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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar os modos de recepção do ouvinte dos 

comentários esportivos diários da Rádio Gaúcha, no período da era da cultura digital, 

conforme classificação das seis eras da cultura de Lucia Santaella (2003). São 

averiguados hábitos comuns da recepção como canal de audiência, freqüência e 

formatos mais alinhados ao radiojornalismo esportivo opinativo, considerando as 

alternativas e tendências do ambiente digital em uma sociedade contemporânea. A 

metodologia constitui em um questionário aplicado aos ouvintes dos comentários - 

coletados por meio de postagem em perfis de redes sociais dos próprios comentaristas. 

As questões são de múltiplas escolha e as respostas interpretadas, seguindo os 

parâmetros teóricos da recepção na era da cultura digital.   

 

Palavras-chave: Comunicação; Recepção; Eras da Cultura; Cultura Digital; 
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1 Introdução  

Os processos de comunicação admitem histórica relação com a massificação e a 

orientação cultural de uma sociedade, considerando as transformações ambientais e as 

narrativas da realidade contemporânea, assim como novas proposições de contatos e 

laços sociais, sob a vertente do conhecimento humano desbravado. Essa dinâmica situa 

atuações de instituições públicas e privadas de uma determinada ordem, interferindo, 

entre outros segmentos, nas correlações dos agentes jornalísticos com seus públicos de 

audiência.  

 Esse fenômeno pode ser inicialmente explicado pelo diagrama teórico do 

Circuito da Cultura, conforme Stuart Hall (2003), na medida em que processos de 

construção de representações, identidades e regulações culturais traçam paralelo com as 
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mensagens comunicacionais e correspondentes reprodução de experiências e valores 

adotados em determinados ordenamentos temporais e espaciais. Nessas condições, é 

praticamente indispensável alinhavar e conceber os enlaces da comunicação diante dos 

parâmetros culturais sobrepostos em uma época, pois, tanto o significado das 

mensagens, mas, sobretudo, o perfil técnico de troca de mensagens, são dinamizados 

pelas estruturas do período temporal, tendo em visto os artefatos e domínios de 

conhecimento disponíveis para a concretização do processo.      

 Dentro dessa perspectiva, Santaella (2003) distingue as seis eras da cultura na 

comunicação, considerando as transformações no processo com os recursos e perfis 

consolidados em cada temporalidade, de modo que as circunstâncias culturais de modo 

mais amplo são as responsáveis pela evolução técnica, científica e instrumental da 

comunicação, e não o contrário. Dado esse fenômeno, é possível visualizar a 

abrangência das mídias como instituições sociais, desde que vinculadas a culturas 

próprias dos períodos e sistemas sociais vigentes, admitindo a interlocução das 

mensagens produzidas com os perfis de recepção populares, dos pontos de vista técnico-

pragmáticos e conceituais.  

 Em vista desse cenário, é possível dimensionar as experiências culturais imersas 

às mídias e aos segmentos profissionais do meio de interação comunicacional específico 

– como o radiojornalismo. Nesse campo, conforme Jung (2011), consolidaram-se 

valores jornalísticos da cultura comunicacional de produção como o imediatismo, 

mobilidade e proximidade das comunidades de atuação, adquirindo a tradição de um 

veículo de massa, ao considerar a popularização do contato com as camadas de 

audiência, por meio de suportes como aparelhos de rádios eletrônicos, fixos, portáteis e 

conectados nos carros.  Direcionando esses atributos para o contexto das eras da cultura, 

de Santaella (2003), data-se esse modelo de radiojornalismo como um fenômeno pré-

contemporâneo, bem acentuado até o final do século XX, mesmo que muitos desses 

valores, originários da comunicação nessa plataforma, sigam sendo usuais por muito 

tempo.  

 No entanto, a era da cultura digital – movimento mais contemporâneo, conforme 

Santaella (2003) – redimensionou as posições e atribuições admitidas a produtores e 

receptores, readequando os procedimentos das mídias às necessidades da sociedade e, 

com isso, unificando e contemporizando as singularidades das distintas plataformas, 

seguindo as demandas contemporâneas. Essa dinâmica refletiu também na comunicação 
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radiofônica, com novas possibilidades e circunstâncias de recepção, assim como valores 

de produção, considerando a concorrência com mídias imagéticas e a inserção e 

adaptação do meio à rede mundial de computadores.  

 Diante dessas transformações, o presente artigo tem como objetivo principal 

identificar elementos da culltura de recepção no radiojornalismo esportivo na era digital, 

conforme os diferentes movimentos da cultura da mídia de Santaella (2003). Mesmo 

que este trabalho tenha enfoque personalizado nas novas possibilidades de recepção do 

rádio, essa pesquisa demonstra aspectos da comunicação radiojornalística como um 

todo, pois como indicado pelo circuito da cultura, muitas das identidades sociais 

esportivas emergem-se sobre o campo de atuação de forma geral, transitando entre 

produção e recepção, garantindo o maior nível de afinidade e assimilação da mensagem.  

 No corpus de análise desse artigo, são apresentados resultados de questionários a 

respeito dos comportamentos de recepção de ouvintes de comentários esportivos da 

Rádio Gaúcha, utilizados como um dos primeiros ensejos metodológicos na dissertação 

de mestrado desse mesmo autor. Esse material traz dados quantitativos sobre opções de 

recepção como canais de audiência, freqüência e formatos de mensagens radiofônicos, 

permitindo uma perspectiva alusiva à abrangência comunicacional do rádio na era 

digital. Os detalhes da aplicação metodológica dos questionários são melhor explicados 

na sequência deste estudo. A seguir, são aprofundados valores de formação cultural da 

comunicação midiática.       

2 Era das culturas: a ascensão do digital 

 Seguindo os parâmetros de estudos do Circuito da Cultura, a comunicação segue 

na espreita das diretrizes identitárias do universo social predominante, de modo que os 

significados de práticas espelhadas da realidade movimentam-se entre os pólos de 

produção e recepção, moldando os rumos e as condições técnicas de materialização do 

processo. Esse pensamento é, de certo modo, compartilhado por Santaella (2003), na 

medida em que a autora considera artefatos e modelos técnicos condizentes com 

distintas operações comunicacionais como produtos da perspectiva de ordens sócio-

culturais balizadoras de comportamentos humanos.  

Nesse sentido, a pensadora alimenta a perspectiva de que os suportes 

transmissores de informação e responsáveis pela propagação da mensagem – como 

rádio, televisão e dispositivos móveis – são concebidos diante das demandas sociais 

estabelecidas pela constante transformação humana nos ambientes culturais. A 
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capacitação de produção e deliberação de experiências propiciadas pela comunicação 

balizada nos novos recursos descobertos são consequências das evoluções sócio-

culturais, de modo que as causas centram-se nas próprias matrizes simbólicas e 

estruturais das relações humanas, e não na pura exploração tecnológica, como se 

entende em senso comum. Essa mesma linha de raciocínio é compartilhada por 

Raymound Williams (2016), em pesquisa direcionada à descoberta e ascensão da 

televisão, quando o autor concluiu que o contexto cultural requeria a emergência de um 

novo meio de comunicação, mediante ao consumo expansivo de imagens. Esse 

fenômeno, atrelado aos públicos de audiências e suas novas posições diante do universo 

social, segue como um elemento balizador para a distinção das culturas da 

comunicação, conforme Santaella (2003).       

Os meios de comunicação, desde o aparelho fonador até as redes 

digitais atuais, não passam de meros canais para a transmissão de 

informação. Por isso mesmo, não devemos cair no equívoco de julgar 

que as transformações culturais são devidas apenas ao advento de 

novas tecnologias e novos meios de comunicação e cultura. São, isto 

sim, os tipos de signos que circulam nesses meios, os tipos de 

mensagens e processos de comunicação que neles se engendram os 

verdadeiros responsáveis não só por moldar o pensamento e a 

sensibilidade dos seres humanos, mas também por propiciar o 

surgimento de novos ambientes socioculturais (SANTAELLA, 2003, 

p. 24). 

 Diante desse discernimento das relações de causa e consequências entre 

parâmetros culturais e tecnológicos, Santaella (2003) considera as grandes 

transformações do contexto cultural, relacionadas aos públicos de recepção, como 

marco na eclosão de novas tendências comunicacionais, estabelecendo, assim, a 

delimitação entre as eras da cultura na comunicação. Considerando essas observações 

acerca das dinâmicas sociais, em que estão inseridas as ações de comunicação, a 

pesquisadora elenca seis eras da cultura: cultura oral; cultura escrita; cultura impressa; 

cultura de massas; cultura das mídias e cultura digital. Essas eras são melhores 

compreendidas na ascensão das identidades, regulações culturais e parâmetros de 

produção e consumo geradores de formas de representações sociais, estando esses 

valores expandidos pelas estéticas das próprias mídias de cada período da cultura    

Quaisquer mídias, em função dos processos de comunicação que 

propiciam, são inseparáveis das formas de socialização e cultura que 

são capazes de criar, de modo que o advento de cada novo meio de 

comunicação traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio e que 

fica impregnado de todas as contradições que caracterizam o modo de 

produção econômica e as consequentes injunções políticas em que um 

tal ciclo cultural toma corpo. (SANTAELLA, 2003, p. 25). 
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 Nessas circunstâncias que surge o rádio, admitindo a função técnica e social de 

uma plataforma habilitada a comunicar para multidões, o que qualifica esse meio como 

originário da cultura de massas. Ao mesmo tempo em que maior contingente 

populacional está apto ao consumo cultural, a necessidade de velocidade na transmissão 

de mensagens e a consonância da realidade nessas abordagens tornam-se elementos 

mais requisitados, o que eleva o caráter jornalístico no contato das mídias com as 

massas. Essas são as demandas sócio-culturais do início do Século XX, responsáveis 

pela idealização de um canal de comunicação dotado de recursos de mobilidade, 

produção e distribuição instantânea, como o rádio.  

Os marcos do rádio no mundo estão diretamente ligados aos processos 

intensos de mobilidade, do ponto de vista político: vivia-se a época 

das grandes imigrações; o capitalismo esmagava violentamente alguns 

países da Europa. A comunicação a distância tornou-se uma 

necessidade. O mundo passa a funcionar em ondas, em frequências, 

comunicando-se de pontos distantes e com certa instantaneidade 

(BARBOSA FILHO, 2003, p. 38).   

 O passar dos anos e a familiarização da sociedade com as culturas de massa – 

após o rádio, ainda surgiu a televisão como grande veículo popular - intensificou o 

maior apelo consumista e a adesão da sociedade a distintas novas estéticas de produtos 

midiáticos, considerando as passagens de tempo e atualização dos valores no espectro 

da cultura. Diante disso, angariou-se espaço para narrativas e discursos de teores 

segmentados, pois já se admitia a universalização do conhecimento e inclusão de 

diversidades no escopo social.  

Desse modo, a heterogeneidade de formatos da cultura das mídias resulta na 

convergência das mesmas na era digital, pois os perfis sócio-culturais das distintas 

plataformas encontram-se mesclados em produções disponíveis na grande rede mundial 

de computadores, em tempo real. Conforme Santaella (2003, essas características 

suscitam uma relação mais próxima entre emissores e receptores, o que altera não 

somente as condições de produção como, também, os modos e resultados da recepção.  

Levy (2004) qualifica muitos dos sentidos empregados nos suportes de 

comunicação existentes de comunicação nas eras anteriores como “tecnologias de 

inteligências”, sendo estes a produção e leitura sonora, escrita ou imagética. No entanto, 

o contexto da cultura digital unifica todos esses elementos, de forma que muitos deles 

perdem sua singularidade específica, mas agregam subsídios para que a produção e a 

distribuição da mensagem admitam a direção e os objetivos idealizados em sua origem. 

Nesse sentido, a complementaridade convergida das mídias transforma valores 
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lingüísticos e procedimentais de determinados veículos jornalísticos e comunicacionais, 

na medida em que a atratividade e a inserção às relações digitais culturais tornam-se 

preponderantes no enlace de produção e recepção (LEVY, 2014). 

 Em linhas práticas, critérios da comunicação tradicional de meios como o rádio 

passam a ser atualizados no momento da cultura digital em que a plataforma 

ideologicamente sonora é inserida no contexto digital. Para se ter uma ideia, a própria 

Rádio Gaúcha reproduz seus comentários nas redes sociais ou mesmo permite a 

interação de ouvintes nos próprios espaços veiculados nos programas, por meio de 

dispositivos eletrônicos, viabilizando a interatividade, conforme pesquisa de Farina 

(2015). 

Esse novo perfil de comunicação ilustra como os valores de cultura digital, na 

abordagem de Santaella (2003), e de convergência das mídias atrelada aos 

comportamentos sócio-culturais de Levy (2004), transformam os movimentos 

comunicacionais de produção e recepção, imersos aos paradigmas da complexidade 

pós-moderna na conjuntura sócio-cultural. A partir disso, compreende-se a velocidade 

das relações contemporâneas emergidas no contexto digital, cada vez mais exigida e 

propagada na ambição de assimilação conectada e globalizada da realidade, resultando 

na preponderância da interatividade nas comunicações em distintas plataformas como 

elemento norteador das práticas de recepção.    

Dentro de limites bem largos, a velocidade de transmissão online não 

é para nós relacionada com o tamanho do conteúdo transmitido. A 

aceleração de possibilidades de interpretação e interação resultantes do 

fato básico da transmissão acelerada envolve um múltiplo acima da 

velocidade de transmissão: a aceleração da interatividade talvez tenha 

aumentado mais de 600 vezes (COULDRY, 2015, p. 66). 

 Nesse sentido, muito mais do que o estabelecimento de parâmetros de produção 

atrelados à convergência e à interatividade da cultura digital, é concebido um ambiente 

de recepção adepto a comportamentos alinhados com a velocidade dos fenômenos e 

rotinas usuais da sociedade contemporânea. A partir dessa dinâmica, a referência do 

sujeito-receptor das mensagens é responsável pela evolução científica, desbravadora de 

reformulações culturais, na perspectiva de adaptação consensual do processo de 

comunicação pelos emissores, assim como pelo enquadramento técnico acerca dos 

aportes utilizados na troca de mensagens.  

3 Recepção no radiojornalismo: o ouvinte digital 

 Retomando a configuração das eras da cultura na comunicação de Santaella 

(2003), percebe-se que os atributos pessoais da sociedade disseminam a ordem cultural 
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e, consequentemente, não apenas as experiências de recepção, mas, o processo de 

comunicação como um todo, incluindo as ações de produção.  Essa mesma lógica de 

pensamento pode ser amparada pelo diagrama do Circuito Cultural, de DuGay et al 

(1997), tendo em vista que os eixos culturais adeptos à formação social de um meio 

como representações, identidades e regulações vinculam-se e norteiam as etapas de 

produção e consumo – essas duas últimas responsáveis pelo processo de comunicação 

materialmente dito. Estando os eixos de produção e consumo suscetíveis aos valores dos 

outros três momentos do circuito, compreende-se a adequação do processo de 

comunicação, referido por Santaella, às eras da cultura. Contudo, entenda-se momento 

de consumo nesse campo de estudo como ambiente de recepção, pois, trata-se aqui, 

exclusivamente, de uma pesquisa de comunicação.  

O Consumo como momento específico, na presente proposição, 

pressupõe a existência de agência humana. Isso implica em incorporar 

também o que as pessoas vão fazer com tais artefatos ou produtos 

após sua circulação no mercado. Ou seja, esse momento está afinado 

com o exame do papel das práticas de consumo na produção de – 

novos – sentidos/significações ou, em outros termos, com a 

observação dos “atores em ação”. É dessa forma que a produção e o 

consumo não se configuram como esferas separadas, mas sim são 

mutuamente constitutivas (ESCOSTEGUY, 2009, p. 10).      

 Remetendo essa afirmação ao contexto do radiojornalismo, as mensagens 

produzidas por essa plataforma obedecem às demandas e rotinas dos ouvintes 

almejados. Por volta das décadas de 1940 e 1950, tornava-se mais necessária a 

velocidade na transmissão de notícias, mas, sobretudo, a mobilidade, tanto da audiência 

– com possibilidade de deslocamento dos ouvintes – como da cobertura, na medida dos 

recursos tecnológicos desenvolvidos, garantindo subsídios para mensagens assimiladas 

pelo sentido da audição. O elemento sonoro é responsável por atributos do perfil 

radiofônico, admitindo as condições em que a linguagem falada torna-se melhor 

perceptível, considerando a nitidez e precisão do discurso oral.  

A comunicação sonora democratiza o acesso às mídias e permite um maior nível 

de inserção ao espaço social habitado pelos cidadãos, justificando o discurso jornalístico 

inerente à realidade geográfica local, conforme Jung (2011). O surgimento e a ascensão 

do rádio ocorrem em um universo cultural anterior à abundância da imagem digital, em 

que o sentido da audição é elemento fundamental na construção de ambientes e de 

valores simbólicos coletivos, ao mesmo tempo em que suscita versões abstratas do 

mundo, de modo que permite a alusão e referência das emissões sonoras a imagens 

personalizadas e arquivadas no repertório individual de cada sujeito. Essa propensão de 
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emissão e recepção aos códigos sonoros indica a abrangência da “Cultura do ouvir”, no 

universo da comunicação (MENEZES,  2012). 

 A partir desse cenário, é possível qualificar a recepção do radiojornalismo como 

um ambiente de consumo sonoro, de modo que o emprego da audição é a condição 

fundamental para recebimento, percepção e entendimento da mensagem. Esse sentido 

humano indispensável para esse modelo de comunicação é complementado por outros 

atributos, como o suporte e aparelho receptor, denominado canal, que intermédia essa 

recepção, e pelas circunstâncias cotidianas que completam esse ambiente como 

momentos do dia, simultaneidade de afazeres, horários e freqüência (MENEZES, 2012). 

 A partir da metade do século XX, período da cultura de massas e que 

contemplava o auge do rádio, era comum os receptores ouvirem os retratos jornalísticos 

pelos aparelhos transmissores com grandes caixas de som nas próprias casas ou, 

posteriormente, nos carros e em aparatos portáteis movidos a pilhas. Essas condições já 

propiciavam a audiência simultânea de outras atividades, conforme a temporalidade 

corrente. Como único veículo eletrônico, na ausência da televisão, era o veículo em que 

mais se buscava informações e opiniões instantâneas, seja acerca da comunidade local 

ou do mundo inteiro, justificando uma freqüência diária, desde que houvesse 

disponibilidade e condições financeiras para aquisição e manutenção dos equipamentos 

– estes presentes em muitas casas sem altos custos (BARBOSA FILHO, 2003). 

 A era da cultura digital transforma esse ambiente, mesmo que preservando o 

elemento fundamental desse meio de comunicação, o sentido da audição. O que mais 

evolui são as possibilidades de transmissão e, consequentemente, o perfil do ouvinte 

contemporâneo, considerando as rotinas e circunstância de acesso à plataforma sonora, 

admitindo características de recepção menos familiares e mais privadas. Boa parte desse 

novo processo ocorre diante da popularização da internet, permitindo a convergência de 

mídias e a incorporação ao rádio de formatos de outras plataformas, trazendo novas 

alternativas sensoriais e discursivas aos ouvintes.  

No geral, é possível notar que nos websites oficiais das emissoras de 

rádio os conteúdos sonoros são amparados por textos, fotografias e 

vídeos, destacando a programação e os comunicadores. Estes sites, 

não raro, costumam alimentar conteúdo de blogs relacionados aos 

programas, assim como propor a participação do ouvinte de maneira 

interativa, como o ouvinte-repórter e até mesmo o ouvinte-

programador. A intenção é personalizar e assim fidelizar a audiência 

(PAULA, 2012, p. 476). 

  Em termos propriamente culturais e diante da possibilidade de seleção pessoal 

de elementos da audiência, é possível identificar a recepção radiojornalística da era 
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digital afinada com os valores da pós-modernidade, tendo em vista o movimento de 

escassez das relações humanas nesse contexto histórico-social, conforme Martin Buber 

(2004). Em boa parte do século XX, o rádio como veículo de comunicação de massa era 

um agente imerso no contexto familiar, pois permanecia ligado nas residências e o ato 

de sua audiência consistia em uma experiência coletiva, na medida em que mais de um 

membro da família compartilhava esse momento. No entanto, o perfil segmentado da 

cultura das mídias, e da cultura digital propriamente dita, transformou esse processo em 

uma prática individual, de modo que nos dias atuais cada sujeito personaliza sua 

experiência de recepção totalmente individual, valendo-se dos aplicativos móveis e do 

usufruto da internet.  

A diferença na escuta, por sua vez, ocorre social e culturalmente. 

Enquanto a dona de casa usufrui o ambiente familiar pare escutar as 

informações provenientes das ondas radiofônicas, o indivíduo que 

ouve usando o computador pode preferir executar tal atividade de 

forma privada. Ou seja, usando fones de ouvido ou caixas acústicas de 

baixo volume (PAULA, 2012, p. 480). 

 Seguindo na linha dos comportamentos do ato de recepção como experiência 

sócio-cultural, considerando o menor tempo para audiência e simultaneidade de tarefas 

cotidianas, formatos de comentários compostos por diálogos e maior interação no 

discurso sonoro podem ser mais eficazes a manter o ouvinte atento, ao mesmo tempo 

em que uma mensagem concebida por mais de um emissor pode fortalecer a coerência 

jornalística opinativa. O modelo de mensagem jornalística opinativa baseada na 

diversificação de visões conhecimentos, valendo-se de distintos agentes emissores em 

um pacto de interatividade e do domínio referencial global de uma área de interesse, 

como, por exemplo, o esporte, resulta em uma enunciação mais afinada com o 

compromisso jornalístico universal e seu almejado significado de recepção, conforme 

apontou pesquisa de Farina (2015), amparada por autores como Barbosa Filho (2003,  

Lucht (2009) e Tavares (2011).  

Como visto acima, os valores e construções da ordem cultural em geral, como no 

caso da era digital, materializam as experiências comunicacionais e, sobretudo, os 

hábitos de recepção em uma sociedade, não apenas no trato com as mídias, mas, 

também, nas relações humanas do dia a dia. Considerando os atributos demonstrados de 

um cenário ainda em processo de evolução e diante das correlações teóricas constatadas 

acerca das dimensões comunicacionais em uma perspectiva cultural, na sequência desse 

trabalho é apresentado o perfil de recepção dos ouvintes aos comentários esportivos da 

Rádio Gaúcha na contemporaneidade, sob o reflexo da cultura digital.   
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4 Interpretação dos questionários de recepção 

 A partir dos parâmetros identificados como características da cultura digital no 

rádio e dos atributos jornalísticos originários da própria plataforma são apresentadas 

experiências culturais contemporâneas recentes que moldam o formato de recepção do 

radiojornalismo digital. Essas práticas são identificadas por meio de um questionário, 

técnica metodológica de coleta de dados, com uma amostra de 15 ouvintes, em que as 

perguntas de múltipla escolha adotadas centram-se em torno dos hábitos culturais 

entrelaçados a essa audiência e, não ainda, sobre a relação com os valores e significados 

da mensagem propriamente dita – etapa essa a ser considerada na segunda parte da 

pesquisa de mestrado como um todo, com a análise das entrevistas em profundidade. 

Duarte (2005) define essa técnica de questionário, complementar à entrevista em 

profundidade em uma pesquisa de comunicação, como entrevista fechada.    

 A aplicação dos questionários ocorreu por meio do Facebook, nas páginas dos 

quatro comentaristas esportivos diários da Rádio Gaúcha - Eduardo Gabardo, Pedro 

Ernestro Denardin, Cléber Grabauska e Maurício Saraiva – e na dos programas de 

veiculação – Gaúcha Hoje, Gaúcha Atualidade, Gaúcha Repórter e Hoje nos Esportes. 

O pesquisador elaborou uma mensagem convidativa e objetiva, com intuito de atrair os 

ouvintes dos comentários, inseridos no contexto das redes sociais das emissoras, 

avalizando o cenário da cultura digital no radiojornalismo, conforme Paula (2012). 

Segue abaixo o modelo do texto postado:  

Olá. Você gosta de futebol e é ouvinte assíduo dos comentários 

esportivos diários, da Rádio Gaúcha? É fanático pelo seu time, mas 

está sempre ligado em diferentes opiniões de futebol? Convido você a 

participar da minha pesquisa de mestrado, que trata dos comentários 

esportivos da emissora e sua repercussão. Caso tenha interesse em 

colaborar, aguardo seu contato inbox. Att. (Mensagem publicada nos 

canais das redes sociais da emissora). 

A amostra inicial e adotada para esse artigo foi de 15 ouvintes e coletada durante 

outubro de 2016 e março de 2017. As dinâmicas culturais contemporâneas de recepção 

–  abordadas no questionário e selecionadas para esse trabalho conforme a possibilidade 

de construir o perfil do ouvinte na era digital – correspondem ao suporte de audiência, 

freqüência de audiência e formatos de comentários radiojornalísticos esportivos mais 

atrativos à recepção. Algumas questões aplicadas admitem mais de uma resposta, 

considerando a natureza da pergunta, como, por exemplo, canal de audiência ou 

temáticas de interesse, em que os ouvintes podem usufruir de mais de um hábito de 

recepção. A seguir, os questionamentos são melhor explicados e complementados com 
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as respostas dos ouvintes, organizadas em tabelas, além da interpretação das tendências 

conforme as eras da cultura da comunicação de Santaella (2003) e, em especial, do 

cenário da cultura digital na recepção radiojornalística esportiva.   

4.1 Suporte de audiência 

 Essa questão implica em identificar os canais de audiência mais adotados pelos 

diferentes públicos ouvintes. Como possíveis respostas, foram disponibilizadas as 

seguintes opções: Rádio do carro; dispositivos eletrônicos móveis (celular, etc); 

Aparelho tradicional; rádio portátil. Essas alternativas distinguem e ilustram o ambiente 

cultural e temporal em questão, tendo em vista que nas primeiras épocas do rádio, a 

única maneira possível de escuta era pelo aparelho fixo nas residências, tanto que na era 

da cultura das massas essa experiência, desfrutada de modo coletiva, tornou-se uma 

prática familiar, de acordo com Paula (2012).  

Em linhas gerais, a abertura dos canais de distribuição do rádio e inserção na 

internet consistiram em subsídios para direcionar a até então tradicional experiência de 

comunicação de massa a práticas também privadas, segmentadas, além de permitir 

maior regularidade de alcance em termos de freqüência e períodos diários. Desse modo, 

é possível admitir que os suportes de audiência são fruto de uma ordem cultural e 

permitem a evolução de muitos modos de recepção, como, por exemplo, a coletividade, 

nível de personalização temática e rotinas de atualização.  

Tabela 1: Suporte de audiência 

Respostas Frequência de ouvintes 

Rádio do carro 6 

Dispositivos móveis (celular, etc) 8 

Aparelho tradicional 3 

Rádio portátil 4 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor 

 A pesquisa aponta que a maioria dos ouvintes acessa os comentários 

radiojornalísticos da Rádio Gaúcha por meio de dispositivos móveis ou pelos aparelhos 

de automóveis. Esses resultados ilustram a premissa de que na era da cultura digital, o 

rádio tornou-se um meio de comunicação mais individual, pelo consumo privado 

permitido via internet e aplicativos, mas, também, consolidou-se como um dos veículos 

midiáticos mais acessíveis em circunstâncias rotineiras de circulação e deslocamento da 

sociedade. A audiência por dispositivos pode ser viabilizada discretamente, em diversos 

ambientes, por meio de fones de ouvidos. Até fevereiro de 2016, mais de 600 mil 

downloads foram realizados pelos aplicativos da Rádio Gaúcha para dispositivos 
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móveis. A audiência também é muito comum no trajeto de um lugar a outro, nos 

milhares de automóveis que circulam nas cidades (Rádio Gaúcha, 2017).  

4.2 Frequência de audiência 

 O presente cenário implica na regularidade do padrão de audiência, e justifica o 

fato de os ouvintes escutarem rádio diariamente, diante das situações do cotidiano que 

contribuem para o consumo radiojornalístico, tendo em vista os deslocamentos e 

atividades diárias que envolvem a recepção nessa plataforma. Isso também pode ser 

comprovado pelo fato de os comentaristas Eduardo Gabardo, Pedro Ernestro Denardin 

manterem seus quadros nos horários das faixas de 7h às 8h, 12h às 13 e 17 às 18h, 

respectivamente, e possuírem maiores audiências, conforme as respostas dos próprios 

ouvintes a essa pesquisa. Fato este que deve ser entendido justamente por estes quadros 

ocuparem períodos do dia em que mais pessoas encontram-se nos trânsitos de 

deslocamento das rotinas diárias urbanas de chegadas e saídas dos compromissos. A 

própria emissora destaca como pico de audiência o horário das 17h, com escuta de 

76446 ouvintes por minuto no esporte. As rotinas contemporâneas apontadas como a 

escuta no trânsito e em diferentes locais por meio dos aparelhos no carro e de 

aplicativos parecem constituir as principais justificativas para que a maioria dos 

respondentes escute rádio todos os dias da semana ou em boa parte dela, conforme 

tabela abaixo (RÁDIO GAÚCHA, 2017).  

Tabela 2: Frequência da audiência 

Respostas Frequência de ouvintes 

Não ouve 0 

Uma vez na semana 5 

Duas vezes na semana 2 

De três a cinco vezes na semana 3 

Todos os dias 6 
Fonte: Questionário aplicado pelo autor 

  Além de representar o envolvimento do público com a temática esportiva e sua 

significação sobre o cotidiano gaúcho, para este artigo o que mais vale ressaltar é o 

dimensionamento dessa rotina perante a cultura digital, seguindo os parâmetros de 

Santaella (2003), admitindo o radiojornalismo esportivo como um segmento imerso na 

internet, de modo que sua recepção encontra-se alinhada às demandas da sociedade 

atual e, seguindo os estudos de Paula (2012), mantém-se concomitantemente a outras 

atividades e compromissos habituais individuais da rotina nas grandes cidades. Nesse 

sentido, procede a premissa de que as relações comunicacionais e, no caso específico, o 
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ato da recepção, pertencem a um universo cultural dominante, balizador dos fenômenos 

da vida humana, em sua complexidade como um todo.  

4.3 Formatos de recepção 

 Assim como a rotina cotidiana e os valores difundidos em determinada 

sociedade ambientam e conduzem o perfil da recepção, materializando aparatos técnicos 

como o canal transmissor da mensagem, esses mesmos significados vigentes em dado 

espaço simbólico induzem o modelo lingüístico e de encadeamento produtivo com que 

essa mensagem vai ser decodificada.  Em outras palavras, essa perspectiva de leitura 

tange o que diz respeito ao formato de emissão mais apropriado às possibilidades de 

recepção contemporânea. 

 Atenção, percepção e assimilação no radiojornalismo dependem de uma série de 

atributos relacionados ao cotidiano dos receptores. Mais do que os valores culturais e 

adesões a visões de mundo, os modos práticos de vida já direcionam os contatos e 

capacidade de decodificação das mensagens. Na sociedade atual, é indispensável 

considerar fatores como a simultaneidade de atividades no momento da recepção, o 

pouco tempo disponível entre os afazeres da rotina diária, além da dificuldade de 

concentração a respeito do conteúdo emitido, pois a recepção ocorre concomitantemente 

a outros afazeres.  

Nessa etapa do questionário, indagou-se qual o formato de emissão dos 

comentários esportivos preferido pelos ouvintes, com as seguintes opções: opinião de 

um profissional em tempo corrido; comentário interativo, com participação de 

repórteres e apresentador; diálogo entre apresentador e comentarista; opinião 

desenvolvida de acordo com questões enviadas por ouvintes como mensagens ou por 

whatsapp. Todas essas possibilidades acompanham o padrão de emissão sonora de 

comentário do gênero opinativo, conforme Barbosa Filho (2003) e Lucht (2009). Nessa 

questão, considera-se apenas uma resposta a ser escolhida.   

Tabela 3: Formatos de recepção 

Respostas Frequência de ouvintes 

Opinião de um profissional em tempo 

corrido 

1 

 Comentário interativo, com participação 

de repórteres e apresentador 

10 

Diálogo entre apresentador e comentarista 3 

Opinião desenvolvida de acordo com 

questões enviadas por ouvintes como 

mensagens ou por whatsapp 

1 

Fonte: Questionário aplicado pelo autor 
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 As respostas dos ouvintes indicam preferência por comentários dialogados entre 

distintos agentes emissores, como o próprio comentarista, assistido de repórteres e 

apresentador. Esse fenômeno remete a uma característica do radiojornalismo, teorizada 

por Barbosa Filho (2003), que é a dinâmica de velocidade e agilidade nos discursos 

sonoros, resultando na diversidade de vozes e, com isso, mais atratividade na 

mensagem. Essa premissa se aplica muito ao contexto contemporâneo de múltiplas 

atividades – como direção de um carro, participação em aulas, palestras ou uso de 

computadores – em que um diálogo com diferentes composições sonoras tende a 

prender maior atenção ao significado que a mensagem falada está transmitindo. 

Pesquisadores de rádio como Lucht (2009) e Jung (2011) ressaltam que mensagens 

curtas são mais aptas a manter o ouvinte atento em maior proporção de tempo.   

  Paralelamente a esses critérios de conexão sonora das mensagens, pesquisa de 

Farina (2015) apontou maior encadeamento discursivo nos produtos concebidos por 

maior número de agentes, considerando, assim, a pluralidade emissora de enunciação e, 

diante disso, maior riqueza em visões de mundo difundidas, além de mais precisão no 

domínio do conhecimento técnico informativo de determinada área temática como o 

esporte ou, mais especificamente, o futebol.  

 Em um universo em que a internet permite um nível incalculável de acesso a 

conteúdos de qualquer assunto cotidiano aos ouvintes, a forma mais próxima de garantir 

um mínimo de domínio especializado do tema em condições pioneiras e mais originais é 

a conexão de diferentes visões e, especialmente, de distintos meios de atualização e 

busca do conhecimento esportivo diário. Por isso, mais do que a atratividade na 

recepção, a complementaridade dessas informações de repórteres, apresentador e 

comentarista pode ser a única alternativa a transmitir aos ouvintes abordagens originais 

e agregadoras, diante dos incontáveis grupos de conteúdo e versões mais completas, já 

publicadas na rede de computadores.  

Dado essas condições, o juízo de valor dialogado, relacionando as informações e 

não apenas divagando-as, apresenta maior propensão a contribuir para a sociedade, na 

medida das condições de escassez de tempo, simultaneidade de atividades e 

enfraquecimento das relações humanas. Se as vidas diárias da pós-modernidade, 

referida por Buber (2004), estão cada vez mais capitalistas e voltadas ao intuito 

comercial, - até mesmo a recepção comunicacional da cultura digital ocorre em 
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circunstâncias privadas, – mensagens mais humanizadas e dialogadas podem constituir 

um maior significado reflexivo às experiências cotidianas, coletivas e sociais.  

 

5 Considerações Finais 

 Este trabalho adotou como enfoque o eixo de consumo do circuito da cultura, 

refletindo em termos comunicacionais, o momento da recepção das mensagens de 

comentários esportivos da Rádio Gaúcha. Diante disso, o estudo buscou apresentar 

rotinas contemporâneas de recepção a essas mensagens no segmento radiojornalístico, 

trazendo como abordagem principal para este recorte de uma pesquisa de mestrado não 

o significado social e ideológico das mensagens para os ouvintes, mas, sim, os modos 

de vida da era da cultura digital que introduzem e embasam a posterior percepção e 

validação das mensagens.  

 Esses hábitos de escuta ilustram um ambiente de recepção privado e menos 

familiar, com conexão constante à internet, de modo que a audiência pode ser 

viabilizada em qualquer circunstância – seja em local de trabalho, aula ou outras 

atividades – admitindo um caráter de simultaneidade de afazeres e de menor 

concentração. Fato este que justifica a preferência por formatos de comentários mais 

interativos e dialogados, com troca e enriquecimento de informações, na medida em que 

um discurso sonoro singular de maior duração tende a ser monótono e menos atrativo a 

assimilação. Mesmo com esse perfil de concomitância de tarefas, a maioria dos 

respondentes afirma que ouve diariamente os comentários. Isso significa que a 

audiência já está incluída na rotina cotidiana, fenômeno que demonstra de modo mais 

nítido a relação destes cidadãos com a temática esportiva e com os seus clubes de 

preferência e, acima de tudo, que a escuta do rádio por dispositivos conectados à 

internet e em períodos de deslocamento já corresponde a um modelo cultural 

consolidado. Experiência diferente da prática de recepção televisiva, que ainda 

concentra suas audiências em locais fixos.     

 Essas práticas ampliadas nesse trabalho demonstram como a comunicação e seus 

desdobramentos convergem e são produtos de uma ordem cultural, constantemente em 

evolução, pois, seguindo o roteiro histórico das eras da cultura de Santaella (2003), a 

comunicação sempre existiu, na medida em que as transformações ocorreram na forma 

como ela se materializa e, principalmente, no contexto que determina sua abrangência 

sobre o meio humano e consequentes relações.     
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