modelos não foi possível constatar a presença de um ou outro critério
determinante. No Podcasting, o fluxo de transmissão é intermitente ou não contínuo, indo de
encontro à característica do rádio que é a transmissão em fluxo contínuo, mas podem ser
identificados elementos radiofônicos em dois modelos de Podcasting: o editado da grade e o
metáfora.
Nas Playlists (Jukebox On Net, On TV e On Cell), não foi identificado qualquer
elemento radiofônico que pudesse caracterizar esses fenômenos como uma transmissão
radiofônica. Como um próprio nome diz, são apenas listas de música disparadas em seqüência
e separadas por estilo musical. Em relação ao fluxo, somente a Jukebox On TV tem o fluxo
contínuo, ou seja, ao acessar o canal as músicas já estão sendo executadas; as demais estão
sob demanda da ação do usuário para que o fluxo seja disparado dando início à execução da
seqüência musical.
De acordo com o “Quadro de Classificação”, foram constatadas as presenças dos dois
critérios determinantes em 06 fenômenos, considerando somente as Webradios, a s
Transposições, as Visual Radio e as Rádio Digitais via Satélite como um modelo radiofônico
de transmissão sonora digital, ou, simplesmente, uma rádio. As Webradios são rádios
exclusivas da internet, portanto não transmitem via ondas hertzianas ou qualquer outro tipo
transmissão que não seja via internet. Essas rádios não possuem uma representação física,
existindo somente no ciberespaço. As Transposições dividem-se em NetStation, TvStation e
CellStation. Diferente das Webradios, essas rádios possuem uma representação física e
também podem ser acessadas no dial. A mesma programação que é transmitida via antena,
também é transmitida via internet ao mesmo tempo (levando em consideração apenas os
níveis de latência entre as transmissões). A Visual Radio é semelhante às Webradios, porém
foram criadas exatamente para concorrer com as rádios exclusivas da internet. No caso das
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Visual Radio, as transmissões são recebidas somente nos aparelhos de celulares, palms e
outros artefatos móveis.
O Rádio Digital via Satélite é o modelo mais próximo de uma rádio convencional.
Neste modelo radiofônico, a transmissão é totalmente digital, desde a sua emissão até a sua
recepção. Isso permite que características que não faziam parte da transmissão analógica
sejam agregadas ao rádio como, por exemplo, um som com qualidade de CD, correção de
erros nas transmissões, que evita problemas de interrupção e interferência, e serviços
multimídia, acessados através de um display no próprio receptor. Os serviços multimidiáticos
permitem que o rádio digital via satélite transmita, além do som, imagens e texto para compor
a mensagem radiofônica. Assim, dentre outras possibilidades, é possível ouvir uma música e
acompanhar a letra através do display, ou acessar um mapa de localização optando pelo
trajeto mais tranqüilo livre de engarrafamentos.
Por fim, 03 fenômenos não caracterizam uma corruptela, ou seja, não geram dúvidas
em relação às suas caractrísticas de transmissão. O Outdoor Interage, transmite dados via
tecnologia bluetooth, de forma intermitente, apartir da demanda de um dispositivo que possa
receber as informações através dessa tecnologia. O P2P também tem um fluxo intermitente,
dependente da ação do usuário, o qual deseja compartilhar arquivos musicais via download.
Ambos fenômenos não possuem quaiquer elementos radiofônicos. O terceiro fenômeno é o
Broadcast Cart que transmite em fluxo contínuo e intermitente, podendo ter características
radiofônicas ou não. Portanto, consideramos este fenômeno como sendo um modelo “híbrido”
de transmissão sonora digital.
3.4.

Conclusão

Neste capítulo descrevemos 13 fenômenos de transmissão sonora digital identificados
durante a pesquisa, estudando um caso de cada fenômeno baseando-se nos critérios
determinantes – fluxo contínuo e elementos sonoros – como também critérios descritivos –
características digitais e suportes tecnológicos. A partir dos estudos de caso classificamos
cada um dos fenômenos como modelo radiofônico ou não radiofônico, sendo que para o
primeiro era necessária a presença obrigatória dos dois critérios determinantes. A ausência de
um ou outro critério determinante classificou o fenômeno como modelo não radiofônico. O
“Quadro de Classificação” demonstrou que, dentre os 13 fenômenos, 04 desfazem a
corruptela, não sendo considerados uma rádio, enquanto os demais fenômenos satisfazem os
critérios, sendo então considerados uma rádio.
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No capítulo seguinte, serão feitas as considerações finais, recapitulando do que foi
tratado nessa dissertação. Dois quadros finais serão apresentados para melhor ilustrar o
resultado alcançado, encerrando a dissertação.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo encerra a dissertação apresentando as considerações finais acerca do
tema “Transmissão Sonora Digital: Modelos Radiofônicos e Não Radiofônicos”. Para Isso,
iremos, inicialmente, recapitular o que foi escrito nessa dissertação.
O primeiro capítulo é dedicado ao rádio, um veículo de comunicação de massa que
vem se reconfigurando com o passar dos anos, mas sem perder as suas características
seminais. Em primeiro lugar, fizemos um estudo sobre a questão da oralidade comum da
comunicação falada, que foi retomada com o aparecimento do rádio, gerando uma oralidade
de segunda ordem, ou seja, midiatizada pelo rádio. Em seguida, retomamos a história do rádio
focando a questão tecnológica, a partir do telégrafo com fio, passando pelo telefone, pelo
telégrafo sem fio e pela radiotelefonia até chegar ao rádio como conhecemos hoje em dia.
Para melhor contextualizar o objeto da pesquisa no campo da comunicação, fez-se necessário
relacionar as transmissões sonoras digitais com a teoria da informação, essa necessidade se
justifica pelas características desse tipo de transmissão. O aumento da quantidade de
informação e da capacidade de transmissão de dados em um canal, correção de erros e a
codificação são traços comuns a qualquer transmissão em um ambiente digital.
As “Características Radiofônicas Seminais”, ou seja, aquelas características que fazem
parte do rádio desde o seu estágio embrionário, foram tratadas nesse primeiro capítulo. No
entanto estas foram utilizadas como esclarecimento dos critérios adotados nos estudos de
casos realizados no terceiro capítulo. Para que uma transmissão radiofônica seja considerada
efetivamente como tal, deve compreender duas características seminais: o fluxo de
transmissão contínuo e a presença de elementos radiofônicos. O fluxo contínuo aparece como
a principal característica do rádio quanto veículo de comunicação de massa pois remete à
sincronicidade com o tempo real. O rádio permite que o ouvinte tenha conhecimento do fato
no momento em que ele ocorre, diferente do seu antecessor, o jornal no qual as notícias eram
publicadas em tempo diferido, ou seja, fora de sincronia com o tempo real.
Uma outra característica é a presença de elementos como, por exemplo, os locutores
que assumiram papel fundamental na caracterização do rádio como conhecemos. Da mesma
forma, temos as vinhetas e chamadas, divulgando o nome da rádio e a freqüência sintonizada;
os blocos comerciais imprescindíveis à sobrevivência das primeiras emissoras; o bloco de
jornalismo, que foi transposto inicialmente dos jornais impressos e depois adquiriu um estilo
denominado de radiojornalismo; a grade de programação guiando a transmissão no dia-a-dia,
com as seqüências dos programas e blocos fidelizando o ouvinte e, conseqüentemente,

124
criando uma audiência; o discurso e a linguagem do rádio, que foi aos poucos se
concretizando criando uma forma única e singular de comunicar.
O foco no segundo capítulo está voltado para as tecnologias digitais. Em primeiro
lugar, conceituamos a Cibercultura concebida pelos computadores e a microinformática na
década de 70, difundida tempos depois através das redes telemáticas de comunicação, dando o
“ponta-pé” inicial para a criação da internet, a rede mundial de computadores. Em seguida,
conceituamos o Ciberespaço que surge como um ambiente onde convergem tecnologias
digitais e telecomunicações, gerando interconexões via rede e reconfigurações das noções de
espaço-tempo. Algumas características da cibercultura e do ciberespaço foram destacadas e
relacionadas com o rádio, como a Interatividade, a Multimedialidade e a Hipertextualidade.
A multimedialidade e a hipertextualidade no rádio se dão no momento em que, através
da tecnologia digital, convergem linguagens diferentes como a imagem e o texto. Não
somente o som, mas também sensações visuais são agregadas à informação transmitidas via
rádio, experiência muito comum no rádio via internet (Webradios e NetStation), assim como
estão presentes as experiências de hiperlinks que criam relações entre páginas da internet
concedendo ao usuário a possibilidade de criar seus próprio roteiro de “leitura” daquelas
informações. A interatividade tem aqui um tratamento mais aprofundado, já que foi possível
verificar, com base nos estudos de Sarah McMillan, diferentes modelo de interatividade que
podem ser relacionadas a momentos da evolução tecnológica do rádio, desde a sua fase
analógica até a digital.
O resultado desse estudo é uma linha ascendente que parte de um baixo nível de
controle do ouvinte e da natureza passiva da audiência (conteúdo em pacotes) no rádio
analógico “anos 20” – primórdios do rádio – até um alto nível de controle e uma participação
ativa da audiência (conteúdo co-criativo) no rádio digital via internet – já nos dias atuais.
Entre estes dois patamares estão dois momentos do radio, que são o rádio analógico “anos 80”
(conteúdo por trocas) e o rádio analógico via TV a cabo “anos 90” (conteúdo por demanda).
No terceiro e último capítulo, temos a parte empírica/analítica da pesquisa na qual
foram identificados dez fenômenos de transmissão sonora digital, que foram descritos, e, em
seguida, foi realizado um estudo de caso para cada fenômeno. Após esta etapa, foram
classificados como modelos radiofônicos e não radiofônicos, obedecendo aos critérios do
estudo de caso – fluxo contínuo e presença de elementos radiofônicos. O resultado da
classificação é ilustrado pelos quadros 05 e 06.
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Modelos
Não
Radiofônicos

Podcasting

Playlist

(Metáfora, Editado da
Grade e Registro)

(Jukebox On Net, Jukebox On
TV e Jukebox On Cell)

Quadro 05 – Modelos Não Radiofônicos de Transmissão Sonora Digital

O quadro acima ilustra os modelos não radiofônicos de transmissão sonora digital: o
Podcasting e a Playlist. Dentro da perspectiva aqui desenvolvida, estes dois modelos
desfazem a corruptela mencionada durante o trabalho, comprovando a hipótese levantada de
que estes modelos não são rádios, já que ambos não apresentam critérios determinados nos
estudos de casos: fluxo contínuo e a presença de elementos radiofônicos. O Podcasting se
desdobra ainda em três outros modelos: a Metáfora, semelhante à um programa de rádio;
Editado da Grade, um podcast que é montado com gravações dos programas que já foram ao
ar numa transmissão de rádio; e o Registro, que são gravações de áudio com diversos temas e
diferentes finalidades.
As Playlists se dividem em outros três modelos: as Jukebox On Net, aqueles sites que
oferecem ao usuário uma série de músicas separadas por estilo musical, nos quais ele pode
disparar uma seqüência musical pré-estabelecida ou criar a sua própria lista a partir do seu
gosto pessoal; as Jukebox On TV, canais de áudio das TV fechadas, muito semelhantes às
anteriores, que, porém, não permitem o usuário criar sua lista, nem acessar a seqüência de
música já em um fluxo de transmissão, ao contrário das demais; e as Jukebox On Cell, mais
atuais, que permitem o usuário criar sua lista de músicas em alguns modelos de telefone
celular e dispará-la quando bem entender.
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Visual
Radio

Webradio

Modelos
Radiofônicos

Transposto
(NetStation, TvStation
e CellStation)

Rádio Digital via
Satélite

Quadro 06 – Modelos Radiofônicos de Transmissão Sonora Digital

No quadro acima estão dispostos os modelos que podem ser considerados
efetivamente, segundo esta pesquisa, como uma rádio. Ao todo, são 13 fenômenos que são
agrupados em 04 modelos: as Webradios, as Visual Radio, as Transposições e as Rádios
Digitais via satélite. Em todos os casos foram constatados o fluxo de transmissão contínuo e a
presença de elementos radiofônicos. As Webradios são rádios exclusivas da internet que
possuem geralmente uma programação 24 horas e demais elementos radiofônicos,
dependendo da emissora. As Visual Radios concorrem com o modelo anterior, porém são
acessadas somente pelos celulares, palms e artefatos móveis; as Rádios Digitais via satélite
são a evolução tecnológica do processo de transmissão analógico, são as mesmas rádios com
serviços adicionais multimidiáticos; e as Transposições são as rádios que têm a mesma
programação transmitida por antena, sendo transmitida por outro meio.
As NetStation, por sua vez, são transmitidas via internet; as TVStation são transmitidas
pelos canais de áudio das TVs fechadas e as CellStation a programação pode ser ouvida via
telefonia celular, sendo necessário nesse caso que a rádio também seja transmitida
digitalmente, caso contrário o celular estaria fazendo o papel de um aparelho de rádio portátil,
assim como os novos aparelhos de MP3 Player, que oferecem a função de sintonia de rádio.
Por fim, esta dissertação cumpre seus objetivos comprovando a hipótese de que nem
todos os fenômenos de transmissão sonora presentes na internet e no ciberespaço podem ser
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consideradas como rádio. Está provado que este veículo de comunicação de massa possui
características próprias, que não devem ser descartadas ao compararmos o rádio com
fenômenos que aparecem a cada dia, impulsionados pelas novas tecnologias digitais. É
possível com base nesta pesquisa distinguir os diversos modelos de transmissão sonora
digital, definindo-os como radiofônicos e não radiofônicos.
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ANEXO A – Página Inicial do site LAST.FM (http://www.lastfm.pt/)
Modelo Não Radiofônico Playlist / Jukebox On Net
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ANEXO B – Página Inicial do site Rádio JOVEM PAN
(http://www.jovempanfm.com.br/frame.php?page=http://www.jovempanfm.com.br/index.html)

Modelo Radiofônico Transposição / Netstation

http://www.jovempanfm.com.br/frame.php?page=http://www.jovempanfm.com.br/index.html
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ANEXO C – Página Inical da Oi FM (http://www.oifm.com.br/)
Modelo Radiofônico Transposição / Netstation
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ANEXO D – Página Inical da WOXY (http://woxy.lala.com/)
Modelo Radiofônico Webradio
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ANEXO E – Anúncio de Revista do Celular LG LX550 Fusic Phone
Modelo Não Radiofônico Jukebox on Cell
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ANEXO F – Janela do iTunes com Podcast “PodFlash com Amaury Jr.”
(http://www.podflash.com.br/PodFlash.xml)
Modelo Não Radiofônico Podcasting / Editado
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ANEXO G – Janela do iTunes com Podcast “Trama Virtual”
(http://podcast.terra.com.br/tramavirtual.xml)
Modelo Não Radiofônico Podcasting / Metáfora
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ANEXO H – Janela do iTunes com Podcast “Prof. Marins Podcast”
(http://www.profmarinspod.com.br/feed/)
Modelo Não Radiofônico Podcasting / Registro

