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Resumo: 

O presente artigo propõe uma reflexão sobre novas formas de produção, consumo e 
recepção da comunicação sonora em um contexto de convergência midiática. O objeto deste 
estudo são os podcasts produzidos por fãs que integram a narrativa transmídia e são capazes 
de articular ações no mundo real e virtual. Importa-nos nesse contexto, a forma como os fãs 
se apropriam das narrativas transmidiáticas e as recriam por meio de podcasts. Para 
prosseguir nesse propósito, recorremos aos conceitos de midiamorfose, remediação e 
audiovisão para entender o dinâmico movimento de configuração e reconfiguração da 
tecnologia, que possibilita o surgimento de novos agentes em um cenário de constante 
mutação. Sob essa perspectiva, convidamos a refletir sobre as novas formas de 
comunicação sonora a serem consideradas e aprofundadas no âmbito dos estudos do som. 
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1 – Introdução 
 

Em todo o mundo, o surgimento da televisão inaugura a decadência do rádio como 

espetáculo. No Brasil, não foi diferente. Quando a TV Tupi é inaugurada em 1950, ainda 

não há mudanças significativas no cenário da radiodifusão brasileira. O rádio resiste por 

alguns anos como o principal veículo de comunicação de massa, enquanto o número de 

emissoras de TV ainda é reduzido e os aparelhos receptores inacessíveis à maioria das 

famílias brasileiras. Entretanto, a partir de 1955, com a meta de industrialização 

estabelecida pelo então presidente Juscelino Kubitschek e a abertura do país ao capital 

externo, esse cenário começa a mudar. A classe média atravessa um período de relativa 

prosperidade e passa a ter acesso aos receptores de TV. Na sequência, assistimos ao início 

da migração dos expectadores do rádio para a televisão. E os ouvintes não vão sozinhos. 

Junto deles migram também os anunciantes, as verbas publicitárias e os profissionais de um 

veículo para outro. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social (PPGCOM) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). E-mail: acporto@ymail.com. 
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Nem mesmo a comercialização do rádio a transistor no final dos anos 50 e início da 

década de 60 conteve a migração da audiência. No entanto, o rádio respondeu com 

flexibilidade ao predomínio televisivo. Com a tecnologia do transistor, o veículo torna-se 

um meio portátil, que acompanha o ouvinte nas ruas, no carro e no trabalho. Assim, a 

tecnologia altera a principal característica da sua audiência, que deixa de ser atenta e 

familiar para se tornar dispersa e individual (FERRARETTO, 2000, p.135-138). 

Desde então, se disseminam os estudos massivos sobre o audiovisual e a ideia de 

que “a cultura e a sociedade contemporânea tratam o som como uma forma menos nobre, 

um tipo de primo pobre, no espectro dos códigos da comunicação humana” (BAITELLO 

JR., 1997, p.5) e de que por conta disso há uma espécie de resistência em relação aos 

estudos do som, que muitas vezes é deixado de lado ou tratado como um terreno restrito e 

menor (CHION, 1993, p.10). A partir desse pensamento, buscamos investigar o papel da 

comunicação sonora no atual contexto de convergência midiática. Para tanto, utilizamos o 

conceito cunhado por Henry Jenkins em seu livro Cultura da Convergência (2009) que 

define o complexo processo de convergência como o “fluxo de conteúdos através de 

múltiplas plataformas de mídia, cooperação de múltiplos mercados midiáticos e 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação” (p.29). 

Embora haja pontos discutíveis na obra do pesquisador canadense Marshal 

McLuhan (1964), recorremos a uma de suas contribuições para explicar o surgimento desse 

novo ambiente midiático, oriundo do que ele chamou de “limite de ruptura”, no qual o meio 

ou estrutura se transforma em outro ou atravessa um ponto irreversível em seu processo 

dinâmico dando origem a um sistema híbrido (p.56). Esse fenômeno afeta toda a 

comunicação - inclusive a sonora, nosso objeto de estudo -, implicando em um processo de 

coexistência e coevolução que envolve formas novas e pré-existentes, conforme proposto 

por Fidler em Mediamorphosis, understanding new media (1997). Denominado pelo autor 

como midiamorfose, esse fenômeno prevê a transformação da velha mídia com a chegada 

do novo, conforme explica abaixo: 

A midiamorfose não é tanto uma teoria, mas um modo de pensar a respeito 
da evolução tecnológica dos meios de comunicação como um todo. Ao 
invés de estudar cada modalidade separadamente, leva-nos a ver todas elas 
como integrantes de um sistema interdependente e a reparar nas 
semelhanças e relações existentes entre as formas do passado, do presente e 
as emergentes. Ao estudar o sistema de comunicação como um todo, 
veremos que os novos meios não surgem por geração espontânea, nem de 
modo independente. Aparecem gradualmente pela metamorfose dos meios 
antigos. E quando emergem novas formas de meios de comunicação, as 
antigas geralmente não deixam de existir, mas continuam evoluindo e se 
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adaptando (FIDLER, 1998, p.57 apud FERRARETTO e 
KISCHINHEVSKY, 2010). 
 

Sob esta perspectiva, os meios de comunicação se adaptam à nova realidade e 

evoluem, absorvendo características ou mesmo recebendo influências de outros, o que 

Bolter e Grusin (1999) chamam de remediação. Como exemplo podemos citar as web 

rádios, que, embora tragam consigo algumas inovações - como a escuta via internet, a 

possibilidade de recuperar conteúdos via podcast3, maior diversidade de canais e conteúdos 

diferenciados para internautas -, ainda conservam algumas características do rádio 

tradicional, como a lógica do broadcasting, com transmissão de um para muitos em fluxo 

contínuo.  

Por outro lado, alguns meios se tornam praticamente invisíveis ao reproduzirem 

conteúdo de outros – a chamada remediação do invisível. O conceito de remediação, que 

abrange o perceptível e o quase imperceptível no ato de remediar, reforça a ideia de 

transformação dos meios no qual interagem necessidades percebidas, pressões políticas e 

concorrenciais, além de inovações sociais e tecnológicas (FERRARETTO e 

KISCHINHEVSKY, 2010). São bons exemplos desse tipo de mídia - que reúnem 

características de várias outras - os celulares, tablets, computadores e smartphones com 

acesso à Internet, TV, rádio e mídias sociais.  

Nesse sentindo, há uma transformação do rádio tradicional, tal como conhecemos no 

início da segunda metade do século XX. O meio ganha novos contornos e novos usos – 

tanto no que diz respeito ao aparato tecnológico, quanto ao conteúdo do que é veiculado - 

implicando em novas formas de percepção e apropriação por parte dos ouvintes. Esse 

fenômeno que impõe mudanças tão profundas nas formas de produção, consumo e recepção 

é o que propomos chamar de radiomorfose. Essa reconfiguração da tecnologia afeta tanto os 

meios de comunicação como os nossos sentidos e a forma como nos relacionamos, 

conforme reforça McLuhan: 

Os meios, como extensões dos nossos sentidos, estabelecem novos índices 
relacionais, não apenas entre os nossos sentidos particulares, como também 
entre si, na medida em que se interrelacionam. O rádio alterou a forma das 
estórias noticiosas, bem como a imagem fílmica, com o advento sonoro. A 
televisão provocou mudanças drásticas na programação do rádio e na forma 
das radionovelas (MCLUHAN, 1964, p.72). 

                                                 
3 Processo de produção de material digital (áudio, vídeo, texto ou imagem) com publicação e distribuição na Internet e 
possibilidade de download para os subscritos (PAZ, 2007 apud TEIXEIRA e SILVA, 2010). 
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2 – A emergência de um novo sentido  

Com o advento da Internet, da convergência e do surgimento de uma linguagem 

transmídia - que perpassa múltiplas plataformas e em cada uma assume uma forma distinta 

e oferece uma contribuição única (JENKINS, 2009) -, desenvolvemos novas percepções. 

Modos de ver, de escutar, de agir e pensar, afetados e transformados pela nova cultura na 

qual estamos inscritos. Essas dinâmicas da comunicação são dinâmicas da própria cultura, 

essenciais para entendermos a produção de sentidos que emergem a partir da partilha de 

mensagens (PEREIRA, 2006). E é sobre este postulado que o pesquisador Michel Chion 

(1993) defende o surgimento de um novo sentido: a audiovisão. Para ele, os meios 

audiovisuais não se dirigem somente a vista, mas suscitam uma atitude perspectiva 

específica, onde uma percepção influencia a outra e a transforma: “Não se vê o mesmo 

quando se ouve e não se ouve o mesmo quando se vê” (p.10).  

O americano naturalizado canadense, Jonathan Sterne, reforça esse argumento na 

publicação The Audible Past (2003), na qual defende a ideia de que a audição não se opõe a 

visão. Ambos os sentidos têm papel importante na construção do imaginário. Entretanto, 

para Sterne, a modernidade promoveu o isolamento dos sentidos, que tentamos reunir 

agora. 

O princípio da audiovisão ainda é encontrado na obra do teórico de mídia alemão, 

Siegfried Zielinski, que retoma essa ideia para propor uma arqueologia da TV e do cinema 

em sua obra Deep Time of the Media (2006). Para ele, toda nova tecnologia traz consigo 

algo já conhecido e, por isso, propõe um olhar sobre o passado para pensar o presente. O 

ato de pensar as mídias do passado para entender a atualidade - proposta pela arqueologia 

da mídia – pode ser útil para entendermos o processo de midiamorfose e a emergência de 

novos sentidos. Sob esta ótica, busca-se a novidade naquilo que já é conhecido. Contudo, 

não basta resgatar esse conhecimento do passado, é preciso criar algo novo a partir da 

história pregressa.  

A mesma lógica está presente no conceito de remixabilidade, descrito pelo 

pesquisador russo Lev Manovich como o “processo de transformação no qual a informação 

e os meios que temos organizado e partilhado podem ser recombinados e construídos sobre 

a criação de novas formas, conceitos, ideias, mashups e serviços” (2005, f.1)4. Com isso, o 

                                                 
4 No original a transformative process in which the information and media we’ve organized and shared can be 
recombined and built on to create new forms, concepts, ideas, mashups and services. 
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autor pretende dizer que as culturas humanas são geralmente desenvolvidas por meio de 

intercâmbios culturais, o que ele chama de remixes incorporados. É neste terreno que a 

mídia se transforma, assunto que retomaremos no próximo tópico desse artigo. 

Ao recuperar a história da comunicação sonora para melhor compreensão de suas 

transformações, constatamos que a escolha de um tipo de comunicação não impede o uso 

complementar e até concomitante de um sinal de outra natureza. Nos animais em geral, 

assim como no homem em particular, é comum o uso integrado de sinais sonoros e visuais. 

Mas há ainda aquelas criaturas que, além de misturar sinais sonoros e visuais, incorporam o 

uso de sinais químicos devido ao olfato aguçado que desenvolveram - seria a emergência de 

um novo sentido ao qual não vamos nos ater neste momento, pois este deve ser analisado 

com maior atenção em um próximo trabalho. O que importa destacar é que, na natureza, os 

seres desenvolvem novos sentidos ou os perdem conforme seu modo de vida particular, que 

favorece o surgimento ou o desaparecimento de um meio de comunicação mais ou menos 

eficiente (VIELLIARD, 2004). 

Em um contexto em que a TV ainda é o item mais importante no dia a dia dos 

brasileiros (77%), seguido pelo celular (70%), o computador com acesso à internet (58%) e 

o rádio (46%), é notório o predomínio do audiovisual.5 Vivemos em uma era de saturação 

da imagem e da visão (BAITELLO JR., 1997, p.8) em que a falta de variação cansa o 

ouvinte e implora por novidades (CEBRIÁN HERREROS apud QUADROS: 2006, f.6). 

Nesse sentido, o audiovisual emerge unindo visão e audição em um novo sentido, a 

audiovisão, que se sobrepõe aos dois que lhe deram origem. Surge aí um valor agregado 

que inclui o ritmo, a consistência e uma nova dinâmica temporal e espacial, carregada de 

valor expressivo e informativo (CHION, 1993). 

 

3 – A internet e a midiamorfose 

Adotamos um olhar sobre a internet que a lança como um novo ambiente que 

favoreceria o surgimento de novos sentidos a partir do processo de midiamorfose. Com a 

sua disseminação e as consequentes transformações ocorridas na década de 1990, 

assistimos a uma mudança de panorama. O espaço que antes era disputado entre o rádio e a 

TV na preferência dos consumidores ganhou um novo concorrente no território de lutas 

                                                 
5 Estudo realizado entre 24 e 28 de agosto de 2009 com pessoas com mais de 10 anos de idade na região metropolitana de 
São Paulo. Foram realizadas 800 entrevistas.  
Fonte: Pesquisa Especial Conectividade. NetRating - IBOPE Nielsen Online. Disponível em 
http://www.ibope.com/conectmidia/estudo/index.html 
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simbólicas. Todavia, além das inovações tecnológicas e sociais de uma nova mídia de 

massa, a Internet trouxe consigo os poderes dos seus antecessores, oriundos da chamada 

convergência de mídias. Baseada na lógica de que o todo é maior do que a soma das partes, 

as diferentes mídias acabam por convergir na web, atraindo diferentes nichos de mercado. 

Essa diversidade abriga múltiplas culturas e resulta em novas formas de sociabilidade, 

conforme explica o estudioso dos efeitos sociais e econômicos da internet, o americano 

Clay Shirky:  

Novas possibilidades importantes sempre geram alguma reestruturação na 
sociedade, pois tanto a chegada do novo meio de comunicação quanto o 
término de antigos limites alteram o nosso tecido conjuntivo. Quanto maior 
for a diferença entre velhas e novas possibilidades, menor é a probabilidade 
de que antigos comportamentos permaneçam inalterados (SHIRKY, 2011, 
p.183). 
 

Ocorre assim, a transição do modelo de comunicação ponto-massa, característico do 

rádio tradicional, para o ponto-ponto, próprio dos conteúdos disponibilizados no sistema de 

podcasting, que revelam a flexibilização no consumo de conteúdos sonoros. O rádio e seus 

correlatos vão, assim, ao encontro, de uma maior interatividade entre o ser humano e a 

máquina (FERRARETTO, 2007). Pretendemos com isso, corroborar com a proposta de que 

o rádio é hoje um meio remediado, expandido, “que não se limita às ondas hertzianas, 

integrando um complexo industrial de radiodifusão que abarca ainda a TV por assinatura, as 

web rádios, o podcasting e serviços de rádio social – mídias sociais que têm no intercâmbio 

de áudio seu principal ativo” (KISCHINHEVSKY, 2012, f.4). 

Vale destacar que a tecnologia não cria novas formas de comportamento e 

sociabilidade, apenas permite que se desenvolvam. A motivação para interagir com outros 

atores sociais, participar de novas redes e compartilhar o seu conteúdo é o fator 

determinante, a tecnologia é apenas o facilitador (SHIRKY, 2011). Para Jenkins (2008), as 

pessoas estão em busca de novas experiências, essa seria a principal motivação para aderir à 

convergência midiática e ingressar no universo transmídia (multiplataforma). Desse modo, 

a comunicação sonora transmidiática se mostra como uma importante ferramenta na busca 

da compreensão da cultura e dos meios de comunicação contemporâneos, sinalizando novas 

formas de recepção e apropriação.  

Não há aqui a intenção de defender o fim do rádio em sua forma convencional e sim 

de considerar as mudanças que se impõem no contexto da convergência midiática e que 

afetam a comunicação sonora e os modos de recepção humana. Entender a midiamorfose 

oportunizada pela internet e suas implicações nas relações que são tecidas entre os atores 
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humanos e não humanos se faz necessário para avançarmos na compreensão da dinâmica 

das ações, desvios e deslocamentos produzidos pelos vários atores presentes nesta rede 

sociotécnica. Adotamos, assim, a perspectiva da Teoria Ator-Rede (TAR)6 como um 

esforço metodológico para pensar essa realidade a partir de uma análise descritiva que 

favoreça uma visão inclusiva, abrangente e que leve em conta a sua hibridização. Dessa 

forma, no âmbito do pensamento científico, existe a necessidade de superar tanto 

pessimismos exagerados em relação ao velho rádio, quanto otimismos deslumbrados a 

respeito das novas tecnologias (FERRARETTO, 2007). 

 

4 – A narrativa transmídia e o papel dos fãs 

Inserida em um contexto de coexistência entre o velho e o novo meio, onde 

emergem novas formas culturais e relacionais que integram a mídia morfoseada, a 

linguagem narrativa também se transforma, a fim de abrigar os novos signos que passam a 

fazer parte da comunicação. A pesquisadora Janet Murray (2003) explica que as tradições 

narrativas são contínuas e se alimentam umas das outras, tanto no conteúdo quanto na 

forma. Os primeiros livros tiveram como base a tradição dos manuscritos, que por sua vez 

se valeram das versões de prosa e poesia de lendas e outros relatos, construídos a partir das 

narrativas orais seculares. A imprensa, a câmera de vídeo e o rádio também modificaram a 

forma de contarmos histórias, assim como o cinema, com o uso do flashback, dos cortes 

transversais e justaposições mais facilmente trabalhadas com imagens do que com palavras. 

O mesmo ocorre com o advento do computador. Carregando traços dos seus precursores, a 

narrativa computadorizada assume a forma de um hipertexto, isto é, narrativas lineares que 

forçam as fronteiras de um mundo pré-digital (MURRAY, 2003).  

A capacidade de acessar, selecionar e recombinar diversos tipos de informações: 

áudio, texto, vídeo, gráfico ou qualquer outro dado disponível na internet, capazes de 

produzir sentido, é o que chamamos de hipertexto. Essa linguagem nos convida a transpor 

fronteiras à medida que faz referências a outras mídias e se torna necessário percorrê-las 

para atingir um nível mais profundo de experiência. As referências que as diferentes mídias 

fazem umas às outras favorecem a intertextualidade, que pode ainda criar uma história mais 

                                                 
6 Recorremos a Teoria Ator-Rede (TAR) para considerarmos como atores tudo o que provoca um deslocamento numa 
dada rede, conforme coloca Bruno Latour em sua obra Reassembling the Social (2005). Sob esta visão, não apenas os 
humanos teriam o poder de ação, mas também os aparatos tecnológicos teriam agência, ou seja, poderiam produzir um 
deslocamento na rede. Assim, uma ação nunca é individual e sim coletiva e distribuída, no sentido de que produz um 
efeito na rede. Acreditamos que essa visão é útil por considerar que a mensagem não circula pelos meios sociotécnicos de 
forma neutra, pois provoca uma fricção, uma afetação recíproca que deve ser considerada. 
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sutil, do ponto de vista emocional, e mais complexa, do ponto de vista moral, provocando 

um envolvimento e uma participação capazes de expandir a experiência do receptor. 

Desse modo, à medida que a tecnologia se desenvolve, surge um novo tipo de 

narrativa que envolve a produção contínua e colaborativa de histórias que misturam o 

narrado com o dramatizado e não foram feitas para serem apenas lidas ou ouvidas, mas 

compartilhadas como uma realidade alternativa da qual todos participam (MURRAY, 2003, 

p. 54-55). É nessa dinâmica da convergência que as narrativas produzem novas realidades 

que, distribuídas em meios distintos, constituem não mais uma trama linear única, mas um 

universo no qual os personagens se inserem em diversas possibilidades narrativas por meio 

da transmediação. Esse fenômeno é chamado de transmedia storytelling ou narrativa 

transmídia e “envolve a criação de universos ficcionais compartilhados pelos diferentes 

meios, cabendo a cada um deles desenvolver programas narrativos próprios, mas de modo 

articulado e complementar com os demais” (FECHINE e FIGUEIRÔA, 2009, p.3).  

A partir dos conceitos descritos, buscamos analisar um objeto audiovisual que seja 

capaz de elucidar as reflexões propostas. Tomamos como exemplo a franquia Os 

Vingadores (The Avengers, no original), inspirada na popular série de quadrinhos da Marvel 

Studios que leva o mesmo nome, publicada pela primeira vez em 1963. Além dos HQs, foi 

produzida uma série de animes7 (2010), um longa-metragem8 (2012) e, recentemente, foi 

anunciado o desenvolvimento de um jogo baseado no filme9. A história se desenvolve de 

forma autônoma nas múltiplas plataformas de mídia utilizadas, onde é expandida, criando 

vários pontos de acesso à franquia, isto é, o usuário pode ingressar no universo ficcional por 

qualquer uma das mídias oferecidas. Acredita-se que essa configuração narrativa, na qual a 

compreensão é obtida por meio de diversas plataformas midiáticas, sustenta uma 

profundidade de experiência que motiva mais consumo (JENKINS, 2009).  

Na produção cinematográfica, a utilização da música e dos efeitos sonoros soma-se 

às imagens em 3D para estimular o sentido da audiovisão (CHION, 1993) e criar espaços de 

                                                 
7 The Avengers: Earth's Mightiest Heroes (no Brasil, Os Vingadores: Os Super Heróis mais Poderosos da Terra) é um 
desenho animado norte-americano baseado nos super-heróis da Marvel Comics. A série foi ao ar nos EUA no dia 22 de 
setembro de 2010, no canal Disney XD. No Brasil, a série teve uma pré-estreia VIP no dia 31 de outubro de 2010, no 
mesmo canal, e estreou no dia 27 de novembro. Desde maio de 2012 a série passou a ser transmitida pela Rede Globo de 
Televisão, no programa TV Globinho. 
8 O longa-metragem foi anunciado em abril de 2005 e faz parte do chamado Marvel Cinematic Universe  - um universo 
ficcional compartilhado por filmes independentes produzidos pela Marvel Studios -, cruzando vários filmes de super-
heróis da Marvel, incluindo Homem de Ferro (2008), O Incrível Hulk (2008), Homem de Ferro 2 (2010), Thor (2011) e 
Capitão América: O Primeiro Vingador (2011). As gravações do filme tiveram início em 25 de abril de 2011 e ocorreram 
em diferentes cidades dos Estados Unidos. 
9 Foi anunciado em 10 de maio de 2012 que está em desenvolvimento um jogo baseado no filme: Marvel Avengers: Battle 
for Earth, e que sua produção será feita pela Ubisoft. O jogo será compatível em XBox 360 e Wii U. 
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afetações que muitas vezes superam o sentido simbólico e conotativo da palavra falada. 

Contudo, é preciso considerar também o papel da internet nesse contexto, pois a web é a 

porta de acesso ao site oficial da franquia e a outros canais de informações sobre a trama, 

elenco, personagens e etc. Isso sem falar nos blogs temáticos, redes sociais e comunidades 

de fãs espalhadas pelo mundo.  

Com a mediação do computador, a ação dos fãs é regida por interações ou ações 

compartilhadas em ambientes virtuais, caracterizada por relações interdependentes e 

processos de negociação, em que cada um participa da construção inventiva e cooperada do 

relacionamento, afetando-se mutuamente (PRIMO, 2007, p. 57). Na dinâmica dessas 

comunidades conhecidas como fanfictions, o relacionamento entre obra, fãs e novos 

conteúdos produzidos são capazes de gerar emoções e regular ações no mundo real e virtual 

por meio da afetividade. Um bom exemplo disso são os podcasts criados por fãs da franquia 

Os Vingadores no site http://podomatic.com e compartilhados no próprio site, em blogs e 

redes sociais como o Twitter e o Facebook.  

No ambiente Podomatic, os fãs produzem áudios esporádicos e regulares sobre a 

franquia, há inclusive conteúdo com data e hora marcada para ser disponibilizado. Alguns 

desses conteúdos são aguardados por outros fãs, o que é facilmente percebido pelos 

comentários postados sobre os episódios e pelas interações com os produtores de conteúdo 

no Twitter. Boa parte dos podcasts sobre filmes e séries de TV no Podomatic trata-se de 

uma espécie de programa radiofônico comentados por fãs, onde ainda é possível encontrar 

vinhetas, dramatizações, paródias e a prática do spoiling10. Assim, a fascinação da obra 

passa a ser a atração dos espectadores para o palco, para o reino da ilusão. É dessa maneira 

que a narrativa nos oferece a segurança de alguma coisa exterior a nós sobre a qual 

podemos projetar nossos sentimentos e emoções. As histórias evocam nossos desejos e 

medos mais profundos porque fazem parte dessa mágica reunião de fronteiras (MURRAY, 

2003). 

Embora a produção dos fãs não seja parte direta da narrativa criada pelos 

produtores, ela interfere na forma da mesma ser contada, no desenvolvimento da franquia, 

na produção e expansão da história. A indústria do entretenimento admite essa prática, tal 

como o canal americano PBS que declarou utilizar a produção dos fãs para preencher 

lacunas nas produções da emissora11. Ensejar a participação dos fãs é uma das principais 

                                                 
10 Prática de alguns fãs mais exaltados, conhecidos como “spoilers” por não medirem esforços para encontrar informações 
ocultas de qualquer natureza sobre a obra e divulgá-las antes dos seus produtores. 
11 Vide http://www.youtube.com/watch?v=-PkrZ0y0o_0&feature=player_embedded#! 
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características da narrativa transmídia e é este o ponto ao qual vamos nos ater. As 

fanfictions são responsáveis por desenvolver universos ricos, cheios de desdobramentos e 

camadas pelas quais as histórias podem se expandir por iniciativa dos produtores e dos 

próprios fãs. Imersos neste universo, os fãs passam a travar discussões sobre múltiplas 

interpretações da história, criar novos percursos a partir de seus pontos de vista, investigar a 

biografia dos personagens e descobrir informações que não foram totalmente esclarecidas 

nos produtos franqueados (JENKINS, 2009).  

É esta a dinâmica que os 2.235 podcasts12 sobre Os Vingadores, encontrados no 

ambiente Podomatic, reproduzem. Dentre os perfis que produzem arquivos de áudios 

periódicos sobre o tema, destacamos dois para analisarmos com maior atenção: o Cine 

Entretenimento, criado por um usuário do Guarujá – SP, e o Anime Destruction, mantido 

por três usuários do Rio de Janeiro - RJ. Nessa primeira fase da pesquisa, foram analisados 

18 podcasts – seis do Anime Destruction, cinco do Cine Entretenimento e outros sete de 

diferentes usuários. A opção por dois perfis principais foi baseada em quatro critérios: 

número de atualizações, regularidade, tempo de existência e popularidade na rede. Em 

ambos os perfis as atualizações são semanais - no Podomatic, em blogs ou redes sociais – e 

o gerenciamento é feito por administradores que recebem contribuições de amigos e fãs que 

interagem principalmente via mídia social. A duração dos arquivos de áudio nos dois perfis 

é de, respectivamente, 40 minutos e 1 hora aproximadamente. Nos episódios, como são 

chamados os podcasts de séries de TV e cinema, os fãs articulam os diversos elementos da 

franquia, comparam a narrativa em diferentes mídias, analisam a sua coerência e apontam 

falhas e lacunas. 

Nos programas analisados, os fãs avaliam aspectos técnicos, estéticos, políticos, 

psicológicos, culturais e mercadológicos e revelam intenções ocultas e subliminares dos 

produtores da obra. Dessa forma, a linguagem radiofônica é levada para dentro do universo 

anime, com suas imagens auditivas e seu “conjunto de formas sonoras e não sonoras 

representadas pelos sistemas expressivos da palavra, da música, dos efeitos sonoros e do 

silêncio” (BALSEBRE, 2005, p.329). Os interagentes também compartilham informações, 

experiências e produtos relacionados à franquia, como os HQs de Os Vingadores e Capitão 

América. Até mesmo as estratégias de marketing dos estúdios de cinema sofrem influência 

direta dessa afetividade que cresce e se desenvolve dentro das comunidades de fãs e 

                                                 
12 Número de podcasts sobre Os Vingadores encontrados no site http://www.podomatic.com.br no dia 24 de junho de 
2012. A pesquisa levou em conta os arquivos de áudio produzidos por fãs, nomeados com o nome da franquia ou que 
continham o nome em sua descrição. 
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ultrapassa as suas fronteiras, articulando ações no mundo real - como os encontros 

presenciais de fãs, as produções independentes inspiradas na obra e os subprodutos da 

franquia.  

A escolha pela análise de produções de fãs foi feita por seu caráter alternativo e não 

comercial e ainda por sua capacidade de desconstruir a narrativa criada pelos circuitos 

corporativos, sem deixar de integrá-lo. Nos podcasts analisados, por exemplo, os produtores 

não apenas fazem referências aos aspectos técnicos da obra, como também criticam as 

mudanças na narrativa transposta do HQ para o cinema, como estratégia comercial para 

aumentar a bilheteria do filme - adaptando a história para os tempos atuais e tornando-a 

mais vendável. Nos programas ou episódios, o mito do surgimento do Capitão América 

também é desconstruído. Os fãs identificam que o personagem foi criado para incentivar os 

americanos a apoiarem os propósitos do governo Franklin Roosevelt13 na II Guerra Mundial 

(1938-1945).  

Mas se por um lado os fãs criticam as estratégias comerciais das corporações por 

atrás da franquia, por outro elas são retroalimentadas por eles. Isso acontece, por exemplo, 

quando a indústria do entretenimento abre para fãs as portas de um estúdio, onde foram 

gravadas cenas do filme – como aconteceu em março de 2012 quando o Warner Bros 

Studio Tour London foi aberto ao público na cidade de Leavesden, na Ingraterra. Essa 

aproximação entre obra e público é parte de uma estratégia comercial para o lançamento e 

divulgação de novos produtos da franquia, além da manutenção do interesse e atenção dos 

fãs.  

O presente estudo traz reflexões introdutórias de uma pesquisa mais ampla, ainda 

em desenvolvimento. Importa-nos destacar neste momento, novas produções sonoras que 

emergem na cultura da convergência. A maneira como os fãs se apropriam das narrativas 

transmídias e as recriam por meio de podcasts e outras mídias sonoras merecem atenção, 

uma vez que esse movimento revela novas formas de comunicação sonora que devem ser 

consideradas e aprofundadas no âmbito dos estudos do som.   

 

5 – Considerações finais 

Conforme vimos até o momento, é preciso repensar a realidade tecida entre os 

velhos e os novos meios, assim como os estudos das sonoridades em um novo contexto de 

convergência midiática. O lugar da comunicação sonora não é mais o isolamento, onde 

                                                 
13 Presidente dos Estados Unidos da América no período de 1933 a 1945. 
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ficava restrito ao sentido da audição como forma de acesso a outros universos (reais ou 

fictícios), estimulando o imaginário a compor as imagens daquilo que não era visto. É 

chegada a hora de deixar o papel de coadjuvante e assumir sua importância e complexidade 

diante da realidade que se impõe. Ao contrário do que já se pensou, sobretudo nas primeiras 

décadas após o início das transmissões televisivas na década de 50, o som não se opõe a 

imagem, nem tampouco vive à sombra dela, condenado à periferia e à marginalidade dos 

estudos da comunicação. A complexidade e a funcionalidade da comunicação sonora 

ultrapassa a simples composição do imaginário que a imagem teria tornado desnecessária. 

Pois o seu poder de alterar tanto a percepção visual como as sensório-motoras revela tratar-

se de um instrumento tão decisivo e importante quanto qualquer outro que integra a ampla e 

complexa estrutura de sentidos a qual designamos transmídia. 

Desse modo, o som ajuda a compor um conjunto de percepções e sentidos 

característicos dessa linguagem, assumindo um papel de suma relevância. Ou seja, se não 

podemos desconsiderá-los nos estudos das sonoridades, tampouco podemos fazê-lo nos 

estudos audiovisuais e transmidiáticos. Antes deles, o som já existia. Por isso, ele nos 

remete a uma forma de comunicação original e temível, presente em nossa cultura, 

conforme defende o pesquisador Murray Schafer: 

Ao ouvir a história em retrospecto, verificamos que ele era o sistema de 
comunicação original através do qual os deuses falavam com a humanidade. 
Era o recurso utilizado pelas vozes que, livres do mundo dos fenômenos, 
comunicavam seus pensamentos e desejos aos atemorizados mortais. A voz 
divina, infinitamente poderosa precisamente por causa de sua invisibilidade, 
é encontrada com frequência nas religiões antigas e no folclore (SCHAFER, 
1997, p.27). 

 
Diante do novo papel da comunicação sonora, a ideia de obediência sugerida por 

Schafer em sua célebre provocação de que “ouvir é obedecer” (1997) ganha novos 

contornos. Nos domínios do transmídia, somos levamos a participar da construção das 

sonoridades. Trata-se de algo que você faz, não apenas lê, vê, ouve ou consome. Como o 

ato de produzir, compartilhar, promover e colaborar com um meio ou conteúdo sonoro, tal 

como o fazem os fãs no ambiente Podomatic, no Twitter e Facebook. Não queremos com 

isso, dizer que a rádio em seu modelo tradicional deixará de existir, tampouco que a 

tecnologia cria ou criará condições para uma democratização plena. Optamos por uma visão 

menos positivista, em contraposição ao tecnodeterminismo, que vê na tecnologia a causa 

das transformações sociais. É preciso considerar ainda que há fortes motivações 
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econômicas por traz da indústria de radiodifusão sonora. E a questão nem de longe se 

restringe a esta, como coloca o professor Marcelo Kischinhevsky (2012): 

O problema é que a maioria esmagadora dos ouvintes não tem as condições 
materiais (computador, smartphone, software de edição) ou as destrezas 
necessárias à produção de conteúdo em áudio, limitando-se a reproduzir 
fórmulas consagradas pela indústria da radiodifusão sonora ou a 
simplesmente redistribuir os arquivos postados nos sites de emissoras 
estabelecidas em ondas hertzianas (KISCHINHEVSKY, f.10, 2012). 

 
Diante disso, importa-nos destacar a possibilidade do uso da tecnologia como 

ferramenta de caráter contra-hegemônico. Concordamos com a premissa de que por um 

bom tempo os consumidores/ouvintes/usuários transitarão entre dois mundos: um que 

incentiva a inovação, oferecendo acesso às bases de dados e interação com os mediadores a 

fim de oferecer uma participação mais efetiva, e outro que, por determinação 

socioeconômica, se mantém vinculado às estratégias do passado (QUADROS: 2006, f.5). 

Mas isso não muda a constatação de que a comunicação sonora ocupa um novo espaço na 

contemporaneidade, para além do que conhecemos no passado. Estamos falando dos 

domínios da convergência, que reúne várias mídias em um universo com múltiplas 

plataformas. 

Levando em consideração que já somos 79,9 milhões de internautas14, que o Brasil é 

o 5º país mais conectado15 e que o percentual de brasileiros conectados à internet aumentou 

de 27% para 48%, entre 2007 e 201116, podemos concluir que atravessamos um momento 

de transformações sociais e tecnológicas, que têm impacto direto nos hábitos e 

comportamentos dos consumidores. Assim, a comunicação sonora encontra no transmídia - 

que se desenvolve em múltiplas plataformas e explora o que cada meio tem de melhor – um 

espaço de acolhida, um novo lugar, que, embora coexista com moradas anteriores, abre 

novas possibilidades aos seus usuários. 

Ainda não sabemos onde esse dinâmico processo de mudança vai dar, mas por si só 

ele sinaliza a necessidade de aprofundar os estudos do som numa perspectiva que inclua 

novos modos de ver, pensar e ouvir. Como acredita o filósofo Feliz Guattari (1992), esse 

pode ser o caminho para entender as mudanças em processo, sobretudo quando conjugadas 

a experimentações sociais capazes de nos fazer sair do período opressivo atual e entrar em 

uma era pós-mídia, caracterizada por uma reapropriação e uma resingularização da 

utilização da mídia. 
                                                 
14 10/04/2012. Infoexame: “Brasil fecha 2011 com 79,9 mi de internautas”. 
15 22/04/2012. Infoexame: “Brasil é o quinto país mais conectado do mundo”. 
16 8/11/2011. Agência Brasil/Info: “Metade da população possui acesso à Internet”. 
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