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RESUMO 
 

Este artigo tem por objetivo destacar a importância do rádio na modernização da América 
Latina, contextualizando-o no processo de industrialização, especificamente a partir da 
década de 1930. Destaca-se também as peculiaridades encontradas na América Latina 
durante tal processo como: marginalização e dependência. Acredita-se que ao resgatar a 
função de mediação popular do rádio, durante esse período, a  compreensão e reflexão de 
sua potencialidade democrática é favorecida. Por meio de pesquisa bibliográfica, á luz dos 
teóricos Barbero (2001), Canclini (2008), Thompson (2009), Calabre (2004), dentre outros, 
busca-se promover uma problematização a respeito da  comunicação massiva em paralelo à 
modernização na América Latina, e diante deste cenário denotar o protagonismo do veículo, 
considerado ancião dos meios de comunicação.  
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1.1 Expansão Industrial e Marginalidade: Processos Inerentes ao Capitalismo 

Dependente da América Latina 

  

 Inerente ao processo de desenvolvimento dos países da América Latina está à 

expansão das desigualdades sociais, da marginalização mediante as zonas urbanas, 

transformando as cidades em lócus da acumulação capitalista, porém na mesma medida 

aglomerados densos de espoliação urbana. Para Maricato (1996, p.31): “O desenvolvimento 

urbano desigual em vez de eliminar a herança do atraso, reproduziu-a e deu-lhe novas 

confirmações”.  

 Baseada nas argumentações de Florestan Fernandes (1977), Ermínia Maricato 

(1996), desenvolve um pensamento que revela uma modernização nacional com resquícios 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Mídia Culturas e Tecnologias Digitais na América Latina do XII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas, mestranda em Comunicação Midiática pela 
UNESP. Membro do Grupo de Pesquisa Mídia e Sociedade. Bolsista pela Fundação de Amparo a Pesquisa no Estado de 
São Paulo- FAPESP. E-mail: alinemeneguini@gmail.com 
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do arcaico, sendo característica do capitalismo periférico dependente, ou seja, a 

modernização foi processada de forma segmentada, de acordo com o ritmo da fusão entre 

“antigo” e “moderno”. De outro lado, o capitalismo latino-americano quando comparado 

com o capitalismo de países centrais revela uma trilha histórica distinta, marcada por 

fenômenos enraizados na marginalidade.  

 A intensificação do processo industrial culminou na liberação de parte da força de 

trabalho de produção “tradicional”, como não consegue ser assalariada, essa parcela de 

trabalhadores buscam novas relações de produção, muitas vezes arcaicas presentes no setor 

terciário, tornam-se autônomos, prestadores de serviços, empregados domésticos, 

desempregados, trabalhadores informais dentre outras categorias que formam o cenário 

urbano de trabalho latino-americano (KOWARICK, 1985). 

 Compreender tal fusão entre arcaico e moderno como “mundos” distintos dentro do 

capitalismo é um equívoco segundo Kowarick (1985), pois a manutenção destas formas 

tradicionais e a criação de novas formas de produção estão integradas no modo de 

produção, que mesmo sendo nitidamente capitalista, em seu processo de acumulação, além 

de integrá-las as articula e delas se alimenta. Portanto a lógica capitalista além de gerar e 

manter formas tradicionais não capitalistas na divisão social do trabalho integra-as no 

processo de acumulação.  

 A integração das estruturas de produção não significa que a marginalidade seja 

solucionada, pelo contrário, desnuda os países desenvolvidos pelo fato de estes, também 

possuírem o capitalismo vinculado à marginalidade. Mas a realidade latino-americana 

acarreta um fator que para Kowarick (1985, 1996) agrava ainda mais a marginalidade: 

 
(...) ao analisar as sociedades latino-americanas, avança no sentido de 
categorizar novos processos que geram marginalidade decorrentes do fato 
de o sistema, além de ser capitalista, ser também dependente. Em outras 
palavras, a marginalidade teria uma significação particular nas formações 
sociais do Continente na medida em que estas são marcadas por uma 
situação de dependência (KOWARICK,1985, p. 61). 

  

 Compreende-se nesse artigo, dependência em sua vertente estrutural, numa dinâmica 

entre dominante e dominado, sendo que nessa perspectiva o dominado é atribuído à 

característica de receptor, assim o sistema político e econômico encontra-se vinculado tanto 

no plano interno quanto no externo. O conceito de dependência então se aproxima do 

sentido de subdesenvolvimento, não cabendo aqui abordar as diversas linhas teóricas sobre 

as relações de dependência entre países centrais e latino-americanos. O que se pode 
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observar na industrialização incipiente como relação de dependência é a exportação de 

matérias primas e produtos agrícolas, e intensa importação de produtos industrializados, 

sendo assim o processo estava controlado pelos interesses dos países dominantes (centrais), 

que ditavam limites à industrialização (KOWARICK, 1985, p.69). 

 O subdesenvolvimento dos países latino-americanos agrega a característica também 

de ser excludente, e de articular e manter as relações de trabalho “arcaicas” entrosadas no 

acúmulo de capital. O fato de este processo ser excludente revela um cenário no qual a 

industrialização se encontra em nível poupador de mão de obra, gerando uma quantidade 

pequena de empregos assalariados. Por isso o interesse em preservar e criar formas não 

“capitalistas” de obtenção de riqueza.  

 Fundamentalmente a partir da segunda guerra mundial, mais especificamente na 

década de 1950, o panorama industrial latino-americano é intensificado com a instalação do 

capital estrangeiro investindo em diversos setores econômicos. Portanto se até a década de 

1930 a dependência estava concentrada no setor agroexportador, a partir dessa década, 

devido à necessidade de substituição de importações, assume-se novo enfoque, 

manifestando-se principalmente no ramo industrial. Diante deste contexto o setor agrícola 

se moderniza, e passa a liberar mão de obra que se direciona para a zona urbana. No 

entanto, mesmo com a expansão industrial devido aos investimentos estrangeiros, o 

processo de industrialização utiliza de forma limitada a mão de obra disponível. Para 

Kowarick (1985, p.75) “conferir ao capital estrangeiro a responsabilidade única no processo 

de marginalização social parece abusivo”. Seria mais pertinente, segundo o autor afirmar 

que, é a configuração histórica dos países latino-americanos, a qual instiga as desigualdades 

e contradições oriundas do próprio capitalismo. 

 A marginalidade traçada por Kowarick (1985) condiz ao processo de inserção no 

sistema produtivo, porém tal escolha exclui outros critérios possíveis de serem analisados 

como: baixa remuneração, precárias condições de consumo seja material ou cultural. Em 

síntese pode-se inferir que o sistema produtivo, define classes sociais, na medida em que 

para conquistar a acumulação de capital, explora a força de trabalho por meio da mais valia3 

viável para tal feito, e o excedente disponível incorpora-se ao capital. Assim os sujeitos 

podem ser classificados como trabalhadores não marginais (assalariados) e marginais (não 

                                                 
3  Entendida na pesquisa como expropriação do trabalho, obtenção de lucro por meio da mão de obra.  Para mais 
aprofundamentos: MARX, Karl. O capital. Coleção Os economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 
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assalariados) que devido às relações de trabalho não permite categorizar como plenamente 

capitalista.  

 Compartilhando das mesmas convicções, de forma mais direcionada para o Brasil, 

Ermínia Maricato (1996, p.15) explicita que o crescimento econômico nacional se mostra 

profundamente concentrador, de poder, de riqueza e de terra. No Brasil o “fordismo 

periférico” se desenvolve com a exclusão social. “Trata-se da modernização com exclusão”. 

Importante ressaltar que a concepção dos termos marginalidade e exclusão nesse momento 

nas argumentações de Kowarick (1985) e Maricato (1996) ganham a mesma conotação. 

 Diante deste contexto, o contingente supérfluo para o desenvolvimento industrial 

reinventava sua existência e transfigurava as formas de trabalho para o próprio sustento, 

adaptando-se ao novo ambiente econômico. O sujeito pertencente ao grupo “marginal” por 

consequência era excluído dos benefícios inerentes à sociedade urbana. Nesse sentido 

Kowarick (1985, p. 26) referenciado por Park (1948) busca compreender a personalidade e 

conflitos vivenciados pelo “homem marginal”. Conceituado como sujeito que coexiste em 

dois “mundos” duas culturas, como também em grupos, classes sociais, seitas religiosas, 

comunidades dentre outros, sendo pressionado por um reajuste constante, e deslocação 

social. Caso não esteja reajustado ao novo grupo, e encontra-se em conflito com o grupo ao 

qual pertencia, por consequência encontra-se a margem dos dois grupos, pois não pode ser 

considerado integrado a nenhum deles. Tal fato ocorre também em razão da modernização 

capitalista, pois o intenso ritmo de transformação social acirra a competição econômica e a 

pluralidade de valores e códigos. A teoria do “homem marginal” como possui cunho 

psicológico, pouco contribui para com resultados mais concretos, mas o que se pode inferir 

é que “trata-se da integração de ‘minorias’ ou de ‘subordinados’ que têm como ponto de 

referência os grupos de maior prestígio e poder” (KOWARICK, 1985, p.28-29). 

 

1.2 Mídia e Modernização: Hibridação e Mediação Cultural na América Latina 

 

 Se na primeira parte deste artigo, o desenvolvimento do capitalismo foi 

problematizado sob a égide da perspectiva socioeconômica, destacando-se a crescente 

industrialização e marginalidade. Nesse momento, explora-se a formação das sociedades 

modernas, e as implicações que tal expansão industrial causou não apenas no ambiente 

econômico, mas também sob o foco do desenvolvimento dos meios técnicos de difusão de 

bens simbólicos, juntamente com os impactos culturais que tais transformações 
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desencadearam nas sociedades. Considera-se, portanto que o desenvolvimento desses meios 

técnicos, desde suas formas mais rudimentares de impressão, até a difusão eletrônica, por 

satélite e digital, desempenhou importante papel para o surgimento das sociedades 

modernas. Corroborando tal premissa Thompson (2009, p.12) explicita: 

 
O desenvolvimento dos meios de comunicação se entrelaçou de maneira 
complexa com um número de outros processos de desenvolvimento que, 
considerados em sua totalidade, se constituíram naquilo que hoje 
chamamos de ‘modernidade’. Por isso, se quisermos entender a natureza 
da modernidade – isto é, as características institucionais das sociedades 
modernas e as condições de vida criadas por elas – deveremos dar um 
lugar central ao desenvolvimento dos meios de comunicação e seu 
impacto.  

 

 O uso dos meios de comunicação implica no desenvolvimento de novas formas de 

ação e de interação no mundo social, o que significa que os indivíduos mediados pela mídia 

passam a se relacionar com os outros indivíduos e consigo mesmo, mediante novas formas 

e novas maneiras.  

Desse modo Thompson (2009) define as características do mundo moderno como 

um conjunto de transformações institucionalizadas que ocorreram inicialmente na Europa 

durante o fim da Idade Média e o início da era moderna, tais transformações dependiam de 

contextos históricos específicos, e podem ser entendidas mais claramente como: mudanças 

econômicas (transformação do feudalismo europeu em novo sistema capitalista de produção 

e de intercâmbio); mudanças políticas (aparecimento do sistema estado-nação e redução 

gradativa das unidades medievais), e guerra (poder militar se direcionou cada vez mais para 

os estados-nações). Em relação às mudanças culturais para Thompson (2009), não é 

possível determinar aspectos claros, pelo fato de que as análises concentram-se na avaliação 

de modificações de valores e crenças. A fim de detectar tais transformações culturais o 

teórico se foca inicialmente nos meios, na produção e circulação de formas simbólicas, 

assim se torna possível analisar com maior precisão o impacto dos adventos da 

modernização. 

Nesse processo a comunicação e a interação social se modificaram de forma 

profunda e sem volta, passando a desempenhar o papel de mediação da cultura, tendo como 

pano de fundo o desenvolvimento das organizações midiáticas, que buscavam a partir do 

século XV expansão gradativa de suas atividades. Os efeitos dessas transformações foram 

sentidos muito além dos centros urbanos em constante crescimento e dos estados-nações 
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europeus, por meio da exploração do comércio e da colonização, diversas partes do mundo 

envolveram-se nesse processo, inclusive a América Latina.  

Na medida em que se formavam estados-nações criavam-se complexos símbolos e 

sentimento de pertencimento a uma nação, a fim de consolidar o estado nacional 

enfraquecendo assim movimentos separatistas. O “nacionalismo” estratégia política de 

canalização da identidade nacional estava diretamente relacionado com o desenvolvimento 

dos meios de comunicação, os quais permitiam a difusão desses símbolos e transmitiam os 

posicionamentos políticos. Tal estratégia possibilitou a unidade de mercado ser 

transpassada para unidade política, por meio da integração cultural. Para Barbero (2001, 

p.141) “as diferenças culturais entravavam a livre circulação das mercadorias e 

representavam para o absolutismo uma inadmissível divisão de poder”, a fim de superar 

este obstáculo a cultura nacional é construída, tornando as classes populares deslocadas, 

sem possibilidade de existir. 

Diante da expansão capitalista pelo ocidente, muitas populações urbanas 

vivenciaram forte crescimento e especificamente na segunda metade do século XIX um 

declínio na taxa de analfabetismo, favorecendo assim a comercialização dos bens 

simbólicos. Diante desta perspectiva Barbero (2001, p.142) interpreta tal processo como 

“enculturação das classes populares”, que consiste na transformação do sentido de tempo, 

sendo que a partir do processo de industrialização tal sentido centralizou-se na produção, e 

a transformação do saber e seus modos de transmissão culminou no estabelecimento da 

escola. O que se percebe é que a implantação do capitalismo nas sociedades modernas, não 

rompeu apenas com o feudalismo, impondo um modo de trabalho focado na produção, mas 

também rompeu com um modo de vida, que resumiu a vida inteira à produção, e 

transmutou tal valor de mercado para política.  

Neste cenário de enculturação das classes populares e inserção da classe operária 

nos processos de produção, percebe-se um deslocamento da legitimidade burguesa “de cima 

para dentro”, o que significa a passagem da fase de submissão para fase de formação de 

consensos. Com isso o sistema tradicional de diferenças culturais foi dissolvido dando 

visibilidade à força das massas, seja na aparição de uma massa enquanto mão de obra seja 

na criação de uma nova cultura, modo de vida massivo. Diante de tal dinâmica Barbero 

(2001, p.181) alerta:  
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Os dispositivos da mediação de massa acham-se assim ligados 
estruturalmente aos movimentos no âmbito da legitimidade que articula a 
cultura: uma sociabilidade que realiza a abstração da forma mercantil na 
materialidade tecnológica da fábrica e do jornal, e uma mediação que 
encobre o conflito entre as classes produzindo sua resolução no 
imaginário, assegurando assim o consentimento ativo dos dominados. 
Essa mediação e esse consentimento, no entanto, só foram historicamente 
possíveis na medida em que a cultura de massa foi constituída acionando 
e deformando ao mesmo tempo sinais de identidade da antiga cultura 
popular e integrando ao mercado as novas demandas das massas. 
 

Sob essa perspectiva, nesse momento é importante retomar alguns apontamentos 

socioeconômicos para alcançar a devida problematização da massificação e a hibridação 

das culturas na América Latina. Primeiramente é importante ressaltar que a ideia de 

modernização nos países da América Latina, assemelha-se com um movimento de 

adaptação econômica e cultural. Para que tal projeto modernizador ganhasse força nesses 

países, o Estado desempenhou um papel centralizador e de protagonista social.  Diante ao 

extremo êxodo rural e ao crescente processo migratório, as massas populares invadiram as 

cidades, em meio à crise hegemônica, devido à ausência de uma classe com capacidade de 

direcionamento social, os Estados buscaram nas massas populares sua legitimação nacional. 

A massificação impulsionou o surgimento de uma nova cultura, a cultura de massa, que 

inicialmente não era apenas dirigida para as massas, mas tratava-se de um reencontro, desde 

a música até as novelas radiofônicas e filmes, com sua maneira de ver o mundo sentir e se 

expressar. Para Barbero (2001, p.236) “o massivo é hibridação do nacional e do estrangeiro, 

do pateticismo popular e da preocupação burguesa com a ascensão (...)”. A hibridação 

cultural segundo Canclini (2008) pode ser entendida como o processo que formulou o 

ambiente cultural em ambiente de fronteiras, desnudando a noção de uma cultura pura, 

revelando assim na América Latina uma cultura de mestiçagem, compactuando sua tradição 

com as culturas transnacionais que chegam a esses países por meio da mídia. “Assim as 

culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e 

conhecimento” (CANCLINI, 2008, p.348). 

 Nesse período a mídia ocupa o protagonismo do espaço público, portanto o que 

acontece nas cidades acontece porque a mídia o quis demonstra-se então, um cenário com 

forte apelo da midiatização social. Ao detalhar de forma mais específica esse processo de 

uma nova formação cultural, Canclini elucida: 

 

Sem dúvida, a expansão urbana é uma das causas que intensificaram a 
hibridação cultural. O que significa para as culturas latino-americanas que 
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países que no começo do século tinham aproximadamente 10% de sua 
população nas cidades concentrem agora 60 ou 70% nas aglomerações 
urbanas? Passamos de sociedades dispersas em milhares de comunidades 
rurais com culturas tradicionais, locais e homogêneas, em algumas regiões 
com fortes raízes indígenas, com pouca comunicação com o resto de cada 
nação, a uma trama majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma 
oferta simbólica heterogênea, renovada por uma constante interação do 
local com redes nacionais e transnacionais de comunicação (CANCLINI, 
2008, p.285). 
 

Diante de tal contexto cultural massivo e midiatizado, o populismo se tornou 

possível como forma do Estado se tornar legítimo, assumindo de certa forma valores 

tradicionais do povo ao transmitir paras as classes populares um sentimento de 

reconhecimento e inclusão no sistema social. Para Canclini (2008) tal estratégia do Estado 

pode ser compreendida como encenação do popular, sendo uma mescla de participação com 

simulacro. Pois na medida em que defendia os direitos trabalhistas e difundia a cultura e a 

arte popular, criava-se uma representação imaginária. Em convergência com os meios de 

comunicação, o populismo preocupava-se em representar a população de forma ativa 

construía cenários no qual o cidadão participava de protestos, ritos nacionalistas, dentre 

outras manifestações. 

Até agora abordamos a primeira fase da modernidade de forma mais direcionada 

para o cenário latino-americano. Contudo a partir dos anos 1960, o mote integracionista da 

modernidade será substituído pelo desenvolvimento. Portanto nesse período percebe-se uma 

diversificação da indústria e ampliação dos mercados internos, aflorando também o 

descompasso e as contradições nas regiões. Tal contexto alterou de forma sólida a atuação 

do Estado na economia, que vivenciava uma fase transnacional. O sentido de massa 

também foi modificado se no populismo retratava-se a invasão das massas nas cidades, no 

desenvolvimentismo o massivo estava relacionado aos meios de homogeneização e controle 

das massas.  

Dentre as acentuadas contradições dessa segunda fase da modernização encontrava-

se também a desenfreada ânsia de inovações tecnológicas, considerando a comunicação 

como “força motriz” do desenvolvimento, de tal modo que a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) afirmava que não existia desenvolvimento sem comunicação. 

Impulsionada por esta fase, desponta a televisão, que representava as mudanças produzidas 

no massivo. Mas tal afirmativa remonta ao questionamento do acesso democratizado de tais 

avanços tecnológicos, Barbero (2001, p.265) sobre a problemática revela: 
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O surgimento de tais tecnologias na America Latina se inscreve, em todo 
caso, num velho processo de esquizofrenia entre modernização e 
possibilidades reais de apropriação social e cultural daquilo que nos 
moderniza. Informatização ou morte! – é o lema de uma capital em crise, 
precisando com urgência vital expandir o consumo de informática.  

 

Tal premissa é identificada não apenas no segundo momento da modernização, mas 

também na contemporaneidade, dizer sim às tecnologias é dizer sim ao desenvolvimento. 

No âmbito cultural tal ímpeto desenvolvimentista, leva a crer que as tecnologias 

estabelecem certa racionalidade, pelo modo que operam e que produzem sobre a construção 

do imaginário identitário, no qual estão apoiadas as culturas nacionais. Tornando assim, 

nítida a presença conflitiva das culturas populares que resistem à homogeneização 

generalizada, e que não são simuláveis. 

 O desenvolvimento dos meios de comunicação na América Latina ocorreu com 

especificidades oriundas da história e da cultura da região, por isso encarar esse processo 

como mera homogeneização na difusão de conteúdos simbólicos, não é suficiente para dar 

conta de uma realidade, na qual se encontra a mestiçagem, o modernismo em confronto 

com as descontinuidades culturais. Como o embate entre rural e urbano, a cultura popular 

em contraposição à cultura de massa, o desenvolvimento capitalista em detrimento das 

condições igualitárias, dentre outros descompassos. Diante de tal reflexão Barbero (2001, 

p.28) conjectura um posicionamento comunicacional: “Assim a comunicação se tornou para 

nós questão de mediação mais que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de 

conhecimentos, mas de re-conhecimento”.  

 Direciona-se, portanto, os meios técnicos para o sentido de mediação, ou seja, tais 

transformações tecnológicas propiciaram novas formas de relações e novos usos a partir da 

vida social. A transformação cultural não foi promovida pelo desenvolvimento dos meios e 

sim por intermédio deles, e assim por mediação os meios de comunicação passaram a 

desempenhar papel decisivo na modernização das sociedades. 

 

1.3 Rádio, Por Excelência o Mediador Popular 

  

 O rádio pode ser compreendido sob duas vertentes diretamente relacionadas entre si, 

a vertente do desenvolvimento tecnológico, que possibilitou a difusão de formas simbólicas, 

por meio de ondas sonoras sem a necessidade de fios, e a vertente que entende o veículo 

como meio de comunicação de massa. Mesmo distintas essas duas linhas, estão 
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relacionadas intrinsecamente pelo fato de a emergência por inovação tecnológica ser 

inerente a necessidade de tornar a comunicação mais rápida, sem fronteiras, em decorrência 

da adaptação ao processo modernizador. 

 Nesse sentido a implantação e modernização dos meios técnicos de difusão 

simbólica na América Latina, segundo Barbero (2001) é caracterizado por duas etapas, a 

primeira etapa que vai dos anos 1930 até finais dos anos 1950. Nessa primeira fase os meios 

de comunicação estavam entrelaçados com a formação de estados-nações. Ou seja, estavam 

sendo utilizados como instrumento de integração nacional. Nesse sentido Barbero (2001, 

p.242) esclarece: “o papel decisivo que os meios massivos desempenham nesse período 

residiu em sua capacidade de se apresentar como porta-vozes da interpelação que a partir do 

populismo convertia as massas em povo e o povo em Nação”. Portanto o rádio e também o 

cinema proporcionavam aos sujeitos das mais diversas regiões e províncias, a vivência do 

sentimento de nação em seu cotidiano. O veículo rádio então pode ser compreendido, como 

promotor do encontro entre Estado e seus projetos nacionais, com a população massiva.  

Durante esse período o rádio e o cinema assumiram a função de tradutores dessas 

novas nações. Barbero (2001, p.242) ilustra tal fato com o surgimento do rádio na 

Colômbia: antes de sua aparição o país era um quebra-cabeça, com regiões altamente 

isoladas, após a radiodifusão a Colômbia pôde vivenciar uma unidade nacional, sendo 

compartilhada a identidade cultural simultaneamente por vários segmentos da sociedade 

colombiana.  Outro exemplo importante de integração nacional propiciado pelo rádio na 

América Latina é apontado por Canclini (2008, p.256): 

 

Monsiváis4 afirma que os mexicanos aprenderam no rádio e no cinema a 
reconhecer-se como uma totalidade que transcende as divisões étnicas e 
regionais: modos de falar e de vestir-se, gostos e códigos de costumes, 
antes distantes e dispersos, juntam-se na linguagem com que a mídia 
representa as massas que irrompem nas cidades e lhes dão uma síntese da 
identidade nacional. 
 

 Nessa perspectiva Jesus Martín-Barbero (2001, p.242) acrescenta que, a utilização 

política do rádio, com intuito de incorporar os fragmentos do país numa única nação, deu-se 

por meio da “transmutação da ideia política de Nação em vivência, em sentimento e 

cotidianidade”. 

                                                 
4 MONSIVÁIS, Carlos. “Notas sobre el Estado, la Cultura Nacional y las Culturas Populares. Cuadernos Políticos, nº30, 
1984. 
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 Sob o olhar cultural para essas sociedades em processo de modernização nas 

décadas de 1930 e 1940, a teórica Valci Zucoloto (1998) descreve que após a consolidação 

do rádio, no sentido de transmissão organizada e regulamentada e avanços na qualidade de 

recepção, o veículo passou a estruturar sua própria linguagem e técnicas. E assim o rádio 

passou a conquistar dimensões mundiais, atraindo milhões de ouvintes com as radionovelas, 

seriados, literatura radiofônica e programação musical, enfim esse período foi denominado 

como “era do rádio-espetáculo”. Nessa perspectiva a teórica ainda elucida: 

 

Existiam, naquele tempo, mais de 40 milhões de aparelhos receptores no 
mundo, número que representava uma audiência realmente de massa. 
Também é a década em que o rádio incorpora de vez, às suas 
programações, o informativo jornalístico e a publicidade. Nos anos 30, 
enfim, o rádio começa a viver o que foi considerada sua “época de ouro” 
cujo apogeu aconteceu nos anos 40 (ZUCOLOTO, 1998, p.119). 

 

 A partir dos anos 1960, a América Latina configura uma nova etapa na 

modernização das sociedades, impulsionada não mais pela integração nacional, e sim pelo 

desenvolvimento. Neste cenário, surgiu a televisão, uma das inovações expoentes 

implantadas nesse período. 

Em relação ao rádio, com o auge da televisão e a ânsia desenvolvimentista, o 

veículo sofre algumas transformações. Reforça-se, ao recorrer à sua característica mais 

marcante, sua popularidade. Devido sua restrição ao sonoro, exigindo do ouvinte apenas a 

capacidade auditiva, permitia-se assim o desenvolvimento de um aparato expressivo mais 

coloquial, sendo mais compatível com as atividades cotidianas das classes populares, já que 

para ouvi-lo, despende-se uma atenção marginal. Nesse sentido Jesus Martín-Barbero 

(2001, p.263) explicita: 

 

Esses traços tecnodiscursivos que vão possibilitar ao rádio mediar o 
popular como nenhum outro meio permitirão sua renovação, a partir de 
um entrelaçamento privilegiado da modernizadora racionalidade 
informativo-instrumental com a mentalidade expressivo-simbólica do 
mundo popular. 

 

 O rádio enfrenta a segunda etapa da modernização convertendo o ímpeto 

desenvolvimentista em projeto educativo, mediando o rural e o urbano, o religioso e o 

moderno, readequando as camadas populares aos avanços tecnológicos. A alternativa 

encontrada nesse período foi a setorialização de públicos, levando as emissoras 
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primeiramente a diferenciarem os públicos dentro da grade de programação e 

posteriormente a criação de emissoras específicas para cada segmento da sociedade, jovens, 

mulheres, torcedores dentre outros. 

 Em suma, o rádio pode ser considerado nessa fase desenvolvimentista, como agente 

impulsionador de identidades sociais correspondentes ao novo modelo econômico, tal 

situação decorre-se da crise de identidade dos partidos políticos e ausência de estratégias 

políticas junto às classes populares, desvendando um cenário propício para massificação 

televisiva, ancorada na transnacionalização. 

 Canclini (2008, p.262) sob referência de Barbero (2001) lança um olhar comparativo 

sobre o rádio e a televisão nesse período: “O rádio ‘nacionalizou o idioma’; a televisão 

unifica as entonações, dá repertórios de imagem em que o nacional sintoniza com o 

internacional”. Mais que nacionalizar o idioma, o rádio traduziu, incluiu, reconheceu a 

cultura popular e interpelou as relações entre Estado e massa, fazendo desses países 

configurados como “quebra-cabeças”, “países dentro do mesmo país”, uma nação. 

 Quando se trata de Brasil, torna-se importante ressaltar também que a televisão foi 

implantada em 1950 e que alcançou número significativo de telespectadores a partir da 

década de 1960. Desse modo, Lia Calabre (2004), assinala o rádio entre a década de 1920 a 

1960, como principal meio de comunicação de massa no país, conquistando seu período 

áureo em 1945 até final da década de 1950. Em vista disso, o rádio nesse recorte histórico é 

considerado como instrumento fundamental na formação de hábitos da sociedade brasileira, 

meio que promoveu o intercâmbio entre a modernidade e tradição, que integrou na 

identidade nacional as regiões mais longínquas do país, mediou e propiciou a criação de 

novas práticas culturais e de consumo nas sociedades modernas (CALABRE, 2004). 

 A popularidade encontrada no veículo se tornou uma aliada no enfrentamento às 

ameaças do avanço da televisão, no entanto o veículo possui características intrínsecas que 

propiciaram seu caráter não apenas popular, mas democratizador, como por exemplo: 

“baixo custo do aparelho receptor, imediatismo, sensorialidade, alcance de regiões 

populacionais marginalizadas economicamente e culturalmente, mobilidade e linguagem 

oral” (ORTRIWANO, 1985). A descrição aprofundada de tais características levou a teórica 

Ortriwano (1985, p.78) a destacar o veículo como: 

 

Entre os meios de comunicação de massa, o rádio é, sem dúvida, o mais 
popular e o de maior alcance público, não só no Brasil como em todo o 
mundo, constituindo-se, muitas vezes, no único a levar a informação para 
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populações de vastas regiões que não tem acesso a outros meios, seja por 
motivos geográficos, econômicos ou culturais (ORTRIWANO, 1985, p. 
78). 

  

 Mesmo sendo compreendido por muitos estudiosos, como ancião dos meios de 

comunicação, com sérios riscos de amortização, outra característica que o veículo 

conquistou com sua trajetória foi a constante incorporação às inovações tecnológicas. Se 

antes a televisão agregou novos desafios e novas formas de manter as audiências, na 

contemporaneidade a internet trata-se de uma nova chance de revigoramento, de adaptação 

às novas práticas culturais nas sociedades. Para estudiosa Zucoloto (2005) “O rádio 

continua a ter potencial para ser o veículo mais popular e de maior alcance de público. E 

permanece sendo o de maior imediatismo, instantaneidade de transmissão”.  

Desse modo, mesmo que atualmente o rádio não se encontre em seu período áureo, 

tal prerrogativa não significa que tenha perdido sua potencialidade democratizadora 

inerente às suas características. E também não significa que em meio à contemporaneidade 

não exista lugares longínquos, desigualdades econômicas e analfabetismo, enfim as 

afloradas contradições na América Latina ainda perpetuam. Portanto, torna-se claro que o 

ancião dos meios de comunicação ainda se adapta e se revigora no espaço conquistado na 

modernização das sociedades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável que o rádio desempenhou um importante papel no processo de 

modernização nos países da América Latina, seja em sua primeira fase, quando o veículo 

foi utilizado com fins políticos para promover a integração nacional, seja na segunda fase 

modernizadora, na qual o veículo explorou sua popularidade e sua grande penetração nas 

mais vastas regiões, a fim de se manter presente no cotidiano dos seus ouvintes. Ancião dos 

meios de comunicação, contudo o rádio além de sua excelência em atingir as camadas 

populares, também se adapta as contínuas transformações socioeconômicas e tecnológicas.  

Mesmo na contemporaneidade, diante das inúmeras emissoras comerciais, que 

utilizam o veículo, como mero meio de entretenimento, sua potencialidade democrática não 

pode ser tão facilmente descartada. Se no formato comercial, tal habilidade não é explorada, 

não significa que o veículo abafou tais características. Pelo contrário, as tipologias de rádio 

como comunitárias, públicas, educativo-universitárias, na atualidade usufruem de suas 
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vantagens democratizadoras, para que a comunicação comprometida com a conscientização 

das práticas cidadãs possa estar presente na vida cotidiana dos sujeitos. 
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