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Resumo 

  

 A evolução tecnológica nos dias atuais ocorre em grande velocidade e de forma 

contínua. A comunicação indiscutivelmente é interpelada por esta dinâmica. Discutir a 

produção radiofônica, televisiva, jornalística, passa pela realidade da comunicação em rede 

e pelo diálogo entre diferentes conteúdos e suportes. A webradio que se apresentava 

discretamente há pouco, se estabeleceu e, ao mesmo tempo, se vê atravessada por tais 

transformações. Como têm ocorrido e a conhecer seus pressupostos, se propõe este 

trabalho. 
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O novo pensamento para os meios 

 

 A evolução da comunicação e, consequentemente, do pensamento em comunicação 

social sofreu profundas mudanças em um tempo relativamente pequeno, fala-se do século 

passado. O surgimento dos meios de comunicação eletrônicos e massivos e as novas 

dinâmicas estabelecidas por e para eles, continuam a impor e a quebrar paradigmas de 

acordo com os contextos sociais que se mutam e com o avanço das possibilidades 

tecnológicas. Nesses tempos, o rádio foi um dos meios de comunicação que suscitou tais 

estudos. Barbosa Filho (2003) compreende que, desde a Antiguidade Clássica a atividade 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergência Tecnológicas Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea – ECCO – UFMT. Bolsista CAPES. 

thambruno@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Doutora em Comunicação e Semiótica PUC-SP. Professora  do Programa de Pós-graduação em 

Estudos de Cultura Contemporânea – ECCO – UFMT. luciahvp@hotmail.com  

mailto:thambruno@gmail.com
mailto:luciahvp@hotmail.com


 

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

 
 

 

comunicativa do homem preocupa os pensadores, mas que a Teoria da Comunicação, muito 

recente, se desenvolveu a partir do advento de uma nova prática de comunicação, o 

surgimento da comunicação de massa pelos meio eletrônicos – jornalismo de massa do 

século XX, o rádio e o cinema. Dessa forma é possibilitado o grande alcance de audiência 

de massa e a supressão do tempo e da distância. 

 O rádio nascido no início do século XX marcou definitivamente a vocação 

transfronteiriça dos meios de comunicação já ensaiada com o telégrafo, no dizer de Borges 

(2002). Com o desenvolvimento dos referidos meios de comunicação, a comunicação à 

distância torna-se uma realidade e uma necessidade. Barbosa Filho (2003) destaca a 

vocação do rádio para oferecer serviços nos campos da informação e do conhecimento. 

Além disso, relata que os marcos do rádio no mundo estão diretamente ligados a processos 

intensos de mobilidade – do ponto de vista político, por se tratar de uma época de grandes 

imigrações, uma vez que o capitalismo esmagava violentamente alguns países da Europa. 

As guerras eram também razão de tais processos de mobilidade, assim como os meios de 

comunicação também o foram utilizados como ferramentas estratégicas para guerras por 

alguns países. 

A evolução dos meios às mediações do caso latino-americano é tratado por Martin-

Barbero (2006). Seu primeiro período vai dos anos 1930 ao final dos anos 1950, quando 

propõe que tal reflexão sobre a eficácia e o sentido social dos meios seja realizada 

considerando muito mais o modo de apropriação e reconhecimento, por parte das massas 

populares, deles e de si próprias, através deles. O econômico e o ideológico também eram 

essenciais para a compreensão da dimensão do funcionamento dos meios, mas o sentido de 

sua estrutura econômica e da ideologia que eles difundem remete para além de si mesmos, 

para o conflito que nesse momento histórico informa e dinamiza os movimentos sociais, 

destaca: o conflito entre massas e Estado e sua solução de “compromisso”, as formas 

adotadas eram o populismo nacional e dos nacionalismos populistas. Em suma, o principal 

papel que os meios massivos desempenham nesse período foi o de serem porta-vozes da 

interpelação que, a partir do populismo, convertia as massas em povo e o povo em Nação. 

 A partir de 1960, o massivo passa a ter outra constituição. Os meios deixam de 

exercer sua função política e, sob o pretexto do desenvolvimento, o dispositivo econômico 

se apodera deles. Martin-Barbero observa que o Estado mantem a retórica do “serviço 

social” das transmissões, mas os interesses privados são responsáveis a partir de então, por 

dirigir a educação e a cultura. Para ele agora sim a ideologia torna-se informadora de um 
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discurso de massa, que tem com função fazer os pobres sonharem o mesmo que os ricos. 

Porém, com a eclosão da crise econômica dos anos 1980, outra transformação, o modelo de 

produção vale-se da transnacionalização e homogeneização para se estabelecer. Martin-

Barbero (2006) observa que novas tensões nacionais atravessam o massivo, levando seu 

sentido “às diversas representações nacional do popular, à multiplicidade de matrizes 

culturais e aos novos conflitos e resistências que a transnacionalização mobiliza.” 

(MARTIN-BARBERO, 2006, pg. 235) 

Os dias atuais, no entanto, buscam estruturar-se sob a égide do fazer coletivo, da 

multiplicidade deste fazer de forma mediada. A dimensão pretende-se global, webradios, 

blogs, redes sociais, convergência. Essa é a realidade contemporânea do fazer comunicação: 

construir os sentidos para que possam ser acessados de toda parte, na não simultaneidade 

temporal e em diálogo com as infinitas formas de mediação. Para Lévy, a rede de 

computadores é o universal sem totalidade, ou seja, ela permite a construção e a partilha da 

inteligência coletiva sem submeter-se a qualquer tipo de restrição político-ideológica.  

Tellaroli e Albino (2011) observam as diversas definições propostas para a estrutura 

social em que vivemos: Sociedade da Informação, Sociedade em Rede, Sociedade do 

Conhecimento, Sociedade Tecnológica, e refletem que, mesmo ao enfocar o assunto dos 

mais diferentes ângulos e objetivos e com os mais diferentes pressupostos teóricos e 

segmentação científica, tais expressões possuem um denominador comum: a discussão da 

sociedade a partir da transformação de paradigma colocada pelo advento do computador e 

da Internet. 

Estruturam-se outras formas do processo de comunicação, tais fluxos se dão de 

forma mediada. Thompson (1998) propõe que a mediação seja sempre um fenômeno social 

contextualizado, ou seja, estabelecida em contextos sociais diversos que, por sua vez, 

produzem impacto na comunicação que ocorre. O autor considera a comunicação um tipo 

distinto de atividade social e estão envolvidos no processo a produção, a transmissão e a 

recepção de formas simbólicas. A utilização de recursos de vários tipos é que possibilita sua 

realização. 

Pensar a comunicação mediada é, portanto, pressupor atores em contextos sociais 

diversos. Lévy e Thompson comungam a mesma consideração acerca da evolução das 

formas de comunicação e suas implicações: ao recordar as sociedades estritamente orais – 

considerando a utilização também da linguagem verbal – vê-se que a comunicação era 

realizada de forma extremamente interativa e a construção dos sentidos era realizada em co-
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autoria. A intervenção no discurso do outro é possível no imediato, mas a comunicação era 

possível somente na simultaneidade temporal e na condição de presença, o que limitava o 

alcance e a preservação de tais informações ao longo do tempo. 

A escrita apresentou-se como uma inovação tecnológica, por isso, transformadora. 

As informações, os códigos, as ideias, poderiam ser registrados e transmitidos a qualquer 

tempo, em outro espaço e em todo contexto, desde que desenvolvidas técnicas que 

assegurassem a manutenção dos sentidos pretendidos pela mensagem. Técnicas de 

elaboração desses textos e técnicas de decodificação, de significação da mensagem 

recebida, precisaram ser desenvolvidas para garantir a mantença de sua “razão”. Porém, a 

possibilidade de interatividade é extremamente reduzida, senão pelas atribuições de sentido 

realizadas pelos receptores. 

O rádio hertziano proporciona a agilidade em transmissão de mensagem oferecida 

por seu canal comunicacional, sonoro. Mas essa mensagem somente será recebida em 

condição de simultaneidade temporal e ainda, as possibilidades de interatividade também 

são reduzidas. 

A oralidade, a escrita, o rádio, a televisão, a internet, cada meio técnico demanda 

códigos de significação próprios para que obtenham sucesso no processo de comunicação, 

uma vez que, segundo Lévy: 

 

comunicar não é de modo algum transmitir uma mensagem ou 

receber uma mensagem. Isso é a condição física da comunicação, 

mas não é a comunicação. É certo que para comunicar, é preciso 

enviar mensagens, mas enviar mensagens não é comunicar. 

Comunicar é partilhar o sentido. Isso quer dizer partilhar um 

contexto comum, partilhar uma cultura, partilhar uma história, 

partilhar uma experiência. Não é alguma coisa que se possa fazer 

imediatamente; é preciso já ter alguma coisa em comum para poder 

se comunicar. E pode-se dizer que comunicar é tentar ter alguma 

coisa em comum. (LEVY, 1997) 

 

Além do fazer sentido, Thompson transita acerca das peculiaridades de cada meio 

técnico e sua capacidade de fixação, de armazenamento do conteúdo simbólico transmitido. 

Desta maneira, o autor propõe que a produção deve considerar os diferentes tipos de 

“mecanismos de armazenamento de informação”, em variados graus, para que o conteúdo 

simbólico ou informações sejam disponibilizados para o uso subsequente. 



 

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

 
 

 

Para falar da interatividade, na internet ela dá virtualmente. O conceito de Lévy do 

virtual, afirma que ele é a possibilidade de atualização, é o “vir-a-ser”, a sensação de estar 

presente sem estar presente de fato. Assim, os conteúdos disponíveis na web estão ao 

alcance de qualquer um e estão em todo lugar em que haja uma conexão que os leve, ou 

seja, não há um lugar específico para o hipertexto, o todo, o ciberespaço é seu lugar. 

A digitalização trouxe uma evolução para a leitura de textos em rede, agora o leitor 

é ao mesmo tempo o construtor daquilo que deseja ler. Há agora um texto moldável, 

passível de edições a cada clique, cada vez mais informações reservadas em menores 

espaços. Lévy coloca como tendência contemporânea à hipertextualização, a indistinção 

entre leitura e escrita. O leitor, além de interpretante, assume também o papel de co-autor 

na medida em que é o próprio condutor de seus caminhos até a formulação do texto final. 

Falamos de interatividade, portanto. Possari diferencia as noções de interação e 

interatividade, utilizadas comumente como sinônimos. A autora estabelece que interação 

trata da possibilidade de construir conhecimento conjuntamente, mas ao responder a um 

estímulo arbitrário, sem a possibilidade de modificá-lo. A segunda pressupõe que, além de 

leitor, o sujeito seja co-autor, capaz de modificar o texto do outro, ao comandar seus 

cliques, buscas, torna-se responsável pelo percurso que molda o texto final, a construção 

dos sentidos se dá nesse trajeto. 

 

Interativa é a possibilidade de se buscar sentidos, não-linearmente e, sim, 

comandando um programa”, a interatividade pode ser entendida como a 

capacidade do sistema de acolher as necessidades do usuário e satisfazê-

lo. (...) O leitor, nesse processo, é o usuário-operador que assume papel de 

co-autoria do texto – o princípio deixa de ser sócio-interacionista, para ser 

construtivista. O processo de construção do texto – a busca de efeitos de 

sentidos pretendidos - se dá no percurso. (POSSARI, 1999, p. 14) 

 

Possari acredita que com a necessidade do uso das mídias eletrônicas, 

principalmente do computador, falar em processos “midiáticos” de comunicação é falar em 

multimídia e hipermídia. Multimídia são todas as referências utilizadas como signos: 

verbais, não-verbais, sonoras e de animação. A hipermídia é a interseção entre a multimídia 

e um hipertexto, ou seja, maneiras de se ler um texto. A hipermídia seria o ato, a 

interatividade possibilitada pela multimídia inserida no hipertexto. POSSARI (1999, p. 16) 

cita Machado: 

 
A disponibilidade instantânea de todas as possibilidades articulatórias do 

texto verbo-audiovisual favorece combinatórias. O texto já não é marca de 
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um sujeito, a cena da escritura se define e o texto se torna permutativo: 

(...) o leitor recupera (tal como nos primórdios da narrativa oral 

transmitida boca a boca) o seu papel fundante como co-criador e contribui 

decididamente para realizar a obra. Hipermídia é, portanto, uma forma 

combinatória, permutacional e interativa de multimídia, em que textos, 

sons e imagens (estáticas e dinâmicas) estão ligados entre si por elos 

probalísticos e móveis e que podem ser configurados pelos receptores de 

diferentes maneiras de modo a compor obras instáveis em quantidades 

infinitas. 

 

O rádio na internet 

  

 O rádio passa por diversas transformações até a chegada à internet, atravessa 

transformações no campo das ondas: primeiro com a chegada do transistor que reduziu o 

tamanho dos receptores permitindo a portabilidade dos aparelhos. Outra grande mudança 

ocorre quando é desenvolvida a frequência modulada (FM), com sinal mais claro e melhor 

qualidade sonora o rádio toma outra configuração, o dial é ampliado e a segmentação passa 

a nortear a programação das emissoras. Cebrián Herreros (2011) observa que, então as 

emissoras passam a incorporar às programações produtos especializados por temas, 

destinatários e territórios. Além das transmissões via satélite que passam a levar o sinal 

radiofônico mais distante. Prata (2008) destaca que a transformação mais destacada ocorre 

quando são criadas rádios exclusivamente para a internet, as webradios.  

 O rádio na internet possui pelo menos três modelos: 

- As rádios hertzianas transmitidas também via internet; 

- As rádios feitas exclusivamente para a internet, as webradios; 

- Ainda, rádios jukebox, onde se montam playlists de músicas a serem apenas ouvidas. 

Esses modelos representam também o processo evolutivo da introdução do rádio na 

internet, primeiro empresas de radiofonia hertziana utilizaram a internet como outro meio 

de difusão de conteúdo e depois surgem rádios feitas exclusivamente para internet.  

 A primeira rádio comercial a transmitir de forma contínua e ao vivo pela internet foi 

a Rádio Klif, nos EUA, a partir de setembro de 1995. No Brasil, (TRIGO-DE-SOUZA, 

2004) afirma ter sido a primeira iniciativa de pensar conteúdo radiofônico em diálogo com 

elementos da internet como a hipertextualidade, nasce em 1996, como o projeto 

Manguetronic. Realizado por integrantes do movimento Mangue Beat, tinha um programa 

inédito transmitido quinzenalmente. Mas a primeira rádio brasileira a estar somente na web, 

em tempo integral, foi a Rádio Totem, em 1998. A iniciativa é a de ser um portal de rádio 

com várias emissoras musicais, segmentadas em ritmos. Em 2001 chegou a possuir 11 
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canais diferentes além de oferecer conteúdos como videoclipes, entrevistas e promoções aos 

ouvintes. 

 Trigo-de-Souza (2004) sinaliza que o desenvolvimento do rádio pela internet  se 

deve, em grande parte, pela chegada da tecnologia streaming, ou de fluxo contínuo. Ela foi 

a solução para os problemas com o tempo de download necessário em um tempo de  

conexões predominantemente discadas. O streaming possibilita que o usuário escute o 

conteúdo enquanto o download é realizado, o material é dividido em pacotes que são 

baixados separadamente. 

 Cebrian Herreros acredita que as transformações mais recentes a influenciar o fazer 

radiofônico foram a internet e a telefonia móvel.  Conforme as configurações oferecidas 

pela internet é instalado o rádio no século 21. A webradio é som, imagem, vídeo, link, 

interatividade e não-linearidade em concordância com Prata (2008).  

 Prata descreve ainda que a webradio não possui apenas uma canal de áudio, mas 

diversos conteúdos disponíveis a espera de um clique que pode levar o ouvinte a outro 

universo. “A webradio deve ser entendida, portanto, como uma grande constelação de 

elementos significantes sonoros, textuais e imagéticos abrigados no suporte internet.” 

(PRATA, 2008, p. 61).  

 César (2005) e Rios (s/d) pontuam que o rádio utiliza uma única linguagem, a 

sonora, e que se baseia em quatro elementos para a sua constituição: a palavra, a música, os 

efeitos sonoros e o silêncio. A “arte da expressividade radiofónica”, no dizer de Pérez 

(1992, p. 27). Rios observa que apesar de tais recursos, não se trata apenas de tais recursos, 

mas que, em consideração de Balsebre, a linguagem também é determinada pelos 

 

recursos técnicos que tornam possível utilizá-los, reproduzi-los e difundi-

los, e sublinha a importância da interação entre emissor e receptor que, 

com base num código sonoro comum, permite descodificar, compreender 

e interpretar a mensagem auditiva. (RIOS, s/d p. 03) 
 

 Rios aponta que o objetivo é “o de apelar à audição, o de captar e, sobretudo, manter 

a atenção do ouvinte.” (s/d, p. 03) . 

 Como fazer rádio na internet quando o meio sempre teve como exclusividade a 

linguagem sonora como recurso? A webradio, ao contrário, deve dialogar com as diferentes 

possibilidades midiáticas. Com a digitalização da produção radiofônica uma plataforma 

multimídia está ao alcance. São possíveis dois modelos de radiofonia digital, o rádio 
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hertziano com transmissão digital e o rádio produzido exclusivamente para internet – a 

webradio. 

 Cebrián Herreros revela que alguns autores chegaram a dar por mortos os meios de 

comunicação, mas o autor ressalva que se pode falar apenas nos modelos pelos quais se 

constituem tais meios, chamados por ele de massivos. O autor pondera que o 

desaparecimento de determinados suportes não é o mais relevante, a fundo, haverá uma 

continuidade daquilo que compõe determinada mídia. Como o caso do jornalismo escrito, 

mesmo que desapareçam os jornais impressos, ele permanecerá. O rádio hertziano poderá 

se descaracterizar, mas o consumo da música, de documentos sonoros, informação oral, se 

manterá. O autor esclarece que a tecnologia deve ser enaltecida menos como mero suporte, 

e mais por gerar a possibilidade de variáveis comunicativas, produzindo outros conteúdos e 

desenvolvendo outras linguagens.  

  Pensam que com o surgimento de uma nova plataforma, as anteriores estão fadadas 

ao desaparecimento, mas, na realidade, o que ocorre é a acumulação de modelos e ofertas, 

quem se entrega a uma ou outra é o usuário. Herreros define três modelos de rádio hoje: 

a) O modelo generalista: tradicional, com programação de informação, opinião e 

entretenimento; 

b)  O modelo temático: compreende as emissoras com programação monotemática:  

informação, música, economia, esporte, educação, etc. 

c)  O modelo convergente: onde se integram os serviços sonoros, visuais e escritos, 

que é o modelo de rádio multimídia ou integrado à internet. 

 

 Alves (2003) considera que o rádio atual atravessou e passa ainda por quatro fases 

na comunicação via rede: 

 - Interseção: transposição dos conteúdos veiculados em AM ou FM para a internet, com 

textos jornalísticos reproduzidos nos sites, que na maior parte dos casos se limitavam a 

divulgar informações institucionais que diziam respeito às emissoras e aos grupos de 

comunicação aos quais estavam vinculados. 

- Adaptação: Quando passam a serem estruturadas equipes próprias para webradio, 

conteúdos complementares são desenvolvidos de forma independente das transmissões 

hertzianas. As ferramentas digitais são mais utilizadas como links e áudio em streaming. 

- Mudança: Mudanças técnicas para a adaptação dos equipamentos e sistemas de operação 

para o diálogo com as redes digitais. 

- Transformação: Desenvolvimento de conteúdos exclusivos para web, recursos multimídia 

são utilizados largamente, assim como canais de interatividade e customização.  
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 Kischinhevsky (2007) acredita que estas etapas coexistem nas centenas de rádios via 

internet no Brasil, sendo a última, uma exceção. Prata (2008) analisa que o modelo 

convergente ainda está em fase de construção, recursos e elementos antigos se reconfiguram 

a procura de adaptar-se a um novo modo de fazer rádio.  

 Mesmo já tendo atravessado diversas transformações, o rádio continua a se 

reestruturar, agora os conteúdos devem ser desenvolvidos para as diversas plataformas. Os 

conteúdos, na visão de Cebrián Herreros são o grande atrativo. A partir de uma concepção 

maior, são pensadas versões que contemplem as características de cada meio para a 

formulação dos conteúdos. 

Neste contexto, não só a linguagem radiofônica é repensada, mas as características 

que constitui o rádio tradicional. Ao discorrer a respeito da linguagem radiofônica César 

(2005) afirma que o rádio utiliza uma única linguagem, a sonora, que se baseia em quatro 

elementos para a sua constituição: a palavra, a música, os efeitos sonoros e o silêncio, 

diferentemente dos recursos multimidiáticos oferecidos pela internet. Ele é limitado pela 

potência de seus transmissores e pela legislação, que determina sua frequência, amplitude e 

potência. Na internet ele está para todo o globo. Barbosa Filho destaca suas principais 

características:  

 

- Sensorialidade - o rádio forma imagens: sem o recurso da imagem, o espectador 

cria mentalmente a visualização do próprio locutor ou da informação transmitida.   

Além da imaginação referente ao conteúdo sonoro, na webradio, o usuário pode 

recorrer a imagens da notícia, ícones, ao vídeo do locutor, textos, as imagens já estão lá. 

 

- Penetração - o rádio fala para milhões: alcançando indivíduos, grupos e estratos 

sociais em todo o mundo.  

Com a internet essa possibilidade é infinitamente ampliada, podendo chegar a  

pessoas de todas as partes do mundo. 

 

- Regionalismo: oferecer informações locais garante dinamismo às relações entre o 

rádio e a comunidade. As informações locais podem ser tão ou mais importantes que as 

recebidas de outras partes do mundo.  

A webradio segue essa premissa, de acordo com a noção de glocalização apontada 

por estudiosos, do conteúdo local ser também global na sociedade da informação. 
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- Intimidade - o rádio fala para cada indivíduo: mesmo que atingindo milhares de 

pessoas, o rádio fala diretamente ao indivíduo. Trata-se de uma experiência exercida de 

forma individual, dessa forma o rádio torna-se um companheiro e se aproxima do ouvinte 

através de seu tratamento.  

Esta característica continua a ser valorizada no rádio para internet. 

 

- Imediatismo e Instantaneidade: a velocidade do rádio. 

Na webradio estas características são mantidas. E os usuários podem ainda acessar o 

conteúdo de forma não simultânea à sua transmissão. Buscar o arquivo on-demand. 

 

- A simplicidade do rádio: para produzir necessária uma estrutura mínima.  

O rádio para internet é também produzido de forma simples. 

 

- A mobilidade do rádio: sem a necessidade de cabos ou outra estrutura, o rádio 

levado para onde o ouvinte desejar.  

A webradio ainda está presa a cabos e demais estruturas. 

 

- Função Social: sua atuação é de agente de informação e de formação do coletivo. 

Característica também mantida na webradio. 

 

- Função comunitária: no sentido de servir aos interesses pertinentes à comunidade 

e que esta deve ser a diretriz da produção radiofônica.  

A webradio se preocupa com a comunidade não somente no sentido da localidade, 

mas também em relação à comunidade virtual que agrega. 

 

 Prata (2008) destaca em seu trabalho as características mais importantes das 

webradios. Os gêneros, a notícia, por exemplo, não são somente sonoras, possuem 

elementos textuais, visuais, e ainda pode ser acessada a qualquer momento através de um 

arquivo permanente. A interação, a interatividade, as novas formas do ouvinte se relacionar 

com os outros, com a emissora e com o meio.   

 O processo interativo nas webradios, para Cebrián Herreros (2011), deve ser 

entendido como um constante diálogo entre todos os integrantes do processo comunicativo: 
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usuários-designers-programadores e usuários-buscadores-consumidores. A experiência 

interativa possibilita o ouvinte a manipular e ter influência em sua própria experiência com 

os meios.  

 Há muito tempo a interatividade e o rádio mantêm uma relação próxima, 

historicamente o telefone e as correspondências são utilizados para este diálogo. Trigo-de-

Souza avalia que em comparação aos demais meios de comunicação massivos o rádio se 

destaca quando se fala em interatividade, desta forma, é permitido que o público participe e 

se identifique com a emissora de sua preferencia. Mas a autora observa que em razão dos 

interesses comerciais, a comunicação bidirecional não se tornou possível, há sempre o 

controle do emissor. Mesmo que sejam incentivados a participar, os ouvintes não têm poder 

para alterar o curso pré-determinado, através das cartas, telefonemas, e-mails, são 

restringidos a apenas pedir músicas, enviar recados a serem lidos no ar ou fazer perguntas a 

um entrevistado. 

 Na internet, como discutido anteriormente, a interatividade é possibilitada desde a 

própria navegação na rede. O usuário é quem determina sua rota pelos sites, pelos links, 

pelos nós, o processo passa, portanto, a ser determinado pelo ouvinte/usuário e suas 

preferências. A interatividade é realizada também por meio de chat, fóruns, participação na 

programação e outras. Escolhem por onde navegar no site da rádio, que conteúdo acessar, o 

que deseja ouvir, no momento que desejar.  

 

Los hipervínculos radiofónicos abren el camino a la interrelación acústica, 

a la asociación de todo tipo de sonidos. Se pasa del nombre de una 

persona a escuchar su voz, a entrar en la representación sonora de una 

obra, al diálogo de una película, a escuchar un concierto, a asociar las 

canciones de un autor por temas, etapas, escenarios de intervención. Se 

pasa del lenguaje y audición secuenciales a la selección aleatoria según los 

deseos de cada usuario. (CEBRIAN HERREROS, 2003, p. 8) 

 

 Esse jogo está disponível a todo usuário da internet, porém, ao acessar uma rádio na 

internet e interagir com suas ferramentas, é necessário que estas estejam disponíveis. Em 

rádios hertzianas com presença na internet, Prata (2008) apura em seu estudo que, elas 

buscaram alternativas à mera transmissão ao modelo tradicional: 

 

programação on-line, disponibilização das letras das músicas que tocam 

na rádio, listas das músicas mais tocadas, loja virtual e arquivos de áudio, 

texto e vídeo. A interação se dá pelas formas mais tradicionais, com a 

participação do ouvinte na programação, com utilização principalmente do 
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telefone e do e-mail. Na migração para a web, muitas emissoras agregam 

novas ferramentas, como seções específicas para contato com o usuário. 

Também aparecem campos próprios para anunciantes, enquete, 

disponibilização de conteúdo de todo tipo, cadastro para pedidos de 

músicas on-line e também as promoções, ponto forte de boa parte das 

emissoras de rádio. O chat, a grande novidade em termos de interação na 

internet, está presente também na maioria das emissoras desta pesquisa. 

   (PRATA, 2008, p. 212). 

 

 Apesar das ferramentas existentes e recursos possibilitados pela internet, os 

estudiosos da temática observam que as webradios ainda exploram de forma tímida esses 

elementos. Sites pouco funcionais, pobres, ausência de recursos interativos, utilização de 

linguagem tradicional, desalinhada com a dinâmica da própria rede, no dizer de Prata: 

 

Numa webradio prototípica, poderíamos encontrar os antigos gêneros 

hertzianos reconfigurados para o meio digital, mas também uma nova 

tessitura genérica e novas formas de interação. A reportagem, um dos 

mais relevantes gêneros radiofônicos, na web pode vir ancorada com 

vídeos, fotografias dos participantes e do cenário do evento comunicativo, 

textos e hipertextos com dados sobre o assunto em questão e infografia 

colorida e esclarecedora. Por meio de um serviço de busca, o usuário pode 

encontrar ainda mais informações acerca do tema. (PRATA, 2008, p. 

213). 

 

 Sobre as ferramentas interativas oferecidas pelas rádios da internet – webradios – as 

que se apresentam são o chat, enquete, fórum, e-mail, e outros, onde podem comunicar-se 

entre si, usuários, com locutores, produtores. Podem interagir com o conteúdo do site e 

ainda com algum programa. Prata ainda destaca que sendo um ambiente heterogêneo e 

suscetível a maior influência do usuário, as webradios oferecem ferramentas interativas a 

fim de atrair e fidelizar o seu público. 

 Outra tendência a ser percebida é que a estruturação da webradio não necessita de 

uma grade fixa de programação. Ao contrário do modelo hertziano na internet que apenas 

retransmite a programação e depois disponibiliza os arquivos. Ou seja, o usuário poderá 

acessar o conteúdo sonoro que preferir, no momento que preferir e montar sua própria 

programação. 

 Embora dotadas de diversas possibilidades e recursos, as webradios ainda os 

exploram de forma tímida. Não assumindo sua posição de vanguarda segue os mesmos 

padrões utilizados nos sites das rádios hertzianas. Segundo os estudiosos do tema, pouco de 

inovação em linguagem é pensado e, algumas vezes, se apresentam até mesmo atrasadas em 

relação às hertzianas.  
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Considerações finais 

 

 Por mais que aos pensar em evolução tecnológica nos dias atuais tenhamos em 

mente a velocidade e dinamicidade como referências principais, a adaptação da produção 

radiofônica para a realidade em rede parece não seguir o mesmo ritmo.  

 Devemos considerar que de um histórico de cem anos de existência, há pelo menos 

dez anos somente, o rádio se vê preocupado em se reconfigurar, ao menos uma parcela 

desta produção preocupa-se em acompanhar o desenvolvimento da nova plataforma e do 

novo ouvinte.  

 De mídia essencialmente sonora à multimidiática, o rádio vive ainda em constante 

transformação, ainda vive o processo de reflexão e começa a criação, de fato, de outras 

formas de se expressar e se fazer ouvir, interagir, ler, assistir e transmitir. 

 É de suma importância o acompanhamento deste processo pelos estudiosos do tema, 

vivenciamos um período de mudanças profundas e históricas no modo de viver, pensar e 

fazer o rádio. Mudanças que na verdade, vêm transformar toda a realidade à nossa volta. 

Site seja pensado e produzido de forma a constituir a própria webradio, e não apenas um 

conteúdo de apoio à programação prioritária advinda do rádio hertziano. 
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