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RESUMO

O presente artigo busca investigar como se dá a interação dos ouvintes no programa Gaúcha 
Atualidade, veiculado pela Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, através da ferramenta Twitter. 
Para tanto, utiliza-se a metodologia de análise de conteúdo, aplicada ao áudio do programa 
e ao conteúdo gerado através do microblog, durante uma semana. A análise se ampara em 
uma investigação bibliográfica, que busca rever conceitos relacionados ao radiojornalismo 
em contexto de convergência,  o novo perfil  do ouvinte de rádio e as características das 
redes  sociais  na  internet.  A  partir  das  reflexões  de  cunho  teórico  e  prático,  apresenta 
conclusões e perspectivas para o uso do Twitter como ferramenta interativa para o rádio 
hipermidiático.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como bem defende Henry Jenkins (2009), a cultura da convergência não significa 

que  as  novas  mídias  vão  acabar  com  as  velhas  mídias.  Trata-se,  na  verdade,  de  um 

movimento de adaptação, em que os meios antigos convivem com as mídias emergentes, 

transformando suas funções e ajustando-se a cada nova tecnologia. Assim vem sendo com o 

rádio,  que  enfrenta  o  desafio  de  manter-se  atual  frente  à  comunicação  digital  e  à  rede 

mundial de computadores. Neste contexto de construção de um novo rádio, denominado 

hipermidiático, o fazer jornalístico se altera e passa a apropriar-se das novas tecnologias 

disponíveis, entre elas as redes sociais na internet. 

Entretanto, em se falando de rádio, ainda pouco se observa um uso efetivo deste 

ambiente  de comunicação digital  para  a  interação  entre  o radiojornalista  e seu ouvinte. 

Interação  esta  entendida  como  mais  efetiva  que  a  mera  participação,  implicando  ao 

receptor, como explica Klöckner (2011, p. 126), “na conquista de um lugar, em intenção de 

interagir mutuamente, em senso de oportunidade, em concentração ao conteúdo debatido”. 

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 Mestranda em Comunicação Midiática na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), bolsista Capes, integrante do 
grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo (ConJor). E-mail: mirianrq@gmail.com.
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Ou seja, mais que apenas o registro da audiência, pela citação do nome do ouvinte no ar, 

mas a efetiva inserção dessa audiência na programação.

É isso que o presente artigo pretende analisar. Ao levar em conta a relevância que as 

redes sociais digitais acumulam na contemporaneidade, as transformações por que passa o 

rádio  ao  adaptar-se  à  cultura  da  convergência,  e  partindo-se  de  um  estudo  anterior 

(QUADROS, 2012),  que identificou  o Twitter  como ferramenta de comunicação digital 

mais utilizada entre emissoras informativas de Porto Alegre, questiona-se: como o rádio 

hipermidiático pode utilizar-se do Twitter para potencializar seu caráter interativo? 

Para buscar possíveis respostas – ou pelo menos indicativos a serem investigados –, 

propõe-se aqui uma análise da utilização do site de microblogging Twitter pela emissora de 

rádio  Gaúcha.  Para  tanto,  será  observado  o  programa  Gaúcha  Atualidade,  veiculado 

diariamente, ao vivo. A metodologia selecionada para o estudo será a Análise de Conteúdo, 

tendo como corpus de análise os áudios do programa, veiculados entre os dias 18 e 22 de 

junho de 2012, bem como as postagens no Twitter relacionadas ao programa, coletadas no 

perfil oficial da Rádio Gaúcha (@RdGaucha). Serão consideradas ainda as postagens nos 

perfis  dos  apresentadores:  André  Machado  (@andrelmachado),  Carolina  Bahia 

(@Carolina_Bahia) e Rosane Oliveira (@rosaneoliveira). Os tweets coletados para estudo 

serão os postados no mesmo período de veiculação dos programas sob análise, durante o 

horário de veiculação dos mesmos, ou seja, das 8h10 às 9h30. 

O RÁDIO HIPERMIDIÁTICO E O NOVO OUVINTE-INTERNAUTA

 

O emergente paradigma da convergência, afirma Jenkins (2011, p.33), rejeita a ideia 

da substituição das antigas mídias pelas chamadas mídias digitais, defendendo a concepção 

de  uma  interação  cada  vez  mais  complexa  entre  as  diferentes  plataformas.  Engana-se, 

entretanto, quem acredita que essa resistência frente à ascensão de novas tecnologias deu-se 

naturalmente, especialmente para o rádio. Rupturas e transformações no fazer jornalístico 

radiofônico  foram  necessárias  a  fim  de  agregar  cada  nova  técnica,  moldando  e 

modernizando  o  meio,  não  apenas  em  suas  práticas  produtivas  ou  nas  formas  de 

transmissão e recepção, mas também em seu conteúdo: “Na medida em que as condições 

técnicas são alteradas, as limitações variam e a linguagem se modifica, com implicações 

sobre os conteúdos a que dão forma” (MEDITSCH, 2007, p. 115).

É exatamente esse o fio condutor que Jenkins defende, ao expor seu conceito de 

convergência  como  termo  que  define  o  processo  de  transformações  não  apenas 
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tecnológicas, mas também mercadológicas, culturais e sociais, desencadeadas pelas TICs, 

as tecnologias de informação e comunicação. Segundo o autor, o processo de convergência 

representa um “deslocamento de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo 

que flui por vários canais” (JENKINS, 2011, p. 325). Ou seja, o foco central na cultura da 

convergência não está mais em uma única plataforma midiática, mas no conteúdo em si, 

adaptado para circular por diferentes plataformas. 

Mais  que  representarem  ameaças,  as  novas  tecnologias  indicam  novas 

potencialidades, estendendo às mídias tradicionais possibilidades de ampliar a abrangência 

de seus conteúdos; conquistar,  fidelizar e relacionar-se de forma mais estreita  com seus 

públicos; além de fortalecerem-se no acirrado mercado midiático. 

É  o  que  vem  fazendo,  lentamente,  o  rádio,  em  um  processo  de  revisão  e 

reestruturação, que culmina no que vem se denominando rádio hipermidiático. De acordo 

com Débora Lopez (2011, p.129), “no rádio, agora, é preciso pensar a informação para além 

da sonoridade, lendo os acontecimentos sob uma perspectiva – técnica e tecnologicamente – 

mais ampla”. E isso exige do profissional de rádio uma nova postura, assim como novas 

rotinas produtivas.

O  áudio  continua  sendo  a  matéria-prima  fundamental,  mas,  hoje,  o  rádio 

hipermidiático explora também outros recursos multimídia. O conteúdo levado ao ar, neste 

novo  ambiente  digital  de  comunicação,  não  se  encerra  após  a  veiculação  via  antena, 

encontrando  novos  formatos  a  serem  explorados  na  internet,  seja  pela  ampliação  do 

conteúdo, a abordagem através de outras linguagens ou a recepção assíncrona, hoje possível 

através do podcast. 

Ferramentas como o telefone celular e a internet móvel, da mesma forma, tornam o 

caráter imediatista do rádio ainda mais facilitado, aliando a tecnologia à possibilidade de 

transmissão  dos  fatos  no  instante  e  no  local  em que  eles  ocorrem.  São  essas  mesmas 

ferramentas  que tornam outra característica  do rádio ainda mais  forte neste contexto de 

convergência:  a  interatividade.  De  acordo  com  Lopez  (2011,  p.  129),  o  aumento  das 

ferramentas de participação síncrona permitem um diálogo cada vez mais constante entre 

ouvinte e comunicador, refletindo em um possível intercâmbio maior de informações e no 

aprimoramento da produção jornalística. Como confirma Milton Jung (2004, p. 55):

O rádio,  interativo  de  nascença,  fortalece  a  relação  com o  público.  O 
âncora  apresenta  o  programa  diante  do  correio  eletrônico,  aberto  às 
mensagens  e  interferências  dos  ouvintes,  quase  que  imediatas.  A 
entrevista  mal  começa  e  já  chega  a  primeira  pergunta  do  ouvinte.  O 
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entrevistado escorrega,  e vem a crítica.  O apresentador  se  engana,  e  a 
correção aparece.  E assim,  internauta ou ouvinte,  conectado à  internet, 
transforma-se em protagonista.

O relato de Jung denota o novo perfil do jornalista de rádio, conectado, multimídia; 

mas revela,  além disso, o perfil  do novo ouvinte.  Com transformações tecnológicas nos 

aparelhos de recepção, o ouvinte hoje também está conectado, ouve a programação pelo 

computador,  smartphone ou  tablet com  acesso  à  internet.  E  enquanto  ouve,  navega, 

agregando características do usuário da internet, o internauta. Neste ambiente torna-se, além 

de receptor, emissor, “interagindo com as mensagens veiculadas e, muitas vezes, fazendo-se 

ouvir de forma imediata, por um público amplo” (KISCHINHEVSKY, 2007, p.78). 

Débora Lopez (2010, p. 115) define o novo ouvinte-internauta como um receptor 

muito mais ativo que o de anos atrás. Enquanto ouve a programação radiofônica, o ouvinte 

do rádio hipermidiático pesquisa, cruza as informações que recebe com outras fontes e, 

através das ferramentas de interação, se manifesta, dá sua opinião. 

Uma mudança comportamental  no processo de recepção resultante  da cultura  da 

convergência,  que  se  evidencia  não apenas  no rádio,  mas  também em outros  meios  de 

comunicação tradicionais, como é o caso da televisão. Carlos d’Andréa (2011) relata o novo 

hábito  entre  telespectadores,  com as  devidas  condições  técnicas,  ao  observar  o  uso  do 

Twitter simultaneamente à TV, “[...] uma situação de interatividade e de convergência que, 

para além das inovações tecnológicas, é alavancada essencialmente por comportamentos e 

interesses  conduzidos  pelos  usuários/telespectadores”  (D’ANDREA,  2011.  p.  49). 

Recentemente,  esse comportamento tornou-se ainda mais evidente no Brasil,  a partir  da 

repercussão observada no microblog para a retransmissão, em 2010, da novela Vale Tudo, 

da Rede Globo, através do canal fechado Viva. Mesmo levada ao ar às 0h15, a novela gerou 

uma série de  hashtags – as palavras-chave – referentes à trama, levando a novela para o 

topo da lista dos assuntos mais comentados do Twitter,  o  Trending Topics Brasil. Caso 

semelhante  acontece  com  a  novela  Avenida  Brasil,  atualmente  transmitida  pela  Rede 

Globo, às 21h. Diariamente, durante a transmissão dos capítulos, telespectadores narram e 

comentam  a  novela  em  tempo  real,  postando  suas  impressões  com  a  hashtag 

#AvenidaBrasil.  Trata-se  de  um  novo  comportamento  dos  receptores  dos  meios  de 

comunicação de massa. À medida que não lhes é permitida a interação direta com o meio 

emissor – promessa da aguardada TV Digital – o telespectador busca outras formas de se 

relacionar com o produto midiático. 
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Lopez (2010) também chama a atenção para essas alterações no perfil de recepção, 

especificamente do receptor de rádio, atentando para as novas formas de interação. Segundo 

ela,  assim como  o  ouvinte  dispõe  de  diferentes  plataformas  para  ouvir  a  programação 

radiofônica,  as  emissoras  também têm –  ou  podem ter  –  espaços  diferenciados  para  a 

participação do ouvinte, de forma síncrona ou assíncrona. A interatividade, hoje, vai além 

das cartas, dos faxes, das ligações telefônicas:

O  ouvinte  quase  não  liga  para  as  emissoras.  Ele  escreve  –  emails, 
comentários,  mensagens  instantâneas  de  celular,  utiliza  serviços  de 
mensagens  instantâneas  como  MSN  ou  GTalk,  “tweeta”  com  os 
jornalistas,  participa  de fóruns,  etc  –  e  envia  para  os  jornalistas  o  que 
considera interessante – de links a fotografias, áudios e vídeos (LOPEZ, 
2010, p. 136).

Uma tendência que dialoga com a proposta do jornalismo participativo, em que ao 

receptor é permitida a contribuição na produção jornalística,  seja através de sugestão de 

pautas, perguntas, envio de fotografias ou de reportagens, através dos espaços destinados ao 

Leitor Repórter ou ao Repórter Ouvinte3, por exemplo. Se por um lado, trata-se de uma 

abertura,  ainda  que restrita,  do veículo de comunicação à  interação  dos  receptores,  por 

outro,  é  também uma  resposta  à  demanda  desses  públicos.  O  fato  é  que  tais  espaços 

enriquecem o conteúdo jornalístico, além de aproximarem o ouvinte do veículo, atuando 

como uma forma de fidelização da audiência.

Parte  desse  acesso  facilitado  que  o  ouvinte  vivencia  hoje  para  acessar  o 

radiojornalista e interagir com a emissora dá-se através das redes sociais digitais. Espaços 

que  ganham cada  vez  mais  popularidade  e  configuram-se  como  canais  potenciais  para 

interação entre o rádio e seus ouvintes.

AS REDES SOCIAIS NA INTERNET COMO ESPAÇO INTERATIVO

Novas pesquisas estatísticas sucedem-se, evidenciando o crescimento no número de 

usuários e as horas gastas diariamente em sites de redes sociais  em todo o mundo. Em 

março de 2012, uma pesquisa realizada pelas empresas  Hi-Mídia  e M.Sense apresentou 

dados sobre o perfil dos brasileiros nas redes sociais. Entre os entrevistados, com acesso à 

internet,  95%  dos  respondentes  afirmaram  utilizar  sites  de  redes  sociais,  destes  86% 

3 Espaços de participação dos receptores disponibilizados, respectivamente, pelos sites do jornal Zero Hora 
(http://zerohora.clicrbs.com.br) e rádio CBN (http://cbn.globoradio.globo.com).
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mantêm perfil  no Facebook, além de outras redes. Entre os usuários do Facebook, 57% 

acessam o site  mais  de uma vez por dia.  Estudo semelhante,  conduzido pelo centro de 

pesquisas  Pew Research,  nos  Estados  Unidos,  e  divulgado  no mês  de  maio  deste  ano, 

revelou percentuais de utilização do Twitter. Apesar de uma penetração menor que a do 

Facebook, o microblog vem registrando um número crescente de acessos. O estudo indicou 

que 15% dos adultos  norte-americanos  conectados  utilizam Twitter,  sendo que 8% dos 

entrevistados usam a rede social todos os dias. 

Números como esses revelam como os sites de redes sociais ganharam destaque em 

meio ao contexto convergente e digital. Porém é preciso esclarecer que as redes sociais não 

são exclusividades da internet. Na verdade, são anteriores à rede mundial de computadores 

e carregam consigo características específicas. 

De acordo com Raquel Recuero (2011, p. 24), o estudo das redes sociais parte de 

uma metáfora,  em que a rede representa as relações sociais,  ilustrando os atores sociais 

como  nós  (ou  nodos)  e  os  laços  mantidos  entre  estes  atores,  como  as  conexões  que 

compõem uma grande rede. Grupos ou comunidades, portanto, ligadas por laços sociais, 

configuram-se redes sociais, podendo ser constituídas, segundo Gabriela Zago (2011, p.17), 

de diversas formas e ambientes. Na internet, os sites de redes sociais, tais como o Facebook, 

Orkut, Twitter e tantos outros, tratam-se da transposição dessas redes, constituídas de atores 

e nós, para o ambiente online. 

Nesse  espaço  de  comunicação  digital,  as  redes  passaram  a  agregar  novas 

características,  num  processo  de  adaptação,  que,  como  explica  Boyd  &  Ellison  (apud 

RECUERO,  2011,  p.  102),  envolve  a  configuração  das  redes  sociais  na  internet  como 

sistemas, em que é possível aos usuários a construção de personas virtuais através de perfis 

ou páginas pessoais. Por meio desses perfis, elas podem interagir por meio de comentários e 

expor publicamente seus próprios laços sociais. 

Refletindo sobre as redes sociais digitais, Lúcia Santaella e Renata Lemos (2010, p. 

57) apresentam uma evolução das modalidades de interação via internet desde a década de 

1990 até hoje.  Com base em David Hornik (2005), as pesquisadoras indicam três fases 

distintas  da  evolução  das  redes  sociais:  da  coordenação  em tempo  real  entre  usuários, 

permitida através de ferramentas como o ICQ e MSN, que caracterizam as Redes 1.0; em 

seguida os contatos profissionais, o marketing social e o entretenimento através do Orkut e 

MySpace, configurando as Redes 2.0; e, por fim, as Redes 3.0, representadas por sites como 

o  Facebook  e  Twitter,  baseados  em  aplicativos,  mobilidade  e  fluxo  contínuo  de 

informações. Santaella e Lemos (2010, p. 62) definem assim as Redes 3.0:
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Nas RSIs 3.0, a dinâmica de renovação de conteúdos passa a ser contínua 
e  coletiva.  É  a  era  dos  streams  (fluxos),  das  correntezas  vivas  de 
informação  que  entrelaçam  textos  e  links,  recomendações,  perguntas, 
declarações,  ideias,  posições  e,  porque  não,  também  irrelevâncias. 
Independentemente do tipo de informação que esteja sendo veiculada, o 
fluxo  de  informações  é  algo  vivo,  estando  permanentemente  em 
movimento. 

Acompanhando  o  desenvolvimento  tecnológico,  novas  formas  de  comunicação 

digital  foram  se  sucedendo.  Das  conversações  em  tempo  real,  passou-se  aos 

relacionamentos em rede, até a chegada ao estágio atual. Sites de redes sociais 3.0 agregam 

características das redes anteriores: permitem o estabelecimento de redes de contatos e a 

interação em tempo real, inclusive com a possibilidade de bate-papo semelhante ao MSN 

ou ICQ. Para além disso, essa terceira geração de redes distingue-se pelo fluxo contínuo de 

atualizações e replicações, em que a informação circula com rapidez e sem intermediações, 

dispensando, até mesmo, o uso do computador, já que aplicativos permitem aos usuários a 

interação através de smartphones e tablets. 

Como as próprias autoras já indicam, o Twitter, objeto de estudo do presente artigo, 

é  representante  dessa  terceira  geração  de  redes  sociais  digitais.  Criado  em  2006,  nos 

Estados Unidos, o Twitter é na verdade um microblog, ou seja, é semelhante a um blog em 

seu sistema de atualizações,  da postagem mais  recente  para a  mais  antiga,  porém com 

limitação de 140 caracteres por mensagem, caracterizando-se, assim, com um sistema de 

micromensagens. Originalmente, os usuários eram convidados a constantemente responder 

à pergunta: “O que você está fazendo?”. Em 2009, com a percepção de mudanças nos usos 

e  apropriações  dos  interagentes,  a  pergunta  inicial  foi  modificada  para  “O  que  está 

acontecendo?”4.  Já  na última  atualização  do site,  em dezembro  de  2011,  a  questão  foi 

substituída por um sucinto “Publique um novo tweet”. 

Uma vez cadastrado no Twitter, torna-se possível optar por “seguir” outros usuários, 

recebendo  suas  atualizações  de  forma  imediata,  assim  como  também  ser  “seguido”. 

Ferramentas  garantem  ainda  a  possibilidade  de  retransmitir  informações  (Retweet)  e 

responder (Reply) ou enviar mensagens diretas a outros usuários. 

Tais  especificidades  desenvolvidas  pelas  redes  sociais  3.0,  e  em  especial  pelo 

Twitter, representam novas formas de difusão de informações, de forma mais rápida e mais 

interativa, como afirma Raquel Recuero (2011, p. 116). Sem a mediação de um gatekeeper 

4 Comentário do co-fundador do Twitter, Biz Stone, sobre a mudança na pergunta inicial do microblog disponível em 
<http://blog.twitter.com/2009/11/whats-happening.html>. Acesso em: 22.jun.2012.
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e  com  a  possibilidade  de  criação  de  um  perfil  virtual,  aberta  a  todos  os  indivíduos 

conectados, os sites de redes sociais configuram-se como espaços de manifestação livre, em 

que  é  possível  publicar  ideias  próprias,  repassar  informações  e  interagir  com  outros 

usuários. Na esteira da democratização de emissão e acesso à informação conquistada pelos 

blogs, no Twitter, qualquer usuário é também emissor. 

São  características  e  mudanças  como  essas,  provocadas  pelo  contexto  de 

convergência  midiática,  que  colocam,  hoje,  tais  espaços  de  comunicação  digital  como 

possíveis  meios  interativos,  que  apropriados  por  veículos  de  comunicação  tradicionais 

permitem um estreitamento das relações entre emissores e receptores, contribuindo para a 

pluralidade da produção jornalística. Muitos veículos já aderiram a essas novas ferramentas, 

poucos, entretanto, sabem utilizá-las, explorando suas potencialidades. 

O TWITTER COMO FERRAMENTA INTERATIVA NO PROGRAMA GAÚCHA 

ATUALIDADE

Para o prosseguimento do estudo sobre o uso das redes sociais  como ferramenta 

interativa para o meio rádio, determinou-se neste artigo a análise prática de um produto 

radiofônico,  simultaneamente  à  utilização  do  Twitter.  Para  tanto,  foi  selecionada  a 

metodologia da Análise de Conteúdo. 

Segundo Herscovitz (2003, p. 126) a Análise de Conteúdo define-se como:

Método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens 
impressas,  gravadas  ou  veiculadas  em  forma  eletrônica  ou  digital 
encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos 
estudados  com o  objetivo  de  fazer  inferências  sobre  seus  conteúdos  e 
formatos  enquadrando-os  em  categorias  previamente  testadas, 
mutuamente exclusivas e passíveis de replicação. 

Desta forma,  justifica-se a aplicação da metodologia  para a amostra  selecionada, 

composta  do  áudio  da  programação  radiofônica,  bem  como  do  conteúdo  produzido  e 

veiculado através de perfis na rede social digital Twitter. 

O objeto  elegido  para  o  presente  estudo foi  a  emissora  Rádio  Gaúcha AM/FM, 

situada em Porto Alegre e ligada ao Grupo RBS. Dentro da programação da emissora, foi 

selecionado o programa Gaúcha Atualidade, veiculado ao vivo, de segunda à sexta-feira, 

das 8h10 às 9h30. A escolha do objeto se deu a partir de pesquisa anterior (QUADROS, 

2012)  que  identificou  a  Rádio  Gaúcha  como  a  mais  engajada  nas  redes  sociais,  entre 
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emissoras  gaúchas  de  caráter  informativo.  Nesse  contexto,  selecionou-se  o  programa 

Gaúcha Atualidade por seu formato imediatista e dialogal, que abre espaço para o debate de 

questões polêmicas, a princípio entre apresentadores e entrevistados.

Nesse sentido,  a  análise  foi  realizada  sobre os áudios  dos  programas  veiculados 

durante o período de 18 a 22 de junho de 2012, bem como sobre as postagens efetuadas no 

Twitter,  durante  o  horário  de  veiculação  do  programa,  neste  mesmo  período.  Foram 

observados os tweets relacionadas ao programa, postados no perfil oficial da Rádio Gaúcha 

(@RdGaucha),  bem  como  nos  perfis  dos  apresentadores:  André  Machado 

(@andrelmachado),  Carolina  Bahia  (@Carolina_Bahia)  e  Rosane  Oliveira 

(@rosaneoliveira), já que os perfis particulares também são utilizados durante o programa 

para postagens de informações relativas às pautas em discussão.

Desta  forma,  buscou-se  identificar  unidades  de  registro  que  indiquem sinais  de 

interatividade,  tanto  através  da  plataforma  radiofônica  quando digital,  ou  seja,  como  a 

emissora Gaúcha e o programa Gaúcha Atualidade, em específico, incentivam e incluem os 

ouvintes e suas contribuições em sua programação. 

O programa

O Gaúcha Atualidade segue um roteiro pré-estabelecido de quadros, comentários e 

informações,  que  se  repete  no  decorrer  da  semana.  Ancorado  pelo  jornalista  André 

Machado, o programa conta com a colaboração das jornalistas Rosane Oliveira e Carolina 

Bahia,  na  apresentação.  Outros  profissionais  inserem-se  na  programação  através  de 

comentários, boletins e informações. 

Para além dos quadros com a participação de comentaristas, o programa concentra 

suas pautas em temas relacionados à política e economia, o que é observado através das 

entrevistas  realizadas  no  decorrer  da  semana  analisada,  bem  como  das  notícias  e 

comentários  protagonizados  pelos  apresentadores.  Assim,  foram  pautas  principais  dos 

programas levados ao ar na semana do dia 18 a 22 de junho os seguintes temas: a denúncia 

de fraudes em concursos públicos no Rio Grande do Sul; a proposta de reajuste de verbas 

de gabinetes para parlamentares federais; investigações da Operação Cartola; avanço nos 

casos da Gripe A em Santa Catarina; situação das estradas federais no Rio Grande do Sul e 

a polêmica dos pedágios; caso Carlinhos Cachoeira e ameaças ao Poder Judiciário; posição 

da  deputada  Luiza  Erundina  sobre  a  aliança  entre  Lula  e  Paulo  Maluf;  opinião  do ex-

presidente uruguaio Tabaré Vázquez sobre o projeto de legalização controlada da maconha 

no país; crise política no Paraguai; projeto que acaba com o teto salarial do funcionalismo 
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público federal; e a mobilização dos arquitetos para a realização de concursos públicos para 

projetos do futuro metrô de Porto Alegre.

Análise do áudio

A análise do áudio dos programas veiculados entre 18 e 22 de junho foi conduzida 

com o objetivo de identificar sinais de interatividade, com foco principal na utilização do 

Twitter.  Para tanto foram estabelecidas  como unidades de registro:  menções  ao Twitter, 

leitura de tweets de “personalidades” e leitura de tweets de ouvintes. A análise quantitativa 

dos áudios chegou aos seguintes indicadores:

Análise do ÁUDIO do programa Gaúcha Atualidade

Categoria
Unidade de 
registro

18.06 19.06 20.06 21.06 22.06
Frequência 
total

Uso do 
Twitter

Menção ao 
Twitter

3 2 - - 2 7

Leitura de tweets 
“personalidades”

- 2 1 - - 3

Leitura de tweets 
ouvintes

2 - 3 - 1 6

Total 16
Tabela 1: Análise de conteúdo – áudio do programa Gaúcha Atualidade – período: 18 a 22 de junho 
de 2012.

Observa-se, a partir  dos números  obtidos, uma baixa utilização do Twitter  como 

ferramenta interativa. Na unidade de registro que se refere às menções ao  microblog, por 

exemplo,  a maior parte dos trechos do áudio apenas indica que os apresentadores estão 

conectados. Como é o caso da fala da jornalista Carolina Bahia, na manhã do segundo dia 

de análise: “Já tô acompanhando aqui pelo Twitter”, aos 2’55” de programa, ao relatar que 

estava acompanhando, através da ferramenta,  a situação do atraso nos vôos de políticos 

gaúchos. A informação não passou de um breve comentário,  sem maior  repercussão ou 

influência  no  conteúdo.  Em apenas  dois  casos,  a  menção  ao  Twitter  foi  utilizada  para 

divulgar o perfil da Rádio Gaúcha, como no caso da fala do jornalista André Machado, no 

final do programa de sexta-feira: “Ao longo do dia acompanhe todas as notícias da Rádio 

Gaúcha pelo Twitter, @RdGaucha”. 

Observa-se também a utilização do Twitter como fonte para os jornalistas, que se 

utilizam  da  ferramenta  para  a  coleta  de  informações,  diretamente  nos  perfis  de 

personalidades políticas. Em três casos, esses tweets foram levados ao ar durante a semana 

analisada, como por exemplo, o comentário do secretário adjunto da Secretária Estadual de 
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Agricultura Pecuária e Agronegócio, sobre a discussão a respeito da situação das estradas 

federais no Rio Grande do Sul: “O Cláudio Fioreze tá dizendo assim: ‘a 448 a duplicação 

da 386 são obras de ficção? Generalização desnecessária’”. O tweet de Cláudio Fioreze foi 

postado em reply à mensagem anterior do apresentador André Machado, que anunciava a 

entrevista com o Ministro dos Transportes, Paulo Passos. A mensagem foi lida no ar pelo 

jornalista, mas não teve nenhuma outra repercussão no microblog. Note-se ainda, que não 

houve referência ao Twitter no ar. Apenas a leitura do comentário, que somente pode ser 

ligado ao microblog, a partir da análise simultânea dos tweets.  

A mesma situação acontece com a leitura de  tweets enviados pelos ouvintes, que 

apenas em seis ocasiões foram levados ao ar durante toda a semana analisada. Nesses casos, 

também não há a identificação do uso do Twitter, bem como em alguns casos não há nem a 

identificação do ouvinte interagente. Os  tweets lidos caracterizam-se como: comentários, 

críticas,  questionamentos  e  informações.  Ou  seja,  manifestações  dos  ouvintes  que 

possivelmente  poderiam  vir  a  contribuir  com  o  debate  conduzido  no  ar  pelos 

apresentadores. 

Cabe ressaltar ainda, que para além das menções ao Twitter e leitura dos tweets de 

personalidades  ou ouvintes,  não  há outros  espaços  para  interação  no  programa Gaúcha 

Atualidade. Em nenhum outro momento dos programas analisados houve a divulgação de 

outros canais de interação, como telefone, celular, email ou MSN. 

Análise dos tweets

A análise dos tweets, durante o período de 18 a 22 de junho, foi realizada a partir do 

perfil institucional da Rádio Gaúcha (@RdGaúcha), bem como dos perfis particulares dos 

apresentadores: André Machado (@andrelmachado), Carolina Bahia (@Carolina_Bahia) e 

Rosane Oliveira (@rosaneoliveira). A análise estabeleceu como unidades de registros: total 

de  tweets5,  tweets relacionados  ao  programa,  incentivo  à  participação  dos  ouvintes, 

interação apresentadores x ouvintes – reply e interação apresentadores x ouvintes – retweet. 

A análise chegou aos seguintes dados:

Análise dos TWEETS referentes ao programa Gaúcha Atualidade

Categoria
Unidade de 
registro

18.06 19.06 20.06 21.06 22.06
Frequência 
total

Postagens
Total de Tweets 20 27 37 26 18 128

5 Nesta unidade consideraram-se os tweets que aparecem na timeline de cada perfil, ou seja, foram contabilizados tweets, 
replies e retweets.
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Tweets 
relacionados ao 
programa

5 10 20 16 9 60

Interatividade

Incentivo à 
participação dos 
ouvintes 

1 1 1 1 - 4

Replies - 4 5 1 5 15
Retweets - 2 3 1 - 6

Tabela 2: Análise de conteúdo –  tweets do programa Gaúcha Atualidade – período: 18 a 22 de 
junho de 2012.

É importante lembrar que os  tweets analisados foram aqueles postados durante o 

horário de veiculação do programa, ou seja, das 8h10 às 9h30. O que se pode observar, a 

partir dos dados quantitativos sintetizados, é o volume significativo de tweets postados no 

período (128), somadas aí as postagens dos quatro perfis analisados. Deste total, nota-se 

que pouco menos da metade (60) relaciona-se com o programa. A maior parte do total de 

mensagens,  44%,  foi  postado  pelo  perfil  oficial  da  Rádio  Gaúcha,  entretanto,  entre  os 

tweets relacionados  ao  programa,  o  perfil  mais  utilizado  foi  o  do  apresentador  Andre 

Machado,  respondendo  por  45%  das  mensagens.  Nestas  postagens,  destaque  para 

informações  geradas  a  partir  do  conteúdo levado  ao ar,  divulgação  das  entrevistas  que 

estavam sendo realizadas naquele momento, além de mensagens de promoção do próprio 

programa,  como  o  tweet,  postado  no  perfil  da  Rádio  Gaúcha:  “Ouça  o  #Atualidade  e 

participe  do  programa  com  @andrelmachado,  @rosaneoliveira  e  @Carolina_Bahia”, 

seguido do link para acesso à transmissão via streaming, no site da emissora. 

O número de  tweets como esse, incentivando a interatividade, no entanto, é muito 

baixo:  apenas  quatro  durante  toda  a  semana  observada.  É  baixo  também o número  de 

replies e  retweets, demonstrando a baixa interação entre a emissora e os apresentadores 

com os ouvintes. Especificamente em relação aos  retweets, nota-se que estes se dão, na 

maioria dos casos, entre os apresentadores, ou seja, os jornalistas reencaminham apenas as 

mensagens postadas pelos próprios colegas. 

É interessante pontuar, mesmo que inicialmente não planejadas para esta pesquisa, 

as mensagens enviadas aos apresentadores pelos ouvintes. Tratam-se das postagens que são 

endereçadas, através da utilização do sinal @ e do nome do usuário. A procura por essas 

mensagens enviadas tanto para a Rádio Gaúcha, quanto para os apresentadores, através do 

sistema de busca do Twitter, revela um número expressivo de postagens. As mensagens 

contêm, em sua maioria, comentários sobre o conteúdo debatido no ar, questões sobre o 

tema em discussão e críticas. A maior parte dos tweets, no entanto, não foi respondida. Os 

que receberam o reply da emissora ou dos apresentadores foram remetidos à  timeline dos 
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mesmos, contabilizando apenas 15 tweets ao logo da semana. Um número bastante baixo, 

frente ao significativo volume de mensagens que são enviadas à rádio e aos profissionais. 

Um dos poucos exemplos em que um tweet é respondido e incluído na programação é o 

comentário postado pelo ouvinte Daniel Tondo, durante o programa veiculado na quarta-

feira, dia 20, às 8h32, quando foi entrevistado o Ministro dos Transportes, Paulo Passos, a 

respeito das rodovias gaúchas e a questão dos pedágios: “@andrelmachado André R$ 13,40 

o pedágio de Marquês de Souza. Isso é um roubo.” O tweet do ouvinte recebeu o reply do 

apresentador e ainda gerou um comentário no ar: “...o Daniel Tondo, e nisso eu concordo 

totalmente com ele, 13 e 40 pelo pedágio é um roubo!”.

Cabe ainda destacar, na análise dos  tweets relacionados ao Gaúcha Atualidade, a 

postagem, na terça-feira, de mensagem divulgando a disponibilização do áudio do programa 

no site  da  emissora;  e  a  divulgação,  via  Twitter,  na quinta-feira,  de uma fotografia  do 

entrevistado do programa, no caso o ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez, que estava ao 

vivo no estúdio. As duas situações são exemplos da possibilidade de utilização de recursos 

multimídia no radiojornalismo, explorando outras linguagens (fotografia), bem como outros 

formatos para o conteúdo em áudio (podcast), alcançando um público maior que apenas o 

do programa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  A  INTERATIVIDADE NO PROGRAMA GAÚCHA 

ATUALIDADE

A interatividade no rádio é uma das características potencializadas pelas tecnologias 

da  informação  e  comunicação  e  contribui  para  constituir  o  atual  conceito  de  rádio 

hipermidiático. Entretanto, a forma como o rádio explora – ou pode explorar – todos os 

recursos disponíveis no ambiente digital para por em prática essa nova interatividade ainda 

está em fase de experimentação. 

Nesse sentido, o presente artigo propôs-se observar como se dá a interatividade no 

rádio  a  partir  da  análise  de  uma  ferramenta  específica.  Definiu-se  assim,  o  estudo  da 

utilização do site  de rede social  Twitter,  caracterizado como  microblog,  como canal  de 

interação dos ouvintes no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha AM/FM. Para 

tanto, utilizou-se a metodologia de Análise de Conteúdo, para exame do áudio do programa, 

bem como das informações veiculadas através do microblog.

Os resultados obtidos, ao término da análise proposta, revelam um uso ainda muito 

restrito do Twitter para a interação com os ouvintes. A ferramenta é por vezes usada pela 
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emissora e apresentadores como fonte para busca de informação e veículo para divulgação 

de  notícias,  ampliando  o  alcance  do  conteúdo  produzido  no  programa.  Poucas  são  as 

contribuições dos ouvintes que são levadas ao ar, assim como também são poucas as marcas 

de interação  entre  os  apresentadores  e  a  emissora  com os  ouvintes,  através  do Twitter, 

especialmente por meio de replies e retweets.

A observação, através da ferramenta de busca – não planejada no início da pesquisa 

–, confirma como esse potencial interativo do Twitter é deixado de lado no programa. A 

busca por  tweets endereçados  à emissora  ou aos  apresentadores  evidenciou  um número 

muito  grande  de  participações  que,  no  entanto,  não  são  aproveitadas  na  produção  do 

programa. Muitas dessas mensagens são comentários, críticas e perguntas, direcionadas aos 

entrevistados,  que  poderiam  contribuir  com  a  discussão,  norteando  questionamentos, 

sugerindo pautas e pontos de vista diferenciados para o trabalho de cobertura jornalística no 

rádio. 

O volume de  manifestações  dos  ouvintes  através  do Twitter  serve também para 

confirmar o perfil do novo ouvinte-internauta, muito mais ativo e interessado em participar 

da programação, além de apenas recebê-la passivamente. A utilização do microblog, nesse 

sentido, confirma o potencial interativo da ferramenta, que já está, sim, presente no estúdio 

e no dia a dia dos jornalistas. Pequenas inserções puderam ser identificadas na pesquisa. No 

entanto, é preciso rever práticas produtivas, formatos de programação e o próprio perfil dos 

profissionais,  afim  de  que  o  uso  de  ferramentas  digitais,  como  o  Twitter,  possa  vir  a 

configurar-se, de fato, como meios de interação dos ouvintes na programação radiofônica. 
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