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Resumo: 
A criatividade no rádio atual tem sido tema de discussão entre os pesquisadores da área. 
Todos concordam que é necessário criar programas inovadores, mas são poucos os que 
se dedicam a buscar exemplos que possam ser seguidos ou adaptados. O espanhol 
Mariano Herreros Cebrián, teórico do rádio, reflete sobre programas que podem 
contribuir para a renovação do veículo. Este artigo analisa o trabalho do autor, 
utilizando como referência o texto “Innovación radiofónica. La creatividad en el 
contexto de la radio actual”.  
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Autor de diversas obras de leitura obrigatória3 para quem investiga os 

fenômenos da comunicação sonora e visual, Mariano Cebrián Herreros também é 

professor catedrático da Universidade Complutense de Madri (UCM) e, por ser um 

pesquisador renomado, ministra aulas a convite de muitas outras universidades da 

Espanha e da América Latina. A escolha do texto contou com o apoio do próprio 

professor, que nos últimos anos tem se dedicado a investigar o impacto das novas 

tecnologias sobre o rádio e a televisão.  

No artigo analisado, “A inovação radiofônica. A criatividade no contexto do 

rádio atual”, Cebrián segue o ritmo de suas aulas: é capaz de apresentar muita  

informação em pouco tempo/espaço. Na sala, utiliza técnicas de locução. No texto e na 

sala, deixa marcas pelas trilhas percorridas e possibilita ao aluno/leitor uma navegação 

rizomática e, conseqüentemente, um aprofundamento sobre o conteúdo transmitido. Ao 

somar teoria e prática – atuou na Rádio e Televisão Espanhola (RTVE) por 15 anos -, o 

professor consegue despertar e aumentar o interesse do aluno pelo rádio como veículo 

social. Vai além da teoria e mostra as possibilidades de inovação desse veículo. Talvez 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP de Rádio e Mídias Sonoras, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom.  
 
2Claudia Irene de Quadros é formada em Jornalismo e Relações Públicas pela UFPR. Sua tese de doutoramento, 
defendida em 1999 na ULL (Espanha), versa sobre o jornalismo digital. Antes de seguir carreira acadêmica, trabalhou 
em diversos meios de comunicação. No rádio, atuou como redatora da 98 FM, chefe de redação da Rádio CBN-
Curitiba e freelancer, quando morou na Espanha, da CBN-São Paulo. Também foi aluna do professor Mariano 
Cebrián Herreros.  (claudiaquadros@hotmail.com)  
 
3 Entre as dezenas de obras já publicadas por Mariano Cebrián Herreros, destacamos algumas: "Géneros informativos 
audiovisuales" (1992); "Información radiofónica. Mediación técnica, tratamiento y programación " (1995); 
"Información audiovisual, concepto, técnica, expresión y aplicaciones" (1995),  "Información televisiva" (1998) e 
“La radio en la convergencia multimedia” (2001). 
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essa sua capacidade tenha sido ampliada pelo seu entorno, Cebrián Herreros vive em um 

país onde o rádio é considerado um dos mais importantes meios de comunicação. 

           2. O rádio na Espanha  

Na Espanha, o rádio  sempre ocupou uma posição relevante entre o público, a 

academia e os anunciantes. Em meados de 2005, o Guía de la Rádio4destacava 3.651 

emissoras espanholas e 102 exclusivamente na Internet. De acordo com os dados do 

Estudio General de los Medios (EGM)5, divulgados no mesmo período, entre as quatro 

rádios com o maior índice de audiência estavam a Cadena Ser, a Cadena Cope, Onda 

Cero e RNE-1.6 Três emissoras privadas e uma pública, todas com conteúdo variado e  

destinadas a diversos públicos e, por isso, denominadas de generalistas (Gutíerrez e 

Bailén, 2004). Das de conteúdo temático, aparecia como a primeira do ranking a Los 

407 - uma emissora de cunho musical. Pesquisas apontam que o rádio temático, 

sobretudo o informativo, tem conquistado mais audiência. O rádio generalista é quem 

tem perdido  ouvintes, de acordo com os dados da EGM divulgados em dezembro de 

2005. (http://www.aimc.es). No cômputo geral, o rádio cresce e continua sendo o 

segundo veículo com maior nível de penetração, com 56,9%. O primeiro é a televisão 

(90%), que alcançou em 2004 uma média de 219 minutos diários de consumo por 

pessoa. (noticias.dot.com, 25/01/2005). A média do rádio no mesmo ano é de 115 

minutos por dia contra 118 em 2003. Mas quem são os espanhóis que ouvem rádio? No 

rádio generalista, a maioria é formada por homens entre 35 e 65 anos, de classe alta e 

média-alta e com ensino superior completo. No rádio temático, os ouvintes possuem as 

mesmas condições sociais, mas são mais jovens, estão entre os 14 e 34 anos 

(noticias.dot.com, 25/02/2005). 

A programação da televisão espanhola, inspirada inicialmente na do rádio tal 

como a brasileira, ainda guarda muitas características das produções radiofônicas. Os 

debates, denominados de tertúlias, que reúnem personalidades da política, cultura, 

economia etc. para discutir temas da atualidade são muito comuns no rádio e na 

televisão da Espanha. Segundo Pastora Morena Espinosa (2002), as tertúlias tiveram 

início na década de 40 e o seu desenvolvimento aconteceu com o fim da ditadura 

franquis ta, atingindo o seu ápice na década de 80, com a chegada do socialismo. Para 

                                                 
4 Guia de la Radio (www.guiadelaradio.com).   
5 O EGM, que verifica a audiência nos meios de comunicação espanhóis desde o final da década de 60, é 
coordenado  pela AIMC – Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (www.aimc.es). 
6 Essas rádios podem ser acessadas nas seguintes URLs: Cadena Ser (www.cadenaser.com), Onda Cero   
(www.ondacero.es), Cadena Cope (www.cope.es/paginas/home2.asp) e RNE (/www.rtve.es).  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 3 

Mariano Cebrián Herreros (1992), a tertúlia é uma mistura de informação, interpretação 

e opinião. “Tem como objetivo comentar fatos da atualidade e de interesse geral. É um 

repasse das notícias difundidas anteriormente para demonstrar os diversos pontos de 

vista sobre elas.” (p.345).  

Além disso, muitas estrelas da televisão começaram as suas carreiras no rádio. O 

convite para ir fazer parte da TVE e, posteriormente, de outros canais de televisão 

chegou para muitos locutores que obtiveram êxito, conquistaram fidelidade do público e 

que se transformaram em fenômenos das ondas hertzianas. Um bom exemplo, explicado 

mais adiante, é de Iñaki Gabilondo. 

 As rádios generalistas, sobretudo as históricas, têm em seu quadro profissional 

“locutores de reconhecido prestígio, com personalidades e estilos bem marcados, o que 

propicia o surgimento de claras diferenças entre as distintas ofertas. Inclusive, esses 

locutores chegam a ser o som mais representativo da emissora”.(GUTIÉRREZ e 

BAILÉN, 2004). Mas, as rádios criadas nos últimos anos têm buscado profissionais que 

conquistaram sucesso na televisão.  

3.Onde está a criatividade do rádio? 

 Cebrián destaca a importância de enaltecer a criatividade de emissoras 

radiofônicas, pois considera que o veículo, de maneira geral, segue apenas a sua missão 

informativa. A oportunidade de gerar obras criativas é abandonada em favor do factual. 

Mas, até na cobertura jornalística é possível ser inventivo sem deixar o compromisso 

com a verdade de lado. Muitas vezes, a formatação dos programas radiofônicos é um 

entrave para o desenvolvimento da criatividade de uma emissora. Produtores e 

jornalistas têm dificuldades em se desvencilhar das amarras dessa referida formatação. 

Cebrián, no entanto, recorre a outros autores para explicar que o rádio pode promover a 

criatividade e, assim, despertar o interesse do público dia após dia. O sucesso de uma 

emissora pode estar relacionado com os apresentadores estrelas, como ocorre em muitos 

programas radiofônicos da Espanha, mas é importante lembrar, como destaca Geller 

(1996), que um talento também pode ser construído no rádio. “É preciso paciência para 

alcançar o sucesso. Uma emissora só consegue conquistá-lo após três anos no ar.”(p. 7). 

Geller ainda enfatiza que o mix de talento, promoção, prêmios e departamento de 

notícias deve fazer parte da rotina de uma rádio que almeje o sucesso. Em outras 

palavras, como bem define Cebrián em seu texto, a programação de uma emissora é 

                                                                                                                                               
7 Los 40 (http://www.los40.com).  
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delineada para conquistar a audiência e, naturalmente, obter lucros. Mas, independente 

do seu propósito, a criatividade pode ser encontrada nos mais diferentes programas. 

Para comentar alguns exemplos, Cebrián divide a programação em dois grandes eixos. 

O primeiro eixo é composto pela cobertura da atualidade e pelos programas temáticos, 

sendo que o segundo pertence ao musical. 

3.1. O rádio informativo e a informação no rádio    

No primeiro eixo, encontra-se o rádio informativo - divido em generalista, 

especializado e informação contínua de 24 horas. A crítica vai para as emissoras 

generalistas pela forma similar como têm construído seus programas. A impressão é de 

que muda-se o dial, mas não o estilo. Para Cebrián, essa homogeneização, em parte, é 

atribuída ao fato da necessidade comercial de fazer um programa para o maior número 

de ouvintes. McLeish (1999) informa que, de fato, uma grande audiência potencializa o 

crescimento da área comercial de uma emissora, mas o aumento do número de ouvintes 

depende “de uma programação de apelo popular ou de alto poder aquisitivo.” (p. 22). É 

importante destacar que os estudos sobre rádio na Espanha, como recorda Meditsch 

(1999), fazem diferença entre rádio informativo e informação no rádio. O primeiro “se 

diferenciaria por uma maior profundidade em relação à programação tradicional de 

notícias.” (FAUS  BELAU apud MEDITSCH: 1999, p. 20).   

Na Espanha, o público que ouve emissoras informativas, como destacado 

anteriormente, é formado em sua maioria por homens com nível superior completo e 

com alto poder aquisitivo. Como recorda Meditsch (1999), uma parcela das elites 

sociais realmente busca no rádio programas segmentados que tragam assuntos de seus 

interesses. Prefere ficar sintonizada no rádio a assistir um programa generalista na TV, 

que, normalmente, opta por abordar assuntos que exijam pouco repertório do receptor e, 

assim, conquistar mais audiência. Segundo Pignatari (2002, p.15), quanto maior for o 

repertório exigido menor será o seu público. “O repertório não varia por acaso, a olho, 

de pessoa para pessoa; ele depende da vivência e da cultura de cada um, e a cultura 

depende da faixa socioeconômica em que se situa o receptor”.  

Outro problema para as emissoras radiofônicas generalistas que seguem a sua 

missão informativa está na falta de tempo para produções mais elaboradas, na opinião 

de Cebrián. Estas, normalmente, dão lugar às notícias de última hora. A velocidade do 

rádio, no entanto, como destaca McLeish (1999), hoje é um recurso considerado banal 

com a possibilidade de entradas “ao vivo” de outros meios de comunicação. Dessa 

forma, há necessidade de repensar as estratégias do passado para o presente e o futuro 
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do rádio. Se  antes a renovação era esquecida em favor do consolidado, como enfatiza 

Cebrián, o momento atual exige inovação. Para Guatarri (1992, p. 16) as evoluções 

tecnológicas têm um papel fundamental nesse processo de mudança, pois quando 

“conjugadas a experimentações sociais desses novos domínios, são capazes de nos fazer 

sair do período opressivo atual e de nos fazer entrar em uma era pós-mídia, 

caracterizada por uma reapropriação e uma re-singularização da utilização da mídia.”   

É evidente que por muito tempo os consumidores/ouvintes/usuários transitarão 

entre dois mundos: um que incentiva a inovação, oferecendo acesso às bases de dados e 

interação com os mediadores afim de oferecer uma participação mais efetiva, e outro 

que mantém por determinação socioeconômica vinculado às estratégias do passado. 

Cebrián enfatiza que alguns formatos de programação, inclusive, não mudam por meses 

e anos por conta de seu sucesso. A maioria deles gira em torno de estrelas do rádio. Há 

alguma inovação pelo  empenho de suas equipes, mas a prioridade fica por conta da 

cobertura acelerada da atualidade. A partir da idéia de Cebrián que restam apenas 

lacunas para imaginar programas inovadores, destaca-se que o avanço da tecnologia e o 

surgimento da nova mídia  também transformam nossa experiência com os meios de 

comunicação convencionais como propõe McLuhan apud Johnson (2001). Ainda que o 

rádio não promova a interatividade com o ouvinte/usuário, o veículo já sofre influências 

com a chegada da Internet. Essa influência pode ainda não ser percebida nos formatos 

dos programas, mas é evidente no processo de apuração dos fatos. Atualmente, as bases 

de dados e o acesso à Internet possibilitam que uma informação seja verificada com 

muito maior rapidez, não dependa apenas de depoimentos de alguns entrevistados. 

Desse modo, aos poucos a superficialidade dá lugar ao aprofundamento do conteúdo 

noticiado. À medida que o domínio técnico de produtores e jornalistas aumente a 

tendência é que o foco principal e diferencial fique ao redor da criação de programas 

originais.  

Para Cebrián, a criatividade poderia ser mais presente nas rádios que emitem 24 

horas de notícias. Quando criadas, as all news transformaram as estruturas de 

programação e possibilitaram a renovação do rádio como meio de comunicação social. 

“Foi a maior novidade durante os últimos dez anos”, destaca o autor espanhol. A 

criatividade chegou por meio de reportagens especiais, pós-produção, ritmos, formatos 

diferentes etc. Cebrián, no entanto, comenta que a sua criatividade é percebida em seu 

conjunto, mas deixa a desejar no seu dia-a-dia. O rádio com 24 horas de notícias pede 

variações e mais novidades ao ouvinte. O alerta do autor pode servir para muitos países. 
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No Brasil, a primeira emissora a noticiar de forma ininterrupta foi a CBN (Central 

Brasileira de Notícias), criada em 1991. Desde a sua implantação, seus dirigentes 

optaram em repetir o conteúdo a cada quatro horas. Algumas vezes, entrevistas feitas ao 

vivo recebem posterior tratamento para a produção de uma matéria. A maior parte das 

vezes, no entanto, a repetição ocorre sem alteração. Muitas de suas afiliadas, espalhadas 

pelo território brasileiro, passaram a oferecer na programação local um maior número 

de entrevistas à medida que seu quadro de profissionais era reduzido com a crise 

econômica enfrentada por todos os meios de comunicação. A falta de variação, como 

destaca Cebrián, cansa o ouvinte e implora novidades nas grades de programação.    

Há ainda os programas especializados do rádio informativo. Embora tratem 

especificamente de economia ou de política, também sofrem as mesmas pressões 

socioeconômicas que os generalistas. Para Cebrián, programas especializados parecem 

cópias grotescas de programas generalistas. A única diferença está no conteúdo 

específico transmitido de cada uma deles.   

3.2. No rádio musical  

Existe criatividade no rádio musical? Será que a criatividade não está na música 

escolhida e transmitida? Essas questões também permeiam o artigo de Cebrián, que 

acredita na criatividade dos compositores e julga a maioria dos programas musicais 

como meros reprodutores de CDs. No entanto, defende que o conteúdo também pode 

estar na organização de alguns formatos e na maneira de apresentar esses CDs. Cage 

apud Bairon (2005) argumenta que a música precisa ser associada aos acontecimentos 

do cotidiano. “Nesse contexto, todos os recursos de montagem, gravação, mixagem etc, 

passam a fazer parte do que devemos entender por música”. (p. 32 e 33). Assim, estilos 

e formatos de apresentação descritos por Cebrián compõem as músicas transmitidas no 

rádio.  

Atualmente, a tecnologia permite que ouvinte/usuário arquive centenas de 

músicas preferidas em um único micro aparelho (o Ipod ou outro similar) que pode ser 

carregado no bolso. “Se basear em um ‘diferencial’ só musical é uma bobagem (...) O 

público quer algo mais. Uma rádio é interatividade, polêmica, opinião, inovação a cada 

dia, dinâmica e muito mais,” defende o radialista brasileiro Roberto Miller Maia em 

uma entrevista concedida à Brocanelli (2005). Na Espanha, o programa “Clássicos 

Populares”, da Rádio Nacional da Espanha – RNE, é citado por Cebrián como um 

exemplo que vai além das reproduções de CD.   
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Por  acreditar que a base criativa também está no aporte da estrutura, ele 

comenta duas linhas de programação: fórmulas e estilos musicais.  Na programação de 

radiofórmula Cebrián destaca o exemplo clássico da seleção de 40 músicas, seguindo 

critérios de venda, de votos recebidos pelos ouvintes etc. Vale lembrar que a emissora 

musical com maior índice de audiência na Espanha, a Los 40, do Grupo Prisa, segue 

essa fórmula há mais de 30 anos. Para ganhar ritmo, como recomenda McLeish (1999), 

observa a ordem de execução. “Ocasionalmente, interrompa a seqüência locução-

música- locução e toque um disco atrás do outro, ou seja, passe de uma música para a 

outra sem interrupção, com ou sem talk-over.” (p.133).  

Cebrián aponta que a programação musical com estilos diversificados também 

pode promover a criatividade na organização e na forma de apresentação, porém o uso 

abusivo de programas informáticos tem impedido a criatividade no processo de 

realização. É inegável que a tecnologia facilitou os processos de seleção e de ordenação, 

mas, de um modo geral, tem promovido a homogeneização dessas emissoras 

radiofônicas. Nesse ponto, Cebrián provoca, incita a imaginação e, logo, nos conduz aos 

estudos de interfaces digitais. Se a interface de um desses programas informáticos for 

associada a um agente8das tecnologias avançadas da comunicação, seria prudente 

refletir sobre o seu comportamento. “Poder delegar responsabilidade a um agente de 

software pode ser um grande alívio, mas isso tem um preço.” (JOHNSON: 2001, p. 

131). Por isso, a necessidade de estudar os impactos provocados pelas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação – TICs e, como propõe Cebrián (1991), utilizar a técnica 

para criar formas distintas de programação. Nesse sentido, cabe ao radialista preparado 

para os novos tempos pensar nas múltiplas possibilidades que podem trazer inovação ao 

veículo.  

3.3. Nos programas radiofônicos e na publicidade  

Para Cebrián, a criatividade pode ser percebida nos programas informativos, nos 

humorís ticos e nos anúncios publicitários. Dos programas informativos, prefere analisar 

as suas partes fragmentadas. Neste caso, destaca  reportagens radiofônicas elaboradas, 

muitas vezes, com o propósito de ganhar um prêmio. Textos, sons ambientes, sonoras e 

silêncios são trabalhados de forma tão harmoniosa que conquistam um nível artístico. 

Dessa experiência, no entanto, surge a possibilidade de aproveitar todos os recursos 

                                                 
8 Um agente pode ser representado por um mordomo, um cachorro, um documento de texto, um navegador na Web, 
uma caixa de diálogo etc. (Johnson, 2003).   
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(naturais e técnicos) para tornar a criatividade nas reportagens parte da rotina de um 

radialista.  

Das reportagens elaboradas, cita a dos movimentos estudantis dos anos 90 

intitulada “Geração ao Relento de RNE”. A Rádio Nacional de España (RNE) – criada 

em plena Guerra Civil, em 1937 – é pública e mantém profissionais qualificados em seu 

quadro laboral. Antes da democracia, todas as emissoras privadas eram obrigadas a 

retransmitir os informativos da RNE. Por isso, 1977 entrou para a história do 

radiojornalismo espanhol. Foi o ano em que as emissoras radiofônicas espanholas 

ficaram livres para criar o seu próprio noticiário.(http://es.wikipedia.org/wiki/RNE, 

2006). Atualmente, a RNE  é formada por seis cadeias: Rádio 1 (generalista), Rádio 

Clássica (concertos e música clássica), Rádio 3 (musical e conteúdo cultural), Rádio 4 

(transmite em catalão), Rádio 5 Todo Notícias (24 horas de notícias) e Rádio Exterior 

da Espanha (serviço em ondas curtas). É a Rádio 1 que tem o maior indíce de audiência, 

com uma programação constituída de informativos, esportes, cultura, entrenimento, 

entrevistas e tertúlias.       

 A originalidade, para Cebrián, também pode surgir na cobertura dos fatos. Para 

o autor, os radialistas devem persistir na produção de informativos e buscar no som 

ambiente uma forma de relatar um acontecimento com perspectivas inovadoras. Neste 

caso, ele destaca a cobertura da Cadena Ser da tentativa de Golpe de Estado na Espanha, 

em 1981. Em 23 de fevereiro deste ano, membros da Guarda Civil Espanhola, liderados 

pelo tenente-coronel Antonio Tejero Molina, interrompem uma sessão do Congresso 

atirando para o alto. Mantém ainda alguns deputados como reféns para lograr o golpe. 

Na madrugada do dia 24, o Rei Juan Carlos protesta sobre a invasão do Congresso em 

rede de televisão. Após muita negociação, os deputados são soltos e os rebeldes presos. 

O acontecimento, per se, já gerou o extraordinário, mas coube aos profissionais da 

Cadena Ser a criatividade no momento de selecionar trechos do material gravado, 

encadear o todo o conteúdo sobre o assunto e utilizar o som ambiente. A valorização das 

paisagens  sonoras, para utilizar a expressão de Murray Shafer, revelou uma outra forma 

para a cobertura dos fatos.     

Na publicidade, Cebrián (2004) acredita que a criatividade é impulsionada pela 

concorrência. As metafóras sonoras empregadas nos anúncios reforçam o mundo 

imaginário, criado para suscitar aspirações, vivenciar novas experiências e persuadir o 

consumidor/ouvinte. Ao indicar a publicidade no rádio como fonte de inspiração para 

programas mais criativos, o autor destaca que “a publicidade é para o rádio o que a 
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poesia é para a literatura.” (p 5). No Brasil, a criatividade na publicidade também foi 

utilizada como estratégia para atrair patrocinadores e proporcionou a criação de novos 

gêneros. Em meados da década de 30,  “descobertas as possibilidades do anúncio 

cantado, os primeiros redatores do rádio – quase todos também compositores ou, pelo 

menos, habéis fazedores de versos – sentiram imediatamente a vantagem de estruturar o 

novo gênero, e o jingle entrou para a história da propaganda irradiada.” (SILVA: 1999, 

p.29).  

Quando um anúncio publicitário é criado para o rádio, busca-se na dimensão 

estética formas sonoras atraentes e musicalidade nas palavras. E, segundo Cebrián, o 

desenvolvimento tecnológico tem incrementado a  potencialidade cria tiva do som: “O 

som sintético com todas as suas variantes é algo mais que um aperfeiçoamento. É um 

riquíssimo e impenetrável universo de sons originais e diferentes” (1995, p.161).    

O humor, para Cebrián, também é responsável pela renovação da linguagem 

radiofônica. A maioria desses programas humorísticos satirizam políticos, artistas ou 

outros acontecimentos conhecidos entre os ouvintes. Muito utilizado nos anúncios 

publicitários, o humor  tem sido agrupado em três categorias: afetiva, interpessoal e 

cognitiva. De modo sucinto, a afetiva está relacionada com a liberação da energia, sendo 

uma válvula de escape para sentimentos proibidos. É o prazer de violar a uniformidade 

social. A interpessoal está associada ao contexto social no qual ocorre o humor. Na 

cognitiva, os seus mecanismos estão relacionados com a estrutura da mensagem. (Spotts 

et. alli, 1997).Os programas humorísticos no rádio fazem uso dessas três categorias para 

gerar hilariedade e promover a criatividade, segundo Cebrián.          

O autor recorda dois programas humorísticos do rádio na Espanha. Do programa 

Protagonistas, destaca o quadro El jardín de los Bonsáis. O humor é utilizado como 

fenômeno social e comunicativo por Federico de Juan, Luis Ignacio González, Luismi 

Martínez e Dani Delacámara, que imitam vozes de personalidades do mundo da política 

e da cultura espanhola. No entanto, não são apenas imitadores. Eles criam de forma 

muito original narrativas que têm enriquecido o conteúdo radiofônico. O programa 

Protagonistas foi criado por Luis del Olmo em 1973. À medida que essa grande estrela 

do rádio espanhol trocava de emissora, Protagonistas também mudava de dial. Em julho 

de 2004, Luis del Olmo deixa a Onda Cero depois de 13 anos de trabalho e leva o seu 
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programa para Punto Radio 9. (El Mundo, 2004). Hoje o programa é apresentado de 

segunda a sexta, das 6 às 11 horas da manhã.  

Do programa Hoy por Hoy, criado em 1986, seleciona o Los Guiñoles de Canal 

Plus. Desde agosto de 2005, o programa é apresentado pelo catalão Carles Francine que  

substituiu a grande estrela do rádio espanhol Iñaki Gabilondo, hoje diretor e 

apresentador do informativo Notícias Cuatro, do Canal Cuatro de televisão pertencente 

a Ser. (es.wikipedia.org, 2006). No programa Hoy por Hoy há entrevistas, notícias, 

debates e informações sobre livros, direitos do consumidor, cinema, doenças, esportes, 

moda,  Internet,  teatro etc. Todos esses quadros são apresentados por radialistas e 

especialistas diferentes para tornar o programa mais dinâmico e transmitir credibilidade 

ao ouvinte. Os apresentadores de Los Guiñoles são os mesmos que atuam no programa 

homônimo do Canal Plus e também participam do novo informativo de Iñaki Gabilondo 

na televisão. Em ambos os veículos, o recurso utilizado para despertar a atenção do 

ouvinte é o humor. Seus apresentadores satirizam o dia-a-dia do espanhol, de políticos, 

de artistas e de atletas. Até a figura de Iñaki Gabilondo, um jornalista bastante 

respeitado em toda Espanha, é utilizada pelos “guiñoles” para ironizar o comportamento 

de algumas personalidades. Seus apresentadores, que imitam vozes de famosos e 

também criam situações para criticar fatos e homens da sociedade, sempre perguntam a 

uma dessas personalidades sobre uma polêmica hipotética que tiveram com o jornalista 

Iñaki Gabilondo. Ressalta-se, no entanto, que o jornalista jamais brigou com qualquer 

de seus entrevistados ao longo de 46 anos de  carreira.   

3.4. Na radioarte  

Para Cebrián, a criatividade deve ir além dos experimentos e ganhar espaço na 

rotina diária do rádio. Em seu artigo recorda o passado do veículo e algumas de suas 

criações inovadoras, como a música de Pierre Schaeffer. Em 1948, na antiga rádio 

francesa ORTF, ele e sua equipe são responsáveis por várias experiências que dão 

origem à música concreta, que consiste na gravação de vários sons (musicais e não 

musicais) e ruídos (gritos, motores, canto de pássaros etc.) denominados de objetos 

sonoros. Na hora da edição, alguns sons são excluídos e outros sofrem distorções. No 

entanto, é  importante não confundir a música concreta com a música eletrônica. 

Enquanto a primeira utiliza sons e ruídos existentes, a música eletrônica cria novos sons 

com o uso de programas informáticos. (www.wikipedia.org, 2006)  

                                                 
9 Punto Radio (http://www.puntoradio.com/) 
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Nesse ponto do artigo Cebrián volta a questionar sobre quem realmente promove 

a criatividade: o rádio ou a música? Ainda que a tendência da arte radiofônica se 

manifeste no tratamento musical, como salienta Cebrián, é possível encontrar criações 

que são fundamentadas na organização de vários sons e de palavras orais. Na obra 

Teorias do Rádio (Volume I), o texto selecionado de Rudolf Arnheim demonstra que o 

talento do artista do rádio é medido pela “capacidade de produzir o efeito desejado 

apenas com os elementos sonoros (...)” (ARNHEIM: 2005, p.62), sem esquecer de 

adaptar o conteúdo a ser transmitido às características do veículo.           

Cebrián relata que o profissional do rádio – com procedência musical ou não –

reclama para si o título de criativo ou de artista radiofônico. Entretanto, hoje a 

preocupação não está na mídia em que o seu trabalho será difundido.O importante é 

mostrar criatividade e novas formas de expressão no rádio, no CD ou no DVD. Vale 

ressaltar que apesar da hibridização dos meios de comunicação as características de 

cada veículo exigem um tratamento específico do conteúdo. Afinal, “não se vê o mesmo 

quando se escuta; não se escuta o mesmo quando se vê,” descreve CHION (1990, p.11) 

ao abordar a relação e a influência das percepções auditivas e visuais na produção de 

um conteúdo.  

Porém, é possível considerar a arte radiofônica como um conjunto de 

manifestações sensíveis que surgiram tanto na arte sonora do século XX como na 

própria rádio. Uma arte que explorou as potencialidades do rádio e, por isso, expandiu a 

própria linguagem do meio. A arte radiofônica tem sido criada por artistas oriundos da 

literatura, música, teatro, cinema etc. que sofrem influências de um determinado período 

tal como ocorre com qualquer produção artística. Isso não significa que há um divórcio 

entre a criação artística de um tempo concreto e a realizada para a rádio. No entanto, há 

necessidade de considerar as especificidades do meio para criar uma arte para o rádio e 

não somente para ser difundida no rádio. Entre essas especificidades, estão a fugacidade 

do meio, a dependência da tecnologia e a existência no presente. (Iges, 2004). O artista 

sonoro Jose Iges completa seu pensamento, declarando que “o rádio é um contínuo 

tempo presente, mas isso não implica que deva fomentar a abolição da memória ou 

cancelar a projeção em direção ao futuro.” (IGES, 2004)    

Para Cebrián as emoções provocadas pela arte radiofônica já não estão presentes 

nas grandes emissoras, mas em restos de algumas pequenas ilhas. No trecho omitido na 

tradução de seu texto por fazer referências aos demais artigos sobre arte radiofônica de 
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um número especial da  Revista Telos10, Cebrián aponta o grupo Ars Acustica11 como 

um impulso vital para a regeneração do rádio. Formado por artistas sonoros, teóricos e 

compositores da Europa, América e Austrália, a idéia do Ars Acustica nasceu em 

Florença  depois de uma oficina de radiodramas promovido pela União Européia de 

Radiodifusão (UER), em 1989. Oficializado em 1990, o grupo Ars Acustica tem 

refletido sobre a arte radiofônica e o seu desenvolvimento. Suas experimentações são 

realizadas tanto no plano estético acústico como no tecnológico, pois o rádio tem uma 

grande dependência da tecnologia como destacado anteriormente. Os artistas 

radiofônicos, em contato com essas possibilidades tecnológicas do meio, têm 

experimentado uma mutação que desvela novos aspectos inexplorados em suas próprias 

obras. (Iges, 2004).         

4. Criatividade interativa na rádio digital    

É óbvio que não basta apenas tecnologia avançada para produzir arte. Para 

Cebrián, o desenvolvimento da técnica possibilita colocar em prática a imaginação e a 

criatividade do homem. Mas, impactos de agentes surgidos na era digital, como 

discutidos anteriormente, exigem uma reflexão sobre o novo papel de artistas 

radiofônicos, de produtores de conteúdo e de jornalistas. Os programas informáticos, 

como recorda Cebrián, são capazes de produzir sons e novas harmonias. Mas, será que 

são capazes de gerar uma obra original abortando as repetições que surgem de atos 

mecânicos? As emissoras que utilizam esses agentes para programar músicas 

respondem que ainda estão engatinhando na combinação da técnica e da criatividade 

quando oferecem uma programação homôgenea.       

No entanto, o surgimento de uma nova tecnologia sempre é vista como uma 

forma de criar o novo e recriar o antigo. A rádio digital é a esperança renovada de 

oferecer ao ouvinte um conteúdo diferente e criativo. O surgimento da rádio FM, lembra 

Cebrián, trouxe outros conteúdos e criações originais para o veículo. Diversos teóricos 

do rádio acreditam que essa revolução tecnológica vai provocar transformações sociais, 

culturais, econômicas e tirar o rádio de seu período de estagnação criativa. Segundo 

Antón (1998), a renovação incitada pelo rádio digital será profunda, pois afetará as 

estruturas do processo radiofônico e a própria essência do rádio. Para Del Bianco (2004: 

309) “o rádio digital é uma revolução técnica tão significativa que irá alterar o modo de 

                                                 
10  Todos os artigos sobre arte radiofônica da Revista Telos podem ser encontrados na seguinte URL:  
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=60   
11 Ars Acustica: http://www.arsacustica.org/ 
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produção da programação, de distribuição de sinais e a recepção da mensagem 

radiofônica.”  

Como aponta Cebrián, a rádio digital diversifica e aumenta os canais de 

distribuição dos programas de rádio, que pode ser recebido em aparelhos digitais, 

telefones móveis e Internet. Isso implica, por exemplo, que o empacotamento da notícia 

para essas diferentes plataformas de mídia já indica a necessidade de um tratamento 

específico. A criatividade deve fluir, espera Cebrián, em todas essas diferentes 

dimensões comunicativas. A tecnologia do rádio digital também amplia a 

responsabilidade social do veículo, que deve ser cada vez mais interativo. A 

unidirecionalidade do rádio analógico dá lugar a bidirecionalidade do digital, sendo 

possível explorar a interatividade e,assim, garantir ao ouvinte o seu papel de usuário 

ativo. O ouvinte/usuário/consumidor não vai apenas sintonizar o rádio na emissora 

preferida para escutar músicas ou notícias do dia, como faz o receptor passivo dos 

meios de comunicação massa. O rádio digital também é multimídia, possibilita que o 

seu usuário observe no painel da tela mais informações sobre uma música que está 

tocando, um mapa da cidade para fugir do congestionamento do trânsito, um menu do 

restaurante que escolheu para jantar, notícias previamente selecionadas, informação 

meteorológica, cotação da bolsa de valores etc. Enfim, o rádio entra em uma fase, onde 

o cidadão é quem decide o que pretende ouvir, ler e, inclusive,ver.  

Essa  possibilidade do rádio digital, também encontrada no rádio web, já 

provocou algumas discussões sobre o futuro do veículo. Para Meditsch (2001: 229) “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.” Cebrián (2001) já alertou sobre a necessidade de 

encontrar um nome mais preciso para esses meios emergentes. Vale lembrar, no 

entanto, que muitos dos programas apresentados no rádio digital ou no rádio web ainda 

guardam características do rádio convencional. Muitas vezes, são apenas transposições 

da programação do rádio analógico para essas duas plataformas de mídia digital. A 

diferença, no momento, está mais atrelada a qualidade do som do que ao uso da 

criatividade. No rádio digital, o som de uma rádio FM pode ter a qualidade de um CD.  

Mas, nessa revolução tecnológica também há  um certo aporte criativo, que surge 

da nova capacidade multimídia do meio. Nesse sentido, como comenta Cunha (2005: 8), 

cabe ao usuário escolher como pretende obter o conteúdo. “O rádio é talvez o meio 

capaz de ser um e muitos aos mesmo tempo, conforme os interesses da audiência”. No 
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entanto, essa potencialidade do rádio deve ser mais explorada com a interatividade. Não 

basta oferecer opções de escolha ao ouvinte, é necessário interagir com o 

usuário/ouvinte. Para Cebrián, o rádio web e o rádio digital são capazes de impulsionar 

a comunicação interativa e trazer à tona a criatividade de produtores radiofônicos e 

usuários ativos. “O importante agora não é insistir nos instrumentos técnicos (...), mas 

nos elementos que modificam a sua concepção tradicional e a sua dimensão 

comunicativa e expressiva.”(CEBRIAN HERREROS, 2003: 1).             
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