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Resumo 

Este trabalho é um recorte do Projeto de Pesquisa “Fronteiras: a identidade fronteiriça 

nas ondas do rádio” que está mapeando as emissoras da região noroeste do Rio Grande 

do Sul na fronteira do estado com a Argentina e registrando a memória do rádio 

regional. Tendo em vista o tema comunicação, cultura e juventude, observamos neste 

estudo como as rádios FM, localizadas em Santa Rosa, na faixa de fronteira do Rio 

Grande do Sul com a Argentina desenvolvem sua programação enfocando o ouvinte 

jovem. 
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1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é observar a questão do jovem e da mídia radiofônica, 

descrevendo como emissoras FM de Santa Rosa, localizadas na faixa de fronteira do  

Rio Grande do Sul com a Argentina, constroem a sua programação voltada para os 

ouvintes jovens. Procuramos destacar como ocorre a relação dos jovens com a mídia e 

de que forma os meios de comunicação se inserem no cotidiano dos mesmos. Tendo em 

vista que os jovens estão sempre à procura de novas tendências, e que a música é um 

referencial importante para a cultura deles, o rádio precisa adequar-se aos avanços 

tecnológicos e às novas mídias, procurando uma maneira de interagir e descobrir o que 

o jovem realmente quer.  
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Nessa interação entre público e meios de comunicação, aparece a necessidade do 

consumo, do apelo e a influência que atinge tal público. Cabe destacar que essa 

influência, exercida pela cultura, faz com que os jovens busquem nos veículos de 

comunicação uma maneira de sentirem-se compreendidos, de atender as perspectivas 

em relação a sua realidade, almejando assim, diversidade e constantes mudanças. Para 

tanto, observamos de que maneira as rádios da região de fronteira reagem a estes 

avanços e como inserem o jovem em sua programação efetiva.  

 

2. Os jovens e a relação com a mídia 

Sendo um veículo que possui amplas possibilidades de interação, o rádio de 

hoje não é um simples aparelho de transmissão, mas de comunicação que deriva de 

sua função social. Apesar de ser um dos mais antigos meios de comunicação, e da 

expansão de outros canais, o rádio mantém e ainda conquista um público que busca 

informação precisa, música e cultura. Esses ouvintes são de diferentes classes sociais, 

partidos políticos, religiões e faixas etárias, que por algum motivo optam pelo rádio 

como forma de manterem-se conectados com o mundo.  

 Mas será que hoje os jovens sentem-se atraídos e inseridos nesse meio? Pelo que 

observamos, um dos elementos radiofônicos mais importantes para os jovens é a 

música. É por meio dela que eles começam a se aproximar do rádio. Por outro lado, os 

jovens estão sempre em busca de novos horizontes, e por isso, as rádios precisam se 

adaptar a essa realidade. O que já vem acontecendo. Prova disso são as rádios 

disponibilizadas na Internet, através dos sites ou blogs das rádios, além dos celulares e 

iPods, que já fazem parte da vida dos jovens.  

 As diferenças entre as gerações são inevitáveis, e as rádios que antes eram 

sucesso já não chamam a atenção dos jovens, que hoje necessitam de interatividade, 

desejam sentir-se dentro do rádio efetivamente, dar suas opiniões, sugerir músicas; 

querem que os canais de comunicação reflitam suas idéias e pensamentos, que tenham o 

seu estilo, ou seja, procuram ali um meio de serem compreendidos, num mundo em que 

raramente sentem-se assim. 

A juventude, mesmo sendo uma etapa no ciclo da vida, um modo de ser, a 

expressão da diversidade e da liberdade ou um sinônimo de imaturidade ou 

revolução, é por outro lado uma grande vítima de estereótipos que a 
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caracterizam como um grupo juvenil homogêneo situado em contextos de 

universalidades. Suas qualidades são vistas de formas negativas e consideradas 

duplas e ambíguas. O jovem é sério, mas imaturo; é audacioso, mas 

inexperiente; impulsivo, mas indeciso. Isso faz com que suas manifestações 

com freqüência sejam vistas somente como manifestações de espíritos rebeldes, 

avessos à ordem e propícios a promover distúrbios e atitudes inconseqüentes 

(FORACCHI, 1965, apud AUGUSTO, 2005, p. 21). 

 

Atualmente a comunicação audiovisual vai além de um simples mecanismo 

informativo, ou o meio de comunicação em que se relatam fatos cotidianos, já que 

funciona também como uma “instância da cultura que deseja oferecer muito mais que 

informação, lazer e entretenimento” (Fischer, 2001, p.18).  Mas para isso, destacam-se 

os jovens, que independente do veículo de comunicação que preferem são “iscas” fáceis 

do consumo, gerado pelos produtos desse meio. 

Os jovens em sua maioria estão sempre à procura de algo e preocupados com 

sua imagem, e isso faz com que a insatisfação deles os levem a buscar sempre mais, 

que pode ser alguma coisa  oferecida pela mídia. Aí entra a questão do comportamento 

dos jovens perante as tendências apresentadas, seja pelo rádio, televisão, impresso ou 

o online.  Percebe-se que não há originalidade em muitas crianças e adolescentes, pois 

procuram “parecer ser” os modelos representados nos meios, mesmo que deixem em 

segundo plano suas identidades e valores de origem, pois para elas o importante é 

acompanhar o que está em evidência, porque é com isso que elas querem identificar-

se. 

Além de imitar quem faz história ou se destaca nos grandes meios, os jovens 

procuram mais que a imagem perfeita, mas também fama rápida e dinheiro, 

características almejadas por meio do apelo a todos os recursos para ser famoso. E 

quando esse objetivo não é alcançado, que ao menos pareça ser. Isso revela como 

ocorre as mutações da personalidade, desencadeando o fenômeno da “cópia”, em que 

ser famoso é sinônimo de ser aceito pela mídia, custe o que custar. Tal procedimento 

contribui para o enfraquecimento de valores que a sociedade espera que não pereçam 

frente à mídia principalmente quando são depositadas expectativas de mudança, que 

muitas vezes apenas podem ser concretizadas pelos jovens. 

A música também é utilizada pela mídia como ferramenta auxiliar para 

transmitir a mensagem de que a busca pela fama deve ser perene. Muitos jovens vêem 
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na música um caminho para atingir a fama, independente dos obstáculos, que não são 

mais a qualidade e dedicação, mas sim a sensualidade dos corpos, esquecendo-se do 

talento, que deveria sim ser prioridade e, conseqüentemente, a fama apenas um 

resultado concreto de dedicação. Contudo, entre programas e grupos musicais 

devemos atentar para o sensacionalismo influenciador de alguns fatos e personagens 

sobre os jovens, às vezes decisivos para que estes escolham seus ídolos e definam, 

muitas vezes, seus objetivos de vida.  

 

3. Os jovens e o consumo 

Com o modelo de redes sociais convergentes tecnologicamente, o qual conta 

com participação predominante do público jovem, as possibilidades de envolvimento 

dos apelos de compra e bens de serviços são mais acentuadas e explícitas, contribuindo 

incisivamente para um processo de aquisições constante e, em muitos casos, supérfluo 

em relação às necessidades básicas.  A população jovem é tratada cada dia com mais 

exclusividade pelas campanhas de marketing e anúncios publicitários. O direcionamento 

para este público deve-se na maioria das vezes à grande necessidade de auto-afirmação 

do jovem a partir do consumo.  

A cultura do “ter” para “ser” impera entre os jovens de 15 a 24 anos, o que deixa 

os profissionais de comunicação mercadológica atentos para ficarem cada vez mais 

próximos e dialogarem de maneira efetiva na divulgação de seus produtos.  Em grande 

parte das agências de propaganda e departamentos de comunicação estratégica, 

profissionais desenvolvedores de planos de ação para estímulo de consumo buscam 

sempre integrar-se nos diversos grupos sociais que envolvem esse tipo de público, com 

vista a compreender o comportamento de compra em muitos casos instável e volátil. 

Segundo Sant´anna (2001, p.104) a análise dos consumidores numa economia de 

livre mercado é contínua porque as necessidades e os interesses dos consumidores estão 

constantemente se modificando. A interpretação das atividades comerciais como um 

processo de satisfação das necessidades da clientela, e não um processo de produção de 

bens é o ponto de partida para a avaliação das oportunidades de mercado. Essa visão 

filosófica orienta a atenção da administração para o mercado e para a clientela, e obriga 

o desenvolvimento de uma estratégia para oferecer aos fregueses e ao mercado os bens e 
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serviços que possuam características que satisfaçam necessidades. 

Obviamente que não existe problema algum em conhecer seu consumidor, se 

aproximar dele e criar belas campanhas que despertem nele o desejo de possuir 

determinado produto ou serviço. Entretanto, uma conseqüência nem sempre positiva 

desses apelos mercadológicos intensos são jovens cada vez mais consumistas e que dão 

importância demasiada aos bens materiais.  

A cultura é de grande importância na vida dos jovens, mas quando comparada a 

atividades de lazer que envolve diversão, curtição e sociabilidade com o grupo de 

amigos, assim como desfrutar de diversas formas de entretenimento, os produtos da 

cultura de massa definem as condições do estado dos jovens. Logo, os meios de 

comunicação de massa, saem em grande vantagem quando comparados a formas de 

cultura erudita ou não industrializada, como por exemplo, os museus, teatros, 

exposições, espetáculos de dança etc. Isso porque os jovens preferem estar em contato 

com as novidades do consumo e da moda. Muitos deles, seja por limitações financeiras 

ou porque não querem perder seu tempo com o que consideram pouco importante, não 

se ligam a outras formas culturais que poderiam ter acesso, uma vez que diariamente 

por meio dos meios de comunicação de massa, constroem seus repertórios de 

informação, gostos e referências.  

Nesse comportamento, entra a questão do consumo, pois funciona como 

elemento em torno do qual são construídas identidades sociais na realidade em que 

acompanhamos através dos grandes meios. O sociólogo inglês Mike Featherstone 

(1995) argumenta que as diferenças entre classes e grupos sociais são cada vez mais 

vivenciadas como diferenças entre estilos de vida construídos a partir do consumo de 

mercadorias específicas. Segundo Featherstone, o consumo não pode mais ser visto a 

partir de uma perspectiva exclusivamente econômica, ele possui uma dimensão cultural. 

Por outro lado, a cultura, ou seja, os mecanismos de construção das identidades sociais, 

não pode mais ser pensada separadamente da dimensão econômica. Sendo assim, a 

sociedade contemporânea estaria fortemente marcada pela existência de uma cultura de 

consumo em escala mundial.  

       Já a pensadora argentina Beatriz Sarlo (1997) postula que a valorização do 

consumo na sociedade contemporânea está relacionada à valorização da idéia de ser 
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jovem. Já que a cultura juvenil de consumo é, ao mesmo tempo, "tribal" e universal, a 

sociedade contemporânea trabalha com o pressuposto de que os jovens são um grupo 

social à parte, com estilos de vida próprios, e simultaneamente vende a idéia de que 

todos podem ser jovens, desde que consumam as mercadorias adequadas. Um 

componente fundamental da cultura de consumo é a crença de que as pessoas podem 

escolher os seus estilos de vida livremente, pois o mercado garantiria a liberdade 

individual.  

Segundo Beatriz Sarlo, os meios de comunicação promovem uma identificação 

entre ser livre, ser jovem e ser consumidor: há uma “juvenilização” da condição de 

consumidor. Para a autora o verdadeiro consumidor deve estar sempre aberto às 

novidades oferecidas pelo mercado, deve ser livre para mudar, deve comportar-se como 

um jovem cuja identidade não está ainda estabelecida. 

A cultura dos jovens muitas vezes acarreta na idéia de que há um caráter 

contraditório da relação entre a cultura de consumo e as identidades sociais alternativas. 

Cabe destacar, que em uma época onde as identidades sociais são baseadas nessa onda 

de consumo, a cultura acaba sendo valorizada quando se transforma em mercadoria, 

sendo que essas identidades sociais alternativas passam a ser mitos ideológicos, além 

ferramentas para a relação entre juventude, liberdade e o consumo que esses dois fatores 

desencadeiam.  

 

4. O Rádio e as novas mídias 

Com a expansão das mídias sociais é até difícil falar sobre as mídias 

tradicionais, mas o rádio, apesar de ter seu fim previsto muitas vezes, continua sendo 

campeão absoluto de audiência, e é a mídia mais preparada para adaptar-se às novas 

mídias. É um sobrevivente que passou por uma série de transformações, após sua 

chegada na década de 20 do século passado. 

 O rádio reinou absolutamente durante 30 anos e no Brasil era o grande meio de 

comunicação de massa, reunindo as pessoas em volta de um grande aparelho. Nos anos 

50 foi, de certa forma, desbancado pela televisão, perdendo parte de seus investimentos 

publicitários e seu lugar de destaque nas residências.  

A teoria de Fidler (1997) é claramente aplicável ao rádio. Assim, afirma-se que o 
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rádio dos anos 50, através do processo de radiomorfose, superou o impacto tecnológico 

do advento da TV e buscou uma nova linguagem. O veículo não morreu, apenas se 

transformou.  

A midiamorfose não é tanto uma teoria, mas um modo de pensar 

a respeito da evolução tecnológica dos meios de comunicação 

como um todo. Ao invés de estudar cada modalidade 

separadamente, leva-nos a ver todas elas como integrantes de 

um sistema interdependente e a reparar nas semelhanças e 

relações existentes entre as formas do passado, do presente e as 

emergentes. Ao estudar o sistema de comunicação como um 

todo, veremos que os novos meios não surgem por geração 

espontânea, nem de modo independente. Aparecem 

gradualmente pela metamorfose dos meios antigos. E quando 

emergem novas formas de meios de comunicação, as antigas 

geralmente não deixam de existir, mas continuam evoluindo e se 

adaptando. (FIDLER, 1998, p. 57). 

 

 Com o tempo o rádio tornou-se mais compacto e um companheiro do 

dia-a-dia, podendo ser levado a qualquer lugar, passando a se comprometer com uma 

programação mais regional. Aí veio a rádio FM, Com modulação por freqüência, mais 

qualidade de som e trazendo mais músicas.  

 A concorrência aumentou e as rádios passaram a voltar sua programação para 

públicos mais específicos. Na década de 80 sua programação se ampliou, por conta das 

redes via satélite, já que seu alcance era maior. Nos anos 90, a produção ficou mais 

simples e a qualidade se expandiu, já que com a informática, os estúdios diminuíram. 

Com a internet e com a interatividade, livre produção de conteúdos, colaboração de 

usuários, o rádio vai indo muito bem.  

 A interação e a convergência são as palavras chave dos dias atuais, fazer a 

audiência que possui sentir-se parte do rádio de maneira efetiva, como já anunciava 

Brecht nos anos 30 do século passado: 

[...] é preciso transformar o rádio, convertê-lo de aparelho de 

distribuição em aparelho de comunicação. O rádio seria o mais 

fabuloso meio de comunicação imaginável na vida pública, um 

fantástico sistema de canalização. Isto é, seria se não somente 

fosse capaz de emitir, como também de receber; portanto, se 

conseguisse não apenas escutar pelo ouvinte, mas também pôr-

se em comunicação com ele. (BRECHT, apud ZUCULOTO, 

2005, p 7-8) 
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   Apesar das novas tecnologias e tendências, o elemento-chave do rádio é o som, 

claro que com a agregação de novos signos nos campos textual e imagético, gerados 

pela web. O som passa a ser o elemento definidor, o divisor de águas, o ponto de partida 

e de chegada da radiofonia. No rádio, o som tem sentido por si próprio, como lembra 

Charaudeau (1997, p. 120), “no rádio somente o conteúdo sonoro faz sentido, mas 

podemos dizer que, com a internet, o texto e a imagem agora também fazem parte da 

linguagem radiofônica.” 

 Outro fator que ajuda a definir o rádio é a sincronia da transmissão com a vida 

do ouvinte. Se não for assim, não é radiofonia. Como afirma Charaudeau (2006, p. 107), 

o rádio é, por excelência, a mídia da transmissão direta e do tempo presente. O áudio on 

demand não pode ser caracterizado como rádio, mas como um dos elementos 

constitutivos da radiofonia.  

 Hoje, grande parte das emissoras de rádio disponibiliza na web uma URL onde o 

ouvinte pode acessar a programação da emissora em tempo real. São as chamadas 

emissoras online, que espelham a mesma programação da emissora física, com o 

diferencial de ser direto da web e de possibilitar um alcance global na audiência da 

rádio. As webradios são emissoras que existem apenas na web, não disponíveis em 

freqüência de antena. 

 Com base nas abordagens de Wilson Dizard Jr, no seu livro “A Nova Mídia”, 

percebemos que a tendência para o século XXI no contexto de novas mídias, é a 

convergência das tecnologias da comunicação, propiciada pela internet.  

Além das webradios que trazem o conteúdo tradicional, também tem as que utilizam 

uma estrutura paralela de programação, possuindo outro formato, com estrutura mais 

rica e variada e que acaba concorrendo diretamente com o formato tradicional do rádio. 

Levando em consideração que pessoas visitam a rádio na web para conhecer aspectos 

relativos à estação emissora, elas trazem informações sobre seus locutores, jornalistas, 

playlist e notícias. Assim, o site da rádio na web é uma espécie de mostra da estação, 

onde o público tem a possibilidade de conhecer melhor a rádio tradicional, estimulando 

a visita e o regresso do ouvinte.  

 Algumas rádios também investem em conteúdos colaborativos, abrindo espaço 

para a audiência interagir entre si, com os apresentadores e equipe de produção, pedindo 
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músicas, comentando sobre a programação, enviando gravações e até sugestões de 

pauta. Para isso, desfrutam de email, MSN, e de sites de relacionamento, como twitter e 

orkut, cada vez mais utilizados pelas rádios, principalmente das emissoras FM.  

 Outra novidade para o rádio, dentre as novas mídias, são os chamados 

Podcastings, uma forma de publicação de arquivos de mídias digitais, como áudio, foto 

e vídeo pela internet, através de sites ou blogs, permitindo aos utilizadores que 

acompanhem suas atualizações. Em resumo, é a possibilidade de selecionar e transmitir 

em apenas um canal, somente os programas de rádio que preferir, mesmo que sejam 

transmitidos em locais diferentes. É como possuir uma própria rádio, na hora que 

quiser, gerando áudio em tempo real, e com a alternativa de ouviu a programação tanto 

ao vivo quanto gravada, com a possibilidade de pausar e também retroceder.  

 

Os recursos hipermídia representam a possibilidade de interagir 

com o público e a estação, num processo de intercâmbio que 

recorre aos fóruns de discussão, salas de conversação, correio 

eletrônico, votações e comentário de notícias, para tornar o 

ouvinte num elemento que passa a poder fazer parte da 

construção das emissões, aproximando-se do conceito de 

produtor da comunicação. (CORDEIRO, 2004, p. 6). 

 

 O rádio em convergência com a Internet altera o modelo de comunicação do 

veículo e o comportamento das audiências. Distante de seu conceito original, ele assume 

uma configuração multimídia que somente a internet pode oferecer.  

 A tecnologia, ao contrário do que muitos afirmam, dá ao rádio maior 

possibilidade de se desenvolver e continuar acompanhando as pessoas, onde quer que 

elas estejam, com a diferença de que agora não mais se limita a área da radiodifusão, 

hoje se pode ouvir rádio em qualquer lugar do mundo. Com mais de 80 anos de 

existência no Brasil, o rádio consegue se adaptar as transformações, e por isso sobrevive 

e é ainda, um dos meios de comunicação mais populares e importantes do país.  

 Com o desenvolvimento tecnológico, o rádio possibilita uma maior integração 

com outras regiões e países, já que suas mensagens têm uma maior propagação e 

permite maior visibilidade diante de outros públicos, como também nos atualiza sobre 

acontecimentos de outros lugares, por mais que sua característica principal seja a 

proximidade com a comunidade local. 
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5. A programação do rádio para os jovens na fronteira do RS com a 

Argentina 

 Apresentamos aqui a descrição de como emissoras FM de Santa Rosa, no Rio 

Grande do Sul, localizadas dentro da faixa de 150 km da linha divisória Brasil-

Argentina, formatam a sua programação tendo em vista esse público jovem e suas 

relações com o consumo de produtos culturais, até aqui discutidas. 

 

5.1- Rádio Lidersom 107.7 - Santa Rosa 

 A rádio Lidersom 107.7 situa-se na cidade de Santa Rosa, e é uma emissora FM. 

Sua programação tem por objetivo atingir um público de diferentes faixas etárias e com 

os mais diversos interesses.  

Segundo o locutor Márcio Klein (2010) por meio de pesquisas realizadas de três 

em três meses, foi identificado que o gosto musical do público era diferenciado quando 

se tratava de jovens e pessoas com mais de 35 anos. Por isso, a rádio passou a trabalhar 

a programação de maneira segmentada, criando uma programação mais alternativa.  

 A rádio inicia seus trabalhos às 7 da manhã e vai até as 10 horas com um 

programa bastante informativo, e que também aborda assuntos como agenda escolar. 

Das 10 às 12 horas traz um programa musical voltado a informações culturais para 

jovens. Já das 13 às 17 horas, há um programa mais interativo, que visa à participação 

dos ouvintes, o “Sincronia Total”. Das 17 horas até as 19, há uma programação que visa 

o lançamento musical de bandas da região. Das 19 às 22 horas vai ao ar o “Trelelê da 

Líder”, programa também bastante interativo, com várias promoções.  

 A proposta dos programas voltados ao público jovem é levar através da música, 

entretenimento, cultura e informações úteis para o horário e faixa etária. Além disso, 

premiar os ouvintes que participam da programação da rádio. 

 Essa interação pode acontecer por meio da internet, MSN, chats e por torpedos e 

ligações para a rádio. A Liderson ainda não possui um site próprio, mas este está sendo 

desenvolvido e logo entrará no ar. 

 Os locutores que apresentam os programas da rádio são quatro, com idades 

diferenciadas, de 20 a 45 anos. A rádio obtém o feedback de seus programas junto ao 
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público, por meio de conversas com ouvintes, além de pesquisas de campo para saber os 

horários de maior audiência. 

 

5.3-Rádio Guaíra FM 97.7 - Santa Rosa 

 

A Rádio Guaíra FM, de Santa Rosa, é a irmã mais nova da Rádio Noroeste AM. 

Foi implantada em 1989 por meio de um processo de expansão da Empresa Jornalística 

Noroeste Ltda. a fim de suprir uma necessidade emergente da comunidade. É uma rádio 

que enfoca sua programação no entretenimento musical e na informação, mesclando 

diversos estilos de músicas, e assim, atingindo os mais diferentes públicos. Dentre estes 

estilos, dá destaque para bandas da região, ao sertanejo universitário e ao pop rock. 

Aliando música e informação nas 24 horas do dia e defendendo os mais diversos gostos 

musicais, tem como slogan “A trilha sonora do seu rádio”.  

Sua área de cobertura compreende as cidades de Giruá, Tuparendi, Santo Cristo, 

Independência, Três de Maio, Alegria, Boa Vista do Buricá, Horizontina, Tucunduva, 

Dr. Maurício Cardoso, Novo Machado, Porto Mauá, Alecrim, Porto Vera Cruz, Cândido 

Godói, Porto Lucena, Campinas das Missões, São Paulo das Missões, Porto Xavier, 

Inhacorá, São Martinho, São José do Inhacorá, Criciumal, Humaitá, Catuípe, Chiapeta, 

Caibaté, Guarani das Missóes, Cerro Largo, Ubiretama e Roque Gonzales.   

A rádio possui uma programação voltada ao público jovem, que compreende 

uma faixa etária de 14 a 25 anos. O programa “Alô Ouvinte” é o que mais se insere 

nessa categoria, e vai ao ar das 14 às 18 horas. Como a rádio foca em diferentes gostos e 

estilos, a programação musical vai de MPB até sertanejo universitário, que é preferência 

dos ouvintes jovens da rádio. 

Para obter o feedback da audiência, a rádio contrata uma empresa 

especializada para realizar pesquisa de campo, e assim, descobrir as preferências do 

público. Os locutores da rádio são sete, e tem de 25 a 50 anos de idade. 

A emissora possuía um site na Internet, que está sendo reformulado, porém, já 

é possível ouvir a programação da rádio pelo endereço 

http://www.radioguairafm.com.br/.  

De acordo com o apresentador do programa Guaíra Popular Ernani Luis 

(2010), a Guaíra faz sua interação com os ouvintes por meio da participação dos 

http://www.radioguairafm.com.br/
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mesmos, através de envio de torpedos, ligações para a emissora e pela internet. Ouvintes 

de outros países, como Argentina, também costumam interagir com a rádio, fazendo 

pedidos de música e dando sugestões na programação, fazendo uma conexão entre os 

dois países.   

  

Considerações Finais 

O rádio é um meio de comunicação que nos dias atuais assume um papel social, 

que muito mais que informar tem a função de formar opiniões e conceitos, em que os 

jovens estão inseridos diretamente, uma vez que os produtos das diferentes mídias são 

para esse público que consome e segue as novidades difundidas pelos veículos de 

comunicação, trazendo também música e cultura e um novo universo de ferramentas 

que facilitam a interação entre comunicadores e ouvintes.  

Devido às novas tendências, o rádio deparou-se com novos suportes, como a 

internet e suas redes sociais o que aproximou diferentes culturas e realidades, pois os 

jovens espelham-se no que esses meios lançam para formar suas identidades e descobrir 

seus ideais. Eles buscam na programação de muitas rádios uma maneira de se sentirem 

parte de um grupo, expressando opiniões, usando ferramentas como blogs, twitter, sites, 

chats entre outras possibilidades de manifestarem seus desejos e reivindicar seus sonhos 

objetivos, já que os jovens vêem nas músicas uma forma de contestar e lutar por sua 

liberdade. 

Para os jovens as novas mídias visam ao entretenimento e lazer, onde o consumo 

acaba sendo uma conseqüência natural pelo apelo que a moda lança, o que faz com que  

muitos desses jovens sigam as regras do “ter” do “poder” que os bens de consumo 

geram. Além disso, os jovens se preocupam muito com a imagem, o que faz com que 

eles acompanhem os produtos que a mídia lhes mostra diariamente para que possam 

construir uma suposta e idealizada imagem perfeita. 

Por meio do que observamos nas rádios de Santa Rosa, percebemos que apesar 

de serem emissoras FM, elas não apresentam uma programação específica para o 

público jovem, pois buscam atender um público de diferentes faixas etárias e com os 

mais diversos interesses. Assim, acabam mesclando vários estilos de programas e 

músicas em sua programação, como uma forma de agradar a todos os públicos, sem 
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focar nas preferências dos jovens.  

Considerando também todos os aspectos discutidos até aqui sobre as 

concepções em relação ao que os jovens desejam em termos de produtos culturais e a 

forma como eles os consomem, observamos que as emissoras de rádio estudadas não 

se utilizam de todas as facilidades de interação que as novas mídias oferecem, 

provocando assim um distanciamento em relação aos seus ouvintes.  

Mesmo tendo consciência de que os jovens estão atentos e constantemente 

ligados às redes sociais, onde a cultura se manifesta em diferentes formas, as rádios 

observadas não aplicam em suas programações as ferramentas que esse público tanto 

usa para se expressar, reivindicar, revelar suas identidades e retratar suas vivências. 

Percebemos assim, como a internet ainda pode ser descoberta pelas rádios para assim 

chegar aos jovens diretamente, usando a linguagem deles, interagindo 24 horas com 

eles, por meio de redes como Orkut, Facebook, Twitter, Blogs, Sites, Chats, enfim,  

meios em que a inserção da juventude é constante, já que eles sentem-se incluídos em 

um universo com os quais se identificam. Inserir a internet devidamente nas rádios 

cria um novo público, que além de englobar o público jovem pode aproximar 

diferentes faixas etárias, tribos, classes e raças. Fazer maior uso dos adventos da 

tecnologia atrairá para as rádios um público que está disperso, mas que tem a 

necessidade de ser conquistado diariamente. 
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