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RESUMO 

 

Presentes na Era de Ouro da radiofonia brasileira os programas de auditório se 

consolidaram como um formato que propiciavam aos seus participantes a possibilidade 

de participarem de um espetáculo sinestésico. Atualmente, inserido em um contexto 

coordenado pelas tecnologias de comunicação e informação digitais, os programas de 

auditório ressurgem nas grades de programação das emissoras de rádio paulistas abrindo 

espaço para a discussão sobre os processos de comunicação que se dão a partir da 

vinculação dos corpos presentes em um ambiente qualificado, o auditório.  

 

PALAVRAS-CHAVE: auditório; corpo; audição; rádio; sinestesia. 

 

 

De acordo com as Escrituras Sagradas do Cristianismo, a Bíblia, quando Jesus Cristo 

realizava seus Sermões, procurava por encostas rochosas das montanhas 

preferencialmente côncavas, teatros naturais. Tal estratégia facilitava a propagação da 

mensagem para um grande número de ouvintes devido à acústica do ambiente e, desta 

forma, de uma única vez e ao mesmo tempo corpos e mentes eram atingidos por meio 

da comunicação oral, da oralidade primária (Zumthor, 1993). 

O pesquisador espanhol Vicente Romano (2004:73) explica que tal estratégia de 

comunicação, nomeada por Harry Pross como ‘economia de sinais’, mais tarde seria a 

lógica subjacente dos meios eletrônicos, em especial os de massa, como o rádio e a 

televisão e atualmente dos meios digitais. Romano assim apresenta o conceito sobre a 

economia de sinais: 

"O aperfeiçoamento da técnica de sinais acelera, aumenta os 

contatos através de espaços mais amplos, porém reforça assim 

as tradicionais vantagens de poder da técnica em seu âmbito 

decisivo, o da economia de sinais: alcançar, no tempo mais 

curto, através dos espaços mais amplos o público mais 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídias Sonoras do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC – São Paulo, e-mail: julialuciaoliveira@gmail.com. 
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numeroso para o maior número possível de mensagens segundo 

o prncípio do custo mínimo." (Romano, 2004:75) 

 Não é possível assegurar que a preferência de Jesus pelas montanhas tenha se dado 

exatamente por este motivo, mas é possível inferir que, com o objetivo de alcançar o 

maior número de ouvintes ao mesmo tempo e no mesmo espaço, a configuração 

geográfica acusticamente favorável seria um item a ser considerado. 

É importante salientar que séculos antes de Cristo, os Teatros e Anfiteatros faziam parte 

da arquitetura grega e posteriormente da romana e que, portanto, a reunião de pessoas 

em um ambiente com qualidades específicas para o ver e o ouvir já era uma ‘tecnologia’ 

desenvolvida.  

O Teatro, por exemplo, surge na Grécia antiga com construções semicirculares 

destinadas a encenações de peças teatrais (dramas e comédias). Estes foram construídos 

nas encostas rochosas preferencialmente côncavas, o que permitia a criação de filas de 

bancadas concêntricas com intervalos regulares
3
. Essa arquitetura permitia que todos os 

espectadores ficassem de frente para o palco e, além disso, favorecia a acústica à 

medida que o acentuado declive no qual os assentos eram dispostos e a sua 

materialidade dificultavam a dispersão do som.  

O Teatro de Epidauro (com capacidade para treze mil espectadores) foi construído na 

primeira metade do IV a.C. pelo escultor grego Policleto e é considerado, ao lado do 

teatro de Delfos, um importante exemplo de teatro, sobretudo por sua notável acústica. 

O filósofo francês Michel Serres descreve poeticamente o Epidauro destacando sua 

acústica: “sozinho, esta manhã, apoiado numa arquibancada, saboreio o sol, há duas 

horas, no Teatro de Epidauro. O silêncio no teatro e nas moitas ao redor entra na pele, 

banha e penetra, vibra, vazio, na cavidade da orelha nua.” (2001:83)  

Os Anfiteatros, por sua vez, são arenas ovais ou circulares com a disponibilização de 

assentos a céu aberto para o espectador.  Na Roma Antiga, foram adaptados dos teatros 

gregos para servirem aos combates de gladiadores, de animais selvagens e demais 

diversões públicas.  Há relatos que alguns destes anfiteatros podiam ser até cheios de 

água para espetáculos de combates navais. O mais conhecido e maior deles é o Coliseu 

                                                
3 Plateia – ao que tudo indica, deriva do Grego platea, “largo e plano”. Inicialmente designava o lugar onde ficavam 
os músicos e se estendeu depois, em prédios diferentes dos teatros gregos, à parte onde tomam assento os 
espectadores. No teatro romano influenciado pelo grego utilizava-se para se referir a plateia, o termo Cavea, uma 
estrutura semi-circular onde, segundo a escala social, sentavam-se os espectadores. Era sub-dividido em: ima 

cavea, media cavea e summa cavea. 
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de Roma. Alguns anfiteatros, como o Coliseu Romano e a Arena de Verona, podiam 

acomodar até 40.000 pessoas.   

Teatro e anfiteatro nos remetem à palavra auditório que deriva da palavra Audire que 

em latim significa “ouvir”, que nos dá “Audiência”, “Audição”, e finalmente 

“Auditório”. Auditório, que em latim é Auditoriu; tem, dentre seus o de significado de 

assembleia ou reunião de pessoas que têm por objetivo ouvir um discurso ou assistir a 

uma sessão ou audiência.   

Na história e na estética da radiofonia brasileira, o auditório surge no final dos anos de 

1930 e revela-se como um espaço onde se agrupavam presencialmente os ouvintes ou 

espectadores para assistirem e participarem de um espetáculo que já conheciam por 

meio das ondas sonoras de um meio que suspendia a imagem e se consolidava como 

produtor de bens simbólicos. Como lembra a pesquisadora Lia Calabre nesta fase “o 

rádio criou uma corte imaginária com Rainhas do Rádio e Reis da Voz, sempre seguidos 

por súditos fiéis (...) Eles poderiam ser vistos ao vivo nos programas de auditório que 

levavam multidões até as rádios.” (2004:40) 

Portanto, a possibilidade de conhecer o dono da voz que invadia periodicamente o 

imaginário destes ouvintes em suas escutas ritualísticas
4
 e ainda participar de um 

programa radiofônico, apresentou-se até os anos de 1950 como um evento social.  Este 

‘estar presencialmente’ ao mesmo tempo e no mesmo espaço para assistir/participar de 

um espetáculo configura o que o cientista político e da comunicação Harry Pross
5
 

nomeia de comunicação ou mídia primária. A Teoria da Mídia de Pross propõe o estudo 

da comunicação a partir dos processos de mediação: a mediação primária ou meios 

primários, meios secundários e meios terciários. A comunicação primária refere-se, 

portanto, ao processo no qual os participantes contam com os recursos dos corpos (voz, 

ruídos, gestualidade, aparência, odores) para estabelecerem a comunicação presencial. 

O corpo é a mídia primária. A mídia secundária como nos explica Menezes é “quando 

                                                
4 Devido ao volume do aparelho receptor e ao seu alto custo para aquisição, as pessoas se reuniam geralmente na sala 
de estar para escutarem seus programas preferidos. Embora aborde a era de ouro nos EUA, o filme de Woody Allen, 

A Era do Rádio de 1988, retrata com propriedade em diversas cenas este ritual. Os Rituais – dos mais complexos até 
os rituais do dia a dia, os rituais são específicos da cultura e mudam ao longo da história. Devem ser lidos como 
textos culturais nos quais as encenações assumem relevância. 
 
5 O teórico alemão Harry Pross baseia-se nos estudos sobre o corpo de Helmuth Plessner para fundamentar sua Teoria 
dos Media Mídia. Para Plessner (1977: 06) haverá influências fisiologicamente palpáveis entre olho e ouvido, tato e 
paladar, ligações colaterais inibitórias e excitatórias, pois o corpo humano é uma unidade funcional, cuja presença 
orgânica é revelada pelas modalidades proprioceptivas das sensações cinestésicas e musculares”.  
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um corpo usa uma ferramenta para se comunicar com outro corpo, como acontece no 

meio jornal e a mídia terciária é quando os corpos envolvidos no processo comunicativo 

precisam de ferramentas, como nos meios eletrônicos, especialmente o rádio.” 

(2010:23).    

Na perspectiva teórica de Harry Pross fica claro que em todo processo de comunicação 

sempre há um corpo no início e no final, que há uma complementaridade entre as mídias 

e como explica Norval Baitello:  

“isso não significa que a comunicação presencial seja mais 

simples ou mais fácil, e também não quer dizer que a 

comunicação terciária seja mais complexa por requerer maior 

número de etapas de mediação. Cada uma delas possui suas 

vantagens e desvantagens, seu potencial maior ou menor, sua 

melhor ou menos adequada aplicabilidade para cada 

determinada situação.” (2010:63) 

 

No pensamento de Pross o conceito de mídia ganha expansão e abre espaço para a 

discussão sobre a importância da comunicação primária muitas vezes negligenciada 

pelos estudos da área. Sobre esta constatação Vicente Romano que dialoga com os 

conceitos da teoria da mídia de Pross nos alerta para o fato de que: 

"Até agora, a investigação mediática primou a história dos 

meios, particularmente dos impressos, os meios terciários e suas 

particularidades tecnológicas (...) Mas brilham por sua ausência 

os estudos sobre os efeitos sociais dessas tecnologias ou os 

efeitos a longo prazo dos meios audiovisuais sobre a consciência 

das pessoas, sobre o papel que os meios primários ainda 

desempenham na sociedade tecnificada. Nos últimos anos 

obtiveram-se progressos tão grandes na transmissão de sinais 

que a comunicação direta ficou para trás. Porém, isso não quer 

dizer que os meios primários tenham desaparecido." (2004: 170) 

 

De fato a comunicação primária não desapareceu e continua atuante como observamos 

nos programas de auditório que se configura como um processo comunicativo de troca 

viva, corpórea e sinestésica, no qual o corpo figura como uma mídia principal, que 

utiliza de seus recursos intrínsecos para comunicar. São, portanto, gestualidades e vozes 

de um corpo performático acompanhadas de sons articulados e recursos cênicos, que 

acionam de forma simultânea e sinestésica o sistema perceptivo dos corpos presentes - 

plateia e os próprios apresentadores – vinculando-os em um ambiente que se mostra 

pleno de possibilidades interativas. Como confirma Norval Baitello (2011), “o impacto 
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e a força da comunicação primária são notáveis, pois grande parte da percepção obtida é 

inconsciente e a sua força está na pluralidade de linguagens que são acionadas 

simultaneamente.”  

A partir da Teoria dos Media de Harry Pross é possível observar os indícios de 

complementaridade entre as mídias e a constatação da importância do resgate do corpo 

como mídia fundamental, sobretudo no contexto da cultura digital na qual grande parte 

das relações se apresenta mediada por dispositivos que interconectam a distância esses 

mesmos corpos. 

Portanto, ao analisarmos os programas de rádio atuais que saem das quatro paredes dos 

estúdios e elegem o auditório para transmitir suas edições, é possível entendermos como 

se constrói um ambiente comunicacional no qual os corpos se contagiam.  

O Auditório como Ambiente Sinestésico 

Apesar de ser um ambiente que nos remete imediatamente ao ver, o auditório convoca 

simultaneamente o ouvir e todos os demais sentidos dos participantes, remetendo-os ao 

conceito de unidade de sentidos observado por Plessner:  

“Unidade implica multiplicidade (...) a unidade dos sentidos 

não tem como tema a organização dos sentidos dentro dos 

limites impostos ao homem enquanto ser vivo, mas sim a 

totalidade com inclusão das possibilidades especificamente 

humanas.” (2007:7) 

 

O programa de auditório no Brasil consolida-se como um formato de sucesso 

mobilizando os ouvintes-espectadores e os demais meios de comunicação da época 

como as revistas e os jornais impressos.  

O meio rádio, com a popularização de sua programação e consolidação de uma estética 

voltada para instigar o imaginário do ouvinte por meio dos sons, passa a 

orquestrar/sincronizar os costumes e ritmos das cidades que se formam e o programa de 

auditório torna-se um acontecimento social. 

Antes mesmo do surgimento do primeiro programa de auditório em 1939, a experiência 

comunicativa entre locutor e ouvinte dava-se, sobretudo, a distância e por meio de vozes 

descorporificadas (esquizofonia de Murray Schafer, 1991) e mediatizadas pelo meio 

rádio. A performance de voz, acompanhada ou não pelos elementos da sonoplastia 

(trilhas ou músicas executadas ao vivo pelas orquestras ou veiculadas a partir dos 
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discos, efeitos sonoros, ruídos e silêncios) incitava sinestesicamente
6
 o ouvinte a 

construir uma imagem mental particular sobre o locutor e todos os demais participantes 

do programa.  

Embora o senso comum aponte para a manifestação da imagem como uma mídia 

eminentemente visual, Hans Belting, a partir da abordagem antropológica da imagem, 

destaca o corpo como mídia viva que possui e produz imagens mentais.   

“A medialidade das imagens transcende a esfera visual 

propriamente dita. A linguagem permite uma imageria verbal 

quando transformamos palavras em imagens mentais próprias. 

As palavras estimulam nossa imaginação, enquanto 

imaginação, por sua vez, transforma as palavras nas imagens 

que elas significam. Neste caso, é a linguagem que serve como 

um meio para transmitir  imagens. Mas aqui também ela 

necessita do nosso corpo para preenche-la com experiências 

pessoais e significado; esta é razão pela qual a imaginação tem 

resistido a  qualquer controle público” (2006:38) 

 

Tal capacidade de provocar imagens mentais por meio das ondas sonoras do rádio é 

explicada por Plessner, quando o autor destaca as modalidades de sentidos e suas inter-

relações:  

“Há muito é sabido que cada modalidade de sensação como 

ver, ouvir, cheirar, está associada a um órgão determinado. 

Cada um dos órgãos é específico para uma determinada 

qualidade (de vivência fenomenal da qualidade do estímulo 

físico) (...) A intermodalidade se refere a fenômenos como a 

audição de cores, isto é  à associação de sons a cores ou 

também a odores o que é um fenômeno muito mais difundido e 

muito menos sujeito à própria volição do que se admitia antes. 

As metáforas dos poetas encontram aqui sua fundamentação 

verdadeira.” (1977: 5 – 6) 

 

Com os programas de auditório abre-se a possibilidade desta voz ganhar outro contorno 

imagético, agora construído também por elementos da ordem do visual. Portanto, ao 

locutor é dada a oportunidade de construir um corpo visual para a sua voz. Para o 

ouvinte, é a oportunidade de participar de uma forma diferente, ou seja, inserido em um 

ambiente comunicativo polissensível.   

                                                
6 O Sinestésico tem a ver com aquele que é “sensorial”, ou seja, é capaz de fundir ou misturar diferentes 

sentidos, por exemplo, conseguem ouvir (audição) um movimento visual (visão) ou sentir cheiro (olfato) 

ou gosto (paladar) de uma imagem visual (visão) ou visualizar (visão) ao ouvir (audição) uma música. 
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No espaço qualificado deste auditório, a apreensão cognitiva é resultado de uma 

experiência sinestésica de provocação de sentidos. Som, luzes, cores se amalgamam 

com o olfato, o tato e até mesmo o paladar, abrindo para possibilidades interativas (e 

não somente mediatizadas) entre os espectadores e o (s) apresentador (es).  Neste 

sentido, a percepção de quem participa dos programas de auditório ganha em volume e 

proporciona a este ‘novo homem’, como diz Vilém Flusser, uma nova experiência. 

"O novo homem não é mais uma pessoa de ações concretas, 

mas sim um performer: Homo ludens, e não Homo faber. Para 

ele, a vida deixou de ser um drama e passou a ser um 

espetáculo. Não se trata mais de ações, e sim de sensações. O 

novo homem não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar. Ele 

deseja experimentar, conhecer e, sobretudo, desfrutar." (2007: 

58) 

 

A presença e a vinculação entre os corpos (mídias primárias) qualificam o processo 

comunicativo que se constrói, pois são corpos que se aproximam e se afastam, que se 

tocam por meio da voz que ainda se configura como o nexo de contágio entre eles. O 

que qualifica este espaço, portanto, é a voz-corpo que se faz presente pela performance 

do apresentador que contamina os corpos dos espectadores, como se existisse entre eles 

um fio condutor levando as sensações de um corpo para o outro. 

Na plasticidade de suas curvaturas, o corpo é irredutível, 

imbuído de incomensurabilidade.  Não se cabe nas fôrmas 

instituídas dos clichês e das leis que o pretendem empadronar, 

conformar e silenciar. Irreverente, no fluxo de suas afecções e 

no lampejar de seus feixes, ele transgride os determinismos 

reducionistas, os modelos que comprimem e cerceiam seus 

movimentos, a pregnância se suas vibrações co-moventes. Com 

suas torções, escapa à unidimensionalidade das normas que o 

pretendem domesticar e enrijecer. Suas in-tensidades 

desinstalam e desbordam as lógicas instrumentalistas, desafiam 

cânones que o pretendem conformar aos auspícios da 

homogeneização. (ARAÚJO, 2008: 75) 

 

Para os espectadores que compõem a plateia é reservado um papel que não se reduz ao 

de “receptor”. O programa de auditório mostra-se com um espaço com possibilidades de 

trocas comunicativas, de interação subvertendo a lógica dos meios de massas 

coordenados pela lógica da mediação. Trata-se, portanto, de um ambiente midiático 

pleno de possibilidades de interação entre os participantes que pode superar o processo 

de mediação (no qual a função comunicativa tende a zero) e alcançar a interação.  
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Tal possibilidade interativa encontra ressonância na força vinculadora dos ‘ingredientes 

corpóreos’ que compõem e transformam o formato – materialidade vocal, expressão 

gestual, odores, proximidade física – e acontecem de forma única no momento de um 

espetáculo sinestésico. Michel Serres, em Variações sobre o corpo, nos traz uma 

percepção sobre o poder do corpo em movimento e sua relação com o ambiente: 

“O corpo em movimento federa (reúne) os sentidos e os unifica 

nele. Essa visão corporal global e esse toque, cujo maravilhoso 

poder de transubstanciação transformam o paredão rochoso 

(distância, ausência) em matéria mole e fibrosa, continuam 

sempre a produzir encantamento. (...) Esse canto prodigioso e 

intenso que surge do corpo exposto ao movimento ritmado do 

coração, à respiração e à regularidade parece sair dos receptores 

musculares e das articulações, do sentido dos gestos e do 

movimento para invadir inicialmente o corpo e depois o 

ambiente, com uma harmonia que celebra sua grandeza e que, 

posteriormente, se adapta transbordante ao próprio corpo que a 

emite.” (2004:17) 

 

No andamento do programa, os espectadores são convocados a participarem dentro de 

uma estrutura pré-estabelecida, comunicada com antecedência ou não. Neste contexto, 

os espectadores são envolvidos em uma coautoria de um jogo (Huizinga,1980)
7
 cuja 

manifestação sonora por meio de perguntas, exclamações e aplausos sustenta e modula 

a performance do apresentador.  

Para os espectadores dos programas de auditório atuais, as tecnologias digitais abrem 

para outras possibilidades de participação. Vale lembrar que nos anos 1940 e 1950 a 

participação por telefone, por exemplo, era destinada àquele que acompanhava o 

programa por meio das ondas hertzianas. Nos programas que fazem parte do rádio da 

era da convergência das mídias, além de envio de e-mails, é possível postar mensagens 

de textos nas redes sociais (twitter, facebook) e também imagens. Afinal, dentro da 

lógica da visualidade, estar presente em um determinado programa é algo para ser visto.  

Portanto, ao analisarmos o auditório como ambiente do programa radiofônico em 

questão, a discussão sobre as tecnologias de informação e comunicação não pode ficar à 

margem. A construção da imagem sonora dos participantes presentes física 

                                                
7 Noção de jogo para Johan Huizinga: "O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro 

de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 

de alegria e de uma consciência de ser diferente da 'vida cotidiana'."(1980:33)  
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[apresentador (es) e espectador (es)] e virtualmente [ouvintes – internautas] passa 

necessariamente pelas possibilidades e interferências que as tecnologias digitais 

apresentam e efetivamente propiciam no momento deste jogo. 

Auditório como Espaço Qualificado e Exponencializado 

Com o aperfeiçoamento das tecnologias de informação e comunicação digitais, o 

distanciamento dos corpos, a possibilidade de estar virtualmente presente nos espaços e 

o acesso a um intenso fluxo de informação em poucos instantes abriram diferentes 

possibilidades de relacionamentos sociais por meio das mídias e com as mídias.  

Com a massificação de aparatos móveis, acentuou-se ainda mais a onipresença dos 

corpos e também a sua exposição à informação. Tal contexto reorganizou as relações 

sociais, econômicas e políticas, com destaque especial para as comunicações. Os meios 

em plena era da convergência agora se reorganizam a cada instante para as novidades 

que surgem e modificam suas formas de produzirem, veicularem/disponibilizarem e 

compartilharem conteúdos com o seu “receptor”.  

Neste sentido, a participação em um programa de auditório atual ganha em 

exponencialidade tanto para os que acompanham a distância e podem emprestar a voz 

do (s) apresentador (es) ao se fazerem presentes por meio de e-mail ou por meio de 

postagem de texto (verbal ou imagem) nas redes sociais, quanto para os que optam por 

estar presentes e que também podem se fazer vozes pelos mesmos artifícios 

tecnológicos e por meio da presença efetiva e física no espaço.   

Neste sentido, o espaço físico em si merece atenção, pois, por se tratar de um momento 

em que a presença não virtual nos parece a regra, a participação in locu em um 

programa deste formato nos parece relevante.  

“A alteração de cultura no uso de dispositivos móveis não é 

observada somente com a maior intensidade da conexão tendo 

em vista que o indivíduo agora está conectado todo o tempo 

com a rede, mas também com o contexto do espaço físico. (...) 

O “lugar” e o “encontro físico” são elementos novos na 

socialização da cibercultura, estes elementos são ligados mais 

ao mundo pré-internet e que agora são potencializados e 

amplificados.” (Pase e Pellanda, 2009:124) 

 

Os atuais programas de auditório realizados na capital paulista geralmente são 

realizados em locais físicos de fácil acesso, próximos a linhas de transportes coletivos, 

pontos de passagem e endereços de referência e arquiteturas imponentes da cidade,  
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como é o Conjunto Nacional e a Casa das Rosas – bairro Cerqueira César,  Pateo do 

Colégio – região central, Teatros da Rede Sesc (Serviço Social do Comércio) ou de 

consumo, como são os Shoppings Santana Parque ou Higienópolis e a casa de 

espetáculos Bourbon Street. 

As possibilidades de gerar comunicação “a partir” e “neste” ambiente, criar visualidade 

– ver e ser visto – configura o programa de auditório radiofônico como um espaço físico 

qualificado de imagens (sonoras e visuais) e interações. A possibilidade de compartilhar 

momentos com a celebridade
8
 que apresenta ou que participa como uma atração do 

programa abre espaço para criar registros, imagens que serão compartilhadas. Não 

muito diferente do que se observou com os fãs clubes que se organizavam em caravanas 

para os programas de auditório dos anos de 1940 e 1950, é possível que as postagens 

nas páginas pessoais na rede mundial de computadores sejam testemunhas desta 

necessidade criar visualidades. 

Neste contexto, a interação entre os corpos presentes e ausentes dá ao espaço um 

contorno que o qualifica, pois o mesmo se revela como um nó de uma rede de 

informações que se desdobra em outras informações. “Um espaço que flui informações 

não é um espaço vazio; ele tem relações construídas na rede e em volta dela.” (Castell, 

M. apud : Pase e Pellanda, 2009:126) 

O fato é que os Programas de Auditório que hoje compõem a programação de algumas 

emissoras de São Paulo como a CBN, do Sistema Globo de Rádio – “Fim de 

Expediente”
9
, “No Divã com Gikovate”

10
 – podem ser analisados como uma estratégia 

                                                
8 O termo celebridade está diretamente relacionado à lógica da cultura de massa que ganha volume no início do 
século 20 com a imprensa, o rádio, a fotografia e o romance folhetim. Com a televisão e atualmente com a internet,  a 

quantidade e a velocidade das informações  conferem aos meios de comunicação um poder ainda maior de persuasão 
e dissuasão sobre a sociedade. Neste contexto a imagem de celebridade ganha exponencialidade. São imagens de 
celebridades com as quais o público se identifica e simpatiza almejando ficar parecido ou próximo ao que já foi visto.  
9 O programa “Fim de Expediente” completou em 2012, seis anos de veiculação sob o comando de três 
apresentadores que em tom coloquial e bem humorado discutem temas diversos ligados ao cotidiano da população. 
Além de um dos apresentadores – o ator Dan Stubach – o programa inclui a presença de personalidades 
(celebridades) que participam como convidados. Atualmente toda última sexta-feira do mês o programa é veiculado 
ao vivo de um auditório com a presença do espectador que tem entrada franqueada e pode participar dentro dos 
mecanismos propostos. O ouvinte que acompanha à distância participa por meio de postagem de mensagens nas redes 

sociais que são acessadas pelos apresentadores no momento da transmissão do programa. No site da emissora é 
possível conferir registros do programa e os audiocast (arquivos em mp3) com os programas já veiculados. 
10 O Programa “No divã com Gikovate” é transmitido semanalmente e é exclusivamente um programa de auditório 
gravado previamente e veiculado em dia pré definido na grade de programação da emissora sendo possível ouvi-lo 
posteriormente no formato de audiocast (arquivo sonoro em mp3). Os espectadores participam ativamente por meio 
de perguntas ao vivo que giram em torno questões subjetivas de ordem psicológica. O programa está no ar há 05 anos 
e é apresentado pelo psicanalista Flávio Gikovate. O Teatro Vera Hertz – Conjunto Nacional da Avenida Paulista/SP 
-  tem sido o palco da maioria de suas gravações e tem um público cativo. O ouvinte que acompanha a distância é 

possível participar por meio de e-mails previamente enviados à produção. O tom confessionário e a relação de 
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de marketing, cuja meta pode ser a de criar visualidade para a emissora, seus programas 

e apresentadores. Pode também (e não em oposição) ser entendido como a recuperação 

de um espaço de encontro e de vinculações que incorpora tecnologias, mas não se 

restringe a elas, atestando que toda comunicação inicia e termina no corpo como 

unidade sensível e cognitiva. 

 

                                                                                                                                          
confiança entre os participantes e o apresentador e entre os próprios participantes são marcas que evidenciam e 
diferenciam o programa dos demais. No site da emissora (www.cbn.com.br) é possível conferir registros do 

programa. 

http://www.cbn.com.br/
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Sentido Horário: Palco com apresentadores e convidados do Programa Fim de Expediente. Participação de 

integrante da plateia do programa No Divã com Gikovate. Plateia do programa Fim de Expediente.  

Fontes das Imagens – da autora e do site da emissora (www.cbn.com.br) 
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