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RESUMO 
 

No processo de análise das mediações sonoras e visuais que estruturam as traduções das 
emissoras de rádio do dial para a Internet, em que imagens fotográficas, imagens em 
movimento, textos, gráficos e imagens sonoras se agrupam ou mesmo se mesclam numa 
mesma cadeia sígnica, propomos pensar visualidade e visibilidade a partir das correlações 
que se estabelecem, respectivamente, com as categorias da sonoridade e sonoplasticidade. 
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Entendemos o espaço como organismo, perceptível como linguagem manifestada 

por meio de signos e de suas configurações, e que atua nas relações comunicativas. Assim, 

é espacialidade, espaço sígnico experimentado, portanto, fluido e imprevisível, sempre em 

construção na representação dos seus processos de natureza ambiental e marcados por 

distintas semioses. O espaço não existe por si mesmo, mas se transmite por meio das 

espacialidades que, ao superá-lo como simples suporte, dão a perceber o modo como a 

cultura nele se estrutura. Desse modo, “a espacialidade reinventa o espaço a cada 

manifestação do modo pelo qual o organiza, ou seja, através da espacialidade, 

interinfluenciam-se o espaço e todo o significado ou comunicação que sobre ele se 

inscreve” (FERRARA, 2007, p. 33). Refletir sobre espacialidades exige mais do que 

constatar e descrever suas características: exige identificar e compreender as relações que 

emergem entre signos e o espaço representado, a comunicação e a cultura, que não mais 

podem ser abordados isoladamente, uma vez que se fazem mais complexos e integrados. 

Enquanto experiência do mundo, o espaço pode ser apreendido a partir de três 

categorias distintas, dialeticamente imbricadas, na medida em que dialogam, são 

complementares e se influenciam mutuamente: a própria espacialidade, a visualidade e a 

comunicabilidade. A espacialidade, não se resume a um meio físico; ao contrário, toma o 

espaço físico como suporte para transformá-lo em meio comunicativo. Assim, é possível 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Curso de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, integrante do Grupo de Pesquisa ESPACC (Espaço-
Visualidade/Comunicação/Cultura). Email: gisele.sayeg@gmail.com. 
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pensar os media através de suas espacialidades: elas nos permitem percebê-los como meios, 

portanto, como mediação. Mas a espacialidade não se restringe ao visual, ela se expande no 

sonoro, no gestual, em todos os sentidos. E porque não existe fora do eixo cultural, é 

obrigatório pensar a cultura e o modo como a cultura se comunica (FERRARA, 2007). É da 

relação entre espacialidade com a visualidade que nos defrontamos com o “mundo da vida”. 

Dessa forma, não há espacialidade sem visualidade, assim como não há visualidade sem 

comunicabilidade. Ou seja, tratam-se de manifestações distintas que, ao se colocarem em 

diálogo permanente, acabam por se contaminar umas às outras.  

Visualidades e comunicabilidades são categorias, caminhos por meio dos quais é 

possível apreender as espacialidades que delimitam e traduzem o espaço. A visualidade 

articula a espacialidade, pois, sem ela, não se faz comunicação. Ainda que predominante, a 

visão se altera, se transforma e se expande diante dos demais sentidos. Por isso, a 

visualidade não se restringe ao visual, abrangendo todos os sentidos. Ao se expandir, 

ultrapassa os limites dos estímulos visuais, leva à construção de uma espacialidade 

polissensorial (FERRARA, 2007, p. 19). Já a comunicabilidade é uma categoria 

eminentemente de interação e mediação, na medida em que se apresenta como modo de ver 

o mundo, funcionando como um elemento de ligação  e síntese das duas outras categorias.  

A história da visualidade está ligada à capacidade de entender o mundo estruturada 

sobre as ideias iluministas da modernidade, cujo parâmetro é o conhecimento de base 

universal, racionalista, onde o progresso é meta a ser atingida e a noção de história está 

previamente traçada. Nessa concepção, a imagem é representação capaz de esgotar o objeto 

pela imitação. Ao se colocar em lugar de, a imagem seria uma forma de conhecimento do 

mundo: portanto, um mundo passível de conhecimento por meio de imagens.  

Já a visualidade não é um a priori. Ao contrário, ela se constrói a cada manifestação 

da imagem, dependendo de forma decisiva da própria experiência do fenômeno. 

Visualidades distintas conformam imagens distintas que se constituem em modos de 

inteligibilidade do mundo. Ou seja, a visualidade não é a imagem, mas o que se constrói a 

partir da imagem como vetor do meio comunicativo. E porque vai além da imagem, a 

visualidade é polissensível e híbrida (FERRARA, 2009, p. 11). Por isso, não apenas é 

possível como é preciso conhecer por meio das imagens. 

A dimensão da visualidade se firma no desenvolvimento de aparatos tecnológicos da 

visualidade, sobretudo, a partir da máquina fotográfica, em meados do século XIX, que 

possibilita o registro e produção de imagens. Também o rádio pode ser analisado como um 
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dispositivo multiplicador-reprodutor de imagens, potente articulador de visualidades e, por 

extensão, dos processos cognitivos que engendram visibilidades. Daí a distinção de duas 

categorias do visual: a visualidade, que corresponde à constatação do visual como dado, e a 

visibilidade, a elaboração reflexiva que transforma esse dado em fluxo cognitivo Assim, 

a visualidade corresponde às constatação visual de uma referência e, mais 
passiva, limita-se ao registro decorrente de estímulos sensíveis. A 
visibilidade, ao contrário, é propriamente semiótica, pois é compatível com 
a cognição perceptiva como alteridade que caracteriza a densidade sígnica 
(FERRARA, 2002, p. 101). 

 

No diálogo com as categorias propostas por Ferrara, José e Rodrigues (2007, p. 105-

119), propõem uma nova categoria para análise do som em relação à visualidade da imagem 

visual em movimento, a audibilidade, ou seja, a elaboração perceptiva e reflexiva das 

diferentes formas de representação do som. De acordo com as autoras, quando associadas, a 

audibilidade pode expandir a visualidade de modo a conferir visibilidade não apenas ao 

espaço cênico em que está inserida mas à própria construção da narrativa. 

A conceituação da audibilidade busca a compreensão dos modos de representação 

do som em conjunto com a imagem, mais especificamente, no caso de José e Rodrigues, em 

relação à imagem em movimento da cena cinematográfica. A proposta cobre uma lacuna no 

entendimento das conformações das distintas espacialidades e comunicabilidades das 

relações comunicativas, e inspira as reflexões deste trabalho. No entanto, acreditamos ser 

necessário repensar as categorias, de modo a abarcar as experiências sonoras propiciadas 

tanto no dial como na transposição radiofônica para a Internet.  

Assim, audibilidade, de acordo com o Houaiss, é a “qualidade do que é audível”, a 

“intensidade de um sinal na região de audiofrequência” (2010, grifo nosso). Para o ouvido 

humano, audível é tudo o que se encontra, em média, na frequência entre 20 Hz e 20.000 

Hz (20 kHz), limite que não é absoluto e que decresce com a idade3. A intensidade da 

frequência determina o que é ou não audível: o limiar de audição humana varia entre 

aproximadamente 10-12 W/m2 a 1W/m2: abaixo disso não será percebido; acima, provocará 

dor. Os níveis de 90 a 180 decibéis, por exemplo, são “audíveis” mas são também 

extremamente perigosos no caso de exposição constante. O ruído do metrô possui em torno 

de 90 decibéis e o de um avião a jato na pista, em torno de 140 decibéis. A duração mínima 

que um som deve ter para transmitir uma “sensação de som” é de 10 a 15 milissegundos: 

menos do que isso não é percebido nem como ruído. 
                                                
3 Outras espécies têm diferentes níveis de audição. Os cães, por exemplo, captam frequências entre 10 Hz a 40 kHz.  
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Ademais, nem tudo que é “audível” cabe na reflexão das distintas construções e 

conformações sonoras da linguagem radiofônica. Ainda que audibilidade possa remeter ao 

vocábulo “áudio” usado, especialmente em roteiros e storyboard, para se referir ao 

componente sonoro de um filme, transmissão de TV, vídeo, CD-ROM etc., o termo não 

abarca a complexidade da produção e oferta de sentidos do ambiente sonoro que, ao tocar 

pela sensorialidade, não se resume ao audível. O silêncio, por exemplo, remete ao 

“inaudível”, mas, em uma produção radiofônica é elemento importante na construção de 

sonoridades, podendo tornar mais ou menos visíveis determinados trechos. Um locutor de 

rádio que silencia por alguns segundos como forma de criar suspense sobre o nome do 

ouvinte vencedor de determinado sorteio ou disputa durante a programação, procura 

visibilizar o quadro e destacar ao nome do vencedor. Na ficção, o silêncio (o inaudível) é 

instrumento na construção de memoráveis experiências “sonovisuais”. 

No processo de análise das mediações sonoras e visuais que estruturam as traduções 

das emissoras de rádio do dial para a Internet, em que imagens fotográficas, imagens em 

movimento, textos, gráficos e imagens sonoras se agrupam ou mesmo se mesclam numa 

mesma cadeia sígnica, propomos pensar visualidade e visibilidade a partir das correlações 

que se estabelecem, respectivamente, com as categorias da sonoridade e sonoplasticidade4. 

Usualmente, nas peças radiofônicas, a sonoridade é associada essencialmente aos 

efeitos sonoros, em contraposição à oralidade que se restringiria ao som fonético (JOSÉ e 

SERGL, 2006, p. 08). No entanto, acreditamos que as sonoridades estão relacionadas ao 

conjunto que compõe o “sistema semiótico radiofônico”, que permite a construção de 

paisagens sonoras radiofônicas compostas não apenas pela voz/palavra, mas também pelos 

efeitos sonoros, silêncio e trilha sonora musical (BALSEBRE, 2007, p. 27). 

Assim, diferentemente da audibilidade que qualifica tudo o que é audível, a 

sonoridade, ainda segundo Houaiss, carrega a noção de qualidade inerente ao próprio som: 

“característica ou condição do que é sonoro” (2010). Também na articulação do ambiente 

da radiofonia, a sonoridade pressupõe a construção de elementos dinâmicos carregados de 

significações. Na linguagem radiofônica tradicional, enquanto a oralidade é elemento 

fundamental na construção de sonoridades afetivas, a sonoridade ajuda a conferir sentidos à 

palavra falada, não apenas em função das características da própria voz, mas também graças 

à combinação com música, efeitos sonoros e silêncio.  

                                                
4 Agradeço a sugestão de terminologia do conceito aqui desenvolvido feita pelo Prof. Dr. Fabio Sadao Nakagawa. 
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Parodiando Ferrara (2002), a sonoridade corresponde à constatação auditiva de uma 

determinada referência sonora, mas não se restringe ao audível, pois traduz as construções 

que resultam da imagem sonora como meio comunicativo. Ou seja, ainda que “passiva” 

(FERRARA, 2002, p. 101) em relação à sonoplasticidade, a sonoridade ultrapassa, 

necessariamente, a mera audição aleatória porque, ao pressupor o “registro decorrente de 

estímulos sensíveis” (FERRARA, 2002, p. 101, grifo nosso) presume, por extensão, uma 

espécie de movimento em direção ao “se deixar envolver”, exige a observação daquela 

imagem sonora que se coloca à percepção. Ouvimos, literalmente, com o corpo todo, afinal, 

o som é pulsação do ar que nos atravessa. Não por acaso, algumas pessoas surdas dizem 

gostar de música porque a percebem como intensas vibrações envolvendo o corpo. 

Em resumo, a visualidade do som reside em sua sonoridade, registro segundo o qual 

o som pode ser conservado, gravado, modificado, apropriado, compartilhado. A 

sonoplasticidade, por outro lado,  correlata com a visibilidade, pressupõe o fluxo cognitivo, 

a construção de um juízo que se dá na comunicabilidade, ou seja, a capacidade que uma 

determinada sonoridade possui de se dar à compreensão e apreensão; a sonoridade 

transformada em conhecimento (FERRARA, 2002).  

Exemplos que revelam com clareza essa dimensão são as rádios bolivianas não-

oficiais, chamadas de “piratas, instaladas nos bairros do Brás e Bom Retiro em São Paulo, 

capital. Quatro dessas emissoras (Infinita FM5, Meteoro FM, Melodia FM e Galáctica FM) 

transmitem em espanhol e nas línguas quíchua e aimará6 para uma população estimada em 

mais de 100 mil bolivianos, a maioria, imigrantes ilegais com jornadas de trabalho de 17 

horas diárias, seis dias por semana, em oficinas de costura também, quase sempre, 

irregulares (BERTOLOTTO, 2007). Ainda que pouco toquem a tradicional “música 

andina”, a programação baseada nos estilos pop latino, na salsa, na cumbia villera e no 

reggaeton apresentam sonoridades muito discrepantes das que se espalham pelas grandes 

redes e estações comerciais da cidade  

Ao se apossarem do mesmo espaço sonoro superocupado pelas formas midiáticas 

hegemônicas no dial paulistano, as rádios “bolivianas” estão abertas também à livre 

audiência da cidade, mais precisamente, à livre audiência em determinadas regiões da 

cidade, em função da potência restrita. Porém, ainda que a grande visibilidade da imigração 

boliviana, nos últimos 30 anos, componha a vida da cidade de São Paulo, suas transmissões 

                                                
5 A rádio, que fez 10 anos em 2012, pode ser ouvida em: http://radioinfinita.blogspot.com.br/ Acesso em: fev. 2012. 
6 Quechua ou quéchua e aimará  ou aymara são importantes línguas indígenas da América do Sul, faladas no Peru, 
Argentina, Bolívia e Chile. Ver: http://bit.ly/MDlzS9 , ou:  http://bit.ly/NoI345 . Acesso em: jan.2012. 
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são mais visíveis no seio das comunidades de imigrantes para as quais se destinam, pois 

somente elas são capazes de reconhecer a complexidade do meio comunicativo e de 

partilhar do seu valor de troca simbólico por meio das suas sonoplasticidades.  

No Brás e no Bom Retiro, tanto os espaços das ruas e como o do espectro 

eletromagnético foram tomados visual e sonoramente pelo vestuário de colorido intenso das 

populações indígenas andinas, pela sonoridade das línguas quéchua e aymará,  pelos ritmos 

e musicalidade andinos. Sua presença enquanto grupo salta aos olhos. Porém, imigrantes 

ilegais e trabalhadores irregulares, muitos submetidos às condições de trabalho análogas às 

de escravos, eles são invisíveis enquanto indivíduos, fenômeno classificado por Fernando 

Braga da Costa como “invisibilidade pública” (2004, p. 63). 

De modo semelhante, apesar de audíveis, as intrigantes sonoridades das línguas 

indígenas e das emissoras bolivianas ilegais não são expressivamente compreensíveis para 

além daquele grupo, sendo desprovidas, portanto, de sonoplasticidade fora das comunidades 

e dos  ambientes de trabalho da maioria dos imigrantes. Isso denota um claro descompasso 

entre as visualidades e sonoridades nas ruas e no dial e suas (dis)sonoplasticidades. O que 

nos leva a inferir que, como operação cognitiva da sonoridade, a sonoplasticidade 

pressupõe a identificação com o outro, o diálogo interativo.  

 

Da sonoridade à sonoplasticidade do ruído no ambiente sonoro 

O rádio é um instrumento propagador e intensificador de profundas mudanças 

sonoras pelas quais as cidades (espacialidades, visualidades/visibilidades e 

comunicabilidades) e o próprio ambiente cultural, vêm sofrendo desde fins do século 

XVIII. A materialização do sonoro por meio dos processos de gravação, reprodução, 

amplificação e transporte mecânicos, se dá simultaneamente à proliferação de um tipo 

específico de ruídos e pela invasão do barulho em nosso cotidiano. Desde a antiguidade, as 

cidades são tomadas por ruídos, no entanto, a quantidade de decibéis aumenta 

exponencialmente com a presença de toda sorte de máquinas no ambiente, trazendo consigo 

um “novo conceito sonoro” (JOSÉ e SERGL, 2006, p. 02).  

O som das máquinas e das fábricas passou a cadenciar os passos dos homens do 

nascimento à morte. Justapostas e em sintonia com o som das máquinas, as harmonias 

musicais e as vozes descorporificadas dos fonógrafos e dos gramofones e, em seguida dos 

aparelhos receptores de rádio e das vitrolas, ocuparam e transformaram os espaços públicos 

e os mais privados. Isso porque, “potentes, fanhosos e estridentes” (APROBATO FILHO, 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 7 

2008, p. 205), esses sons não se restringiam aos cômodos das residências privadas ou lojas 

comerciais, mas invadiam as ruas e calçadas, as casas vizinhas, extrapolando os limites dos 

espaços em que, fisicamente, os aparelhos se encontravam. O resultado é a conformação de 

uma nova paisagem sonora (SCHAFER, 1991), cujas marcas são a repetição e redundância 

(propiciadas pelo empacotamento e estocagem do som, bem como pela baixa informação do 

som das máquinas); o deslocamento do som em relação à sua origem e, por consequência, a 

ideia de proximidade na distância; e o descentramento das práticas característico da 

modernidade.  

A ecologia sonora que emerge dessa homogeneidade estridente e repetitiva 

conforma um novo “campo de cotidianidade cada vez mais marcado pelo sonoro como 

mecanismo de mediação das maneiras de percepção e auscultação do estar no mundo” 

(GAUTIER, 2007, tradução nossa). As fronteiras entre som e ruído tornaram-se cada vez 

mais difusas. Tal dissolução pode ser percebida, por exemplo, desde os primeiros 

equipamentos mecânicos de transmissão de som, como rádios ou fonógrafos, suportes que, 

em função de suas limitações técnicas, proporcionavam uma audibilidade difícil e uma 

sonoridade “imperfeita”, pois sujeita às interferências (ruídos) constantes sobre a faixa ou 

sinal. Por outro lado, os sons exóticos e toda a sorte de acentos distantes transportados por 

meio do espectro eletromagnético e dos cilindros e discos de cera, desde seus primórdios, 

também colabora no sentido de “desorganização” do ambiente sonoro original.  

Ruidosamente as antenas de rádio (e depois de TV) se espalharam por bairros de 

todas as classes sociais, sem distinção, como aponta Vieira (2010), alterando a visualidade 

das cidades e conferindo visibilidade a novos modos de trocas simbólicas. Desde o começo 

do século XX, transeuntes / novos consumidores paravam durante longos períodos diante de 

lojas de comércio de discos ou de venda de equipamentos receptores de rádio e fonógrafos 

para usufruir os novos sons descorporificados. Com tal postura, garantiram visibilidade não 

apenas a esses novos espaços de consumo, mas também às distintas sonoridades e 

sonoplasticidades que passaram a ser construídas no novo ambiente comunicacional, no 

qual ruído e consumo estão diretamente ligados.  

Desde os anos 1960, Schafer alertava sobre os efeitos destrutivos do aumento do 

ruído no que ele vai chamar de “paisagem sonora” (1991, p. 123). A nova paisagem que se 

sobrepõe, a partir de agora dominada pelo som das máquinas e dos motores, influenciou 

diretamente as trocas que se realizam no ambiente. E o rádio, apesar de preservar e 
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transmitir todas as vozes, pode acabar abafando as nossas próprias vozes7, seja por 

colaborar com o aumento efetivo do ruído em nosso entorno, seja pelo seu poder de portar 

uma “mensagem de ressonância e de implosão unificada e violenta”, uma extensão do 

nosso sistema nervoso central (MCLUHAN, 2007, p. 338), na medida em que o meio 

comunicativo passa a se organizar de modo a se colocar não mais à multidão, mas à massa. 

Na música atual, que toma conta das emissoras de rádio como um todo, o que se vê 

é a elevação corriqueira dos níveis de decibéis, principalmente no estilo pop 

contemporâneo, de tal modo que “a dinâmica sonora das canções é achatada 

impiedosamente para chegar ao limite entre o volume máximo e a distorção” 

(NASCIMENTO, 2012). É a estética do ruído elevada à máxima potência não apenas na 

música pop contemporânea, mas na própria estética musical e no ambiente de consumo 

musical. Para que as canções chamem a atenção no rádio, elas devem tocar o mais alto 

possível. Isso implica na compressão cada vez maior de graves, médios e agudos, de tal 

modo que as faixas acabam distorcidas, dando a sensação de que há algum problema no 

sistema de som. Para fazer a canção ganhar potência sonora, engenheiros de som utilizam 

um compressor para nivelar a distância entre fortíssimo e pianíssimo, achatando a faixa 

(NASCIMENTO, 2012). O resultado são músicas de grande sonoplasticidade mas, de certo 

modo, inaudíveis, pois compostas por uma sonoridade estridente.  

Esta preferência estética começou a marcar as produções a partir de meados dos 

anos 1990 e está intimamente relacionada com as novas formas de audição de rádios, 

celulares /smartphones e tocadores MP3, por meio de earphones de péssima qualidade. Daí 

o volume mais alto para compensar as condições adversas de audiência. O que gera um 

quadro instigante: se por um lado o consumidor deseja imagens com cada vez mais 

qualidade, em HD, Blu-Ray, 3D, por outro, a indústria musical vai produzindo trabalhos a 

cada dia com menos fidelidade, justamente em função do volume mais alto e distorcido.  

 

Sonoridades e sonoplasticidades radiofônicas 

A forma embrionária de rádio surge em fins do século XIX, como resultado da 

evolução das pesquisas de transmissão de sinais telegráficos (com e sem fios). Sistema de 

comunicação que advém da junção de sinais sonoros e visuais, o rádio pode ser definido, 

essencialmente, como um dispositivo de transmissão de sons à distância, sem fios, por meio 

                                                
7 Em todo mundo, a radiodifusão comunitária, em contrapartida, carrega a vocação de ser um instrumento de contra-
poderes, veículo de amplificação das vozes locais e/ou minoritárias.  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 9 

de ondas eletromagnéticas. Trata-se de uma “tecnologia intelectual eletrônica”8 

(MEDITSCH, 2001, p. 52) voltada ao ouvido, que se realiza a partir de sons, música, 

efeitos sonoros, silêncio, palavras, manipulação técnica. A visualidade que o estrutura é o 

das imagens sonoras, resultado da articulação de signos sonoro-verbal e sonoro-musical, 

que compõem sonoridades tecnologicamente construídas a partir de alguns elementos como 

palavra, música, silêncio e efeitos sonoros. 

Alguns momentos distintos podem ser identificados no uso cultural do veículo, 

todos imbricados em maior ou menor escala. Quando das primeiras experiências com 

transmissão de som por ondas eletromagnéticas, o rádio era visto como mera extensão do 

telégrafo sem fio, para comunicação de um ponto a outro. Nesse primeiro momento, a 

comunicabilidade que se conforma faz uso do espaço público (o espectro) para transportar 

informações ainda muito ligadas ao interesse privado, no sentido de quase particular. 

As primeiras imagens sonoras que passaram a se deslocar sem fio de um ponto a 

outro, os sons do Código Morse, precisavam, necessariamente, estar desprovidas de planos 

e volumes, de qualquer assimetria ou justaposição que pudesse incorrer em riscos de 

compreensão ou desvios de interpretação da mensagem. No Código Morse, o som se 

desloca linearmente e por meio de códigos (uma série de tons curtos e longos), portanto, 

sem curvas, reentrâncias e outras possibilidades de articulações.  

A comunicabilidade que se apresentava era, portanto, centralizada, muito mais 

voltada para a transmissão e uso da informação do que para a construção de uma 

comunicação por meio do som. Os sinais em Código Morse da telegrafia sem fio têm valor 

de lei, na medida em que são marcados, pré-determinados. São, portanto, mais figurativos 

do que imagem, justamente porque correspondem a um estereótipo já demarcado e definido 

culturalmente. No entanto, estruturado na relação um-um, o telégrafo pressupunha a 

caracterização de um outro, reconhecível, capaz de decodificar a mensagem sonora porque 

conhecedor tanto do código como da língua codificada. Previa ainda a possibilidade de 

resposta, a existência de um receptor que também podia assumir o papel emissor, uma vez 

que ambos, eram capazes tanto de codificar como de decodificar a mensagem sonora.  

Foi David Sarnoff, em 1916, quem previu a possibilidade de conversão do veículo 

em meio de entretenimento, informação e consumo: uma caixa de ressonância instalada no 

centro da sala que poderia amplificar o mundo. Rapidamente, aquele instrumento, 

                                                
8 Sobre a ideia de “tecnologias intelectuais” ver: LÉVY, Pierre.  As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento 
na era da informática. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1993, p. 152-161. 
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originalmente bidirecional, se transforma em valioso meio de comunicação massivo 

unidirecional, com mudanças profundas nas imagens geradas e, por consequência, nas 

sonoridades e visualidades engendradas.  

Ao se desenvolver como veículo massivo (predominantemente de informação e 

entretenimento), espacialidade, sonoridade, sonoplasticidade e comunicabilidade ganham 

outros contornos. Estrategicamente colocado no centro da casa, o rádio começou a se 

expandir e preencher com temas públicos um espaço até então absolutamente privado. E 

novas sonoridades e sonoplasticidades emergem do espaço acústico ampliado (SCHAFER, 

2001, p. 135) e mecanizado (MCLUHAN; CARPENTER, 1971, p. 247).  

Há profunda diferença entre aquela “imagem simbólica” que marcava o código 

Morse –  e, por extensão, a telegrafia sem fio e os primórdios do rádio –, e a “imagem 

analógica” que surge a partir da ascensão do rádio também como aparato técnico de 

reprodutibilidade: essas imagens começaram a se reproduzir a partir de agora 

exclusivamente por meio da imaginação. A visualidade se expandiu no volume sonoro, 

passando a ser dominada pelas curvas e reentrâncias do som.  

Tomemos como exemplo experiências radiofônicas como “O Voo Transoceânico”, 

de Brecht, onde participação do ouvinte é apenas uma das possibilidades de conferir novas 

dobras e articulações à linearidade do texto. O volume agora definitivamente incorporado às 

transmissões, por meio, principalmente, dos recursos de sonoplastia, supõe desconstruir 

aquela simetria proporcional que marcava a telegrafia, na medida em que podia se ampliar, 

distender, conter, apresentar medidas imprevisíveis. Afinal, apesar de todo esforço nesse 

sentido, é impossível controlar, por ser ao vivo, o resultado das experiências radiofônicas.  

Inicialmente, a radiodifusão era apenas “ocasional”, como observa Schafer (2001, p. 

138; p. 326), na medida em que se constituía de apresentações isoladas, muitas vezes sem 

horário definido. Eram transmissões marcadas por grandes pausas de “silêncio”, 

desprovidas de uma grade de programação fixa e ordenada e sem as atuais interrupções 

periódicas na programação proporcionadas pelas vinhetas e intervalos comerciais.  

Por outro lado, a experiência sonora ocorria por meio de alto-falantes bastante 

rudimentares, cujo som distorcido e abafado dava a sensação de “arranhar” os ouvidos. 

Somado a isso, destacava-se uma programação inicial fortemente centrada na reprodução de 

música erudita, na divulgação de textos científicos, em longas palestras de intelectuais e na 

leitura de textos impressos o que, causava estranheza em uma significativa parcela de 

ouvintes menos favorecidos economicamente que, nem por isso, deixou de ter acesso ao 
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novo meio de comunicação, como bem demonstra Vieira (2010). Por meio de equipamentos 

receptores rudimentares, pois construídos manualmente, quase que improvisados, formou-

se um “público ouvinte” que se contrapôs à ideia do rádio apenas como meio educativo e 

difusor de cultura, exigindo a divulgação de temas e músicas populares (VIEIRA, 2010). 

De qualquer modo, ainda que inicialmente a sonoridade figure “deslocada”, a 

sonoplasticidade que vai se conformando, desde as primeiras transmissões, já simulava 

ultrapassar a mediação tecnológica, ao sugerir a interação face a face. Daí, sobretudo a 

partir de meados dos anos 1930 com sua maior organização, a indústria da comunicação 

explorar a alta sensorialidade do meio, a sua capacidade de envolver o ouvinte e levá-lo a 

participar do jogo sonoro, que se apresenta no aparelho receptor como um acordo tácito.  

No entanto, ainda que simule o face a face, o vínculo comunicativo passa a se dar 

por meio das imagens produzidas, multiplicadas e combinadas à distância e veiculadas 

eletronicamente, numa comunicabilidade agora marcada pelo “corpo a corpo”: a imagem 

sonora (física, porque volumétrica) se desloca pelo espectro e se disponibiliza no aparelho 

receptor para ser recebida integralmente por um corpo à distância. O “corpo sonoro” – que 

nasce a partir da imagem sonora eletrônica – emite valores, costumes, dita comportamentos 

e moda, produzindo outros corpos, na medida em que é reproduzido pelo próprio corpo do 

receptor. Esse corpo sonoro radiofônico passou a iluminar os espaços urbanos de troca e 

mediação, agora transformados em espaços de consumo e espaços consumíveis no âmbito 

privado. Concentrados no Rio e em São Paulo, os programas de auditório e as radionovelas 

de emissoras como a Rádio Nacional (RJ) e a Rádio Record (SP), por exemplo, espalham 

pelo Brasil referências, sotaques, ritmos, ídolos. São esses espaços – vindos à tona graças 

ao jogo de claro-escuro – que transformam também as cidades em corpos.  

Da visualidade e sonoridade montada sobre composições (onde a comunicabilidade 

se compõe das articulações possíveis), caminhamos para o mundo da reprodução, marcada 

pela linearidade da reprodução em série, da montagem, estruturada em planos e ângulos, e 

que resgata a mesma linearidade da comunicação impressa. A própria organização da 

programação radiofônica remete a essa distribuição em linha: os programas se sucedem em 

uma grade horária planejada, um após o outro, em horários definidos.  

O “silêncio” que caracterizava as primeiras transmissões foi substituído, com os 

novos recursos técnicos (o gravador, sobretudo), por uma montagem de blocos em 

sequência, entremeados por anúncios comerciais que se sucedem rápida e alegremente, 

cortes diretos e ininterruptos, crossfades (cruzamento de uma música em outra, que permite 
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fazer a mudança sem interrupção), e um BG (background) ou música de fundo constante. 

Dessa forma, “o rádio introduziu a paisagem sonora surrealista” (SCHAFER, 2001, p. 140), 

na medida em que passou a se caracterizar pela justaposição e alternância de programas 

ecléticos, estilos musicais, e temas ordenados ininterrupta e efusivamente. 

Os avanços tecnológicos pelas quais o veículo passa, após a Segunda Guerra 

Mundial, são fundamentais para se pensar as articulações a partir da perspectiva da 

reprodutibilidade. O transistor, por exemplo, ao permitir aparelhos receptores cada vez 

menores, leva à configuração de uma espacialidade mais individualizada e uma linguagem 

mais íntima do receptor, enquanto os fones de ouvido permitem que cada um faça ressoar 

internamente toda a sorte de sons. Ouvido humano e dispositivo eletrônico se confundem e 

o corpo sonoro é internalizado. O uso de satélites para transmissão de programas favorece a 

formação de grandes redes de rádio, padronizando conteúdo, barateando custos, 

homogeneizando o universo sonoro. A digitalização do som comprime a onda sonora e 

possibilita o transporte de maior quantidade de informação. A quantidade de dados passa a 

fazer a qualidade da informação (MCLUHAN, 2007).  

Até meados dos anos 1980, temos uma sonoridade que se organiza como imagens 

sonoras articuladas na lógica da comunicação de massa, num regime de sonoplasticidade 

expositiva, porque mercantilizado, organizado na perspectiva do consumo. Trata-se de uma 

operação no sentido de reduzir o meio a veículo, instrumentalizando-o de tal modo que suas 

possibilidades interativas fiquem submetidas aos interesses do capital. A mediação 

caracteriza as trocas comunicativas, sobretudo, por uma espécie de “participação 

controlada”. Na perspectiva da indústria de comunicação, o ouvinte estaria reduzido a mero 

receptor e consumidor passivo da mensagem.  

No dial, caberia à radiodifusão comunitária operar como um contraponto às 

sonoridades estandartizadas das grandes redes de comunicação, não apenas em relação à 

programação musical, mas também ao conteúdo informativo, valorizando a participação e 

as questões cidadãs locais, por meio do ouvinte-emissor ativo. Porém, a maioria das rádios 

comunitárias legalizadas (RadCom) repete no espectro eletromagnético o que conhece e 

julga ser “de qualidade”, ou seja, os mesmos ritmos e montagem das emissões comerciais, 

além de controlar a participação do ouvinte-receptor, restringindo-a aos pedidos musicais 

ou à prestação de serviços e utilidade pública (FERREIRA, 2006).  

É importante que se destaque, porém, que as sonoplasticidades resultantes jamais 

serão as mesmas. Ainda que a produção e transmissão de informações de caráter local tenha 
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um espaço pequeno ou que a construção da notícia mantenha a centralidade e hierarquia do 

jornalismo convencional, nos pequenos e médios municípios a RadCom se constitui na 

única possibilidade de se ouvirem os fatos e notícias locais. E por ter à frente do microfone, 

quase sempre, um colaborador local, é a RadCom que traz com muito mais intensidade os 

acentos e cacoetes locais. A partir de meados dos anos 1980, essa lógica da comunicação de 

massa “é desmontada por uma avalanche comunicativa que invade e constrói os ambientes 

vitais e se manifesta propriamente como uma visualidade híbrida e sinestésica que se 

oferece, mas não se impõe à percepção e à atenção” (FERRARA, 2009, p. 8-9).  

Por outro lado, graças à Internet, é possível se conectar e se comunicar, instantânea 

e simultaneamente, com qualquer canto do planeta sem sair do lugar, veiculando ou 

apropriando, transformando e sendo transformado por arquivos digitalizados e 

comprimidos. Os vínculos comunicativos extrapolam os limites corporais e se estabelecem 

no nível do “mente a mente”: agora é possível trocar informações com quaisquer pessoas 

sem barreiras, sem limites geográficos ou históricos. Espaço e tempo comprimidos em 

arquivos numéricos (de zero e um) transportam mais que paisagens e imagens sonoras.  

O quadro “Que Saudade de Você”, apresentado diariamente, às 14 horas, pelo 

comunicador Eli Corrêa na Rádio Capital (SP) é um bom exemplo das novas configurações 

que conteúdos sonoros originalmente veiculados por meio de ondas eletromagnéticas 

podem assumir na Internet. Apropriados por radio-ciber-ouvintes, versões integrais ou 

trechos do quadro também podem ser acessados no Youtube. No dial, o timbre de voz de 

Eli Correa e a sonoplastia que acompanha a narração, geram uma espacialidade e, por 

consequência, uma visualidade que envolvem, fazendo ver. À semelhança de um quadro 

pictórico, o quadro é uma verdadeira tela, onde Corrêa vai construindo imagens e tornando 

visíveis elementos que envolvem a memória, a afetividade, subjetividades de seus próprios 

ouvintes. Esses elementos só se fazem visualmente concretos a partir do som.  

Na Internet, a visualidade volumétrica criada pela sonoplastia expande-se ainda 

mais e ganha outros contornos: à narração, trilha sonora e efeitos que constroem o objeto 

sonoro e garantem o sucesso do programa no dial, somam-se imagens fotográficas ou em 

movimento e textos escritos. A história de amor entre Serginho e Ritinha9, por exemplo, 

traz informações impossíveis de serem compartilhadas originalmente pelo dial: fotos do 

casal, textos escritos se acrescentam ao que é narrado pelo locutor etc. Por um lado, as 

imagens visuais conferem novos sentidos, somam dados e informações, na tentativa de 

                                                
9 Um exemplo do quadro pode ser visto em: <http://www.youtube.com/watch?v=kDjRD1VrBfg>. Acesso em: abr. 2012. 
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dizer mais do que a narração radiofônica poderia fazê-lo. Por outro lado (ao menos nesse 

exemplo específico), podem conferir ainda mais linearidade à história, na medida em que 

parecem engessar em formas rígidas e pré-fixadas imagens sonoras que na transmissão 

radiofônica original se construiriam, prioritariamente, a partir da imaginação do ouvinte. 

O som é, em essência, um espaço liso (DELEUZE e GUATARRI, 1997), um 

conjunto contínuo, que só adquire significado quando transformado em unidades discretas, 

descontínuas, ou seja, quando esse som ganha um enquadramento que lhe permite ter 

significado. Assim, o processo de percepção do som implica na tradução do som em 

imagens, ou seja, na sua “discretização”, no estabelecimento de um enquadramento que lhe 

dê significado. Desse processo, resulta uma “sintaxe do som” que se faz por meio da 

visualidade do som (FERRARA, 2008). A sonoplastia é, portanto, um dos elementos 

fundamentais na construção das imagens sonoras, que sugerem e projetam situações, mas 

ganham significados na medida em que são “discretizadas” e identificadas pelo ouvinte. 

Pelo dial, a história de amor de Serginho e Ritinha tem as cores, formas, texturas e 

densidade que resultam de diferentes processos de percepção, na medida em que 

individualizados: as características físicas do casal, por exemplo, ficam submetidas às 

associações dos próprios ouvintes. É nesse sentido, que as imagens visuais podem conferir 

ainda mais linearidade ao conteúdo. Agora e ao contrário, o processo de discretização, não 

será resultado apenas daquela sintaxe sonora. A questão é que, entre uma possibilidade e 

outra – imagens sonoras e imagens sonoras acrescidas de imagens visuais, ou audiovisuais 

–, emergem as imagens em som.  

Transposto para a Internet, um programa de rádio veiculado pelo dial pode ganhar 

um sem número de versões, que alteram a matriz original definitivamente, produzindo 

distintas sonoplasticidades. A informação sonora pode ganhar, por exemplo, imagens 

visuais relacionadas ao tema original mas também imagens aleatórias, carregadas de outras 

significações e significados, gerando outros/novos sentidos, já não facilmente mensuráveis, 

pois as imagens acrescentadas se multiplicam em muitas outras, como em uma sala de 

espelhos. Quase sempre, estamos apenas diante de uma colagem de dispositivos (fotos, 

áudio, vídeo, etc.), com predominância (ou não) de um em detrimento do outro.  

A questão é que não se trata mais apenas de imagens que se fazem por analogia, ou  

seja, pela possibilidade de combinar e multiplicar as imagens, de “fazer coexistir a parte de 

uma com a parte da outra e perceber, voluntariamente ou não, a ligação de suas estruturas”, 

a partir de uma referencialidade externa (VALÉRY, 2007, p. 135). A imagem que agora 
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resulta é numérica (programas, algoritmos que operam o sistema) e auto-referencial (sua 

referencialidade é interna).  
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