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Resumo 
 

Aliar a interatividade das redes sociais com a programação de rádio foi o propósito da 
Rádio Gaúcha, por meio de seus programas, especialmente esportivos, que são as 
atrações mais notáveis do veículo de comunicação pertencente ao Grupo RBS. Sendo 
assim, o programa Esporte & Cia, que já existe há dois anos na programação da 
emissora, entrou com a proposta de ser uma alternativa para as madrugadas da estação. 
Por isso, o programa apresentado por Rafael Colling, jornalista e radialista da Rádio 
Gaúcha há 21 anos, tornou-se, além de uma atração que apresenta debates esportivos e 
notícias, principalmente ligadas ao futebol, um campo de interação entre o emissor e o 
receptor, mudando, assim, a função do receptor, que passa, por meio das redes sociais, 
singularmente o WhatsApp, a ser também um emissor. 
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1. Introdução 

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas que existe desde o ano 

de 2009. Nele é possível interagir de várias formas. Consequentemente, não foi difícil o 

mundo aderir a este programa. Hoje, o utilitário já supera a marca de 1 bilhão de 

usuários pelo mundo. Só no Brasil, são mais de 100 milhões de clientes4. Por essa razão 

e acompanhando as tendências da tecnologia, os veículos de comunicação do mundo 

todo passaram a utilizar todas as ferramentas oferecidas pela pós-modernidade. O 

WhatsApp é uma delas. Por causa disso, as rádios também passaram a desfrutar do 

aplicativo de mensagens instantâneas, mais do que a própria televisão ou, até mesmo do 

que os jornais. Porém, com finalidades diferentes. Emissoras de rádio que têm como 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII 
Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 6°. Semestre do Curso de Jornalismo da UFSM, email: thuram-
vargas@hotmail.com.  
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da UFSM, email: rittergaucho@hotmail.com.  
4 Informações obtidas em: http://idgnow.com.br/mobilidade/2016/02/01/whatsapp-alcanca-marca-de-1-
bilhao-de-usuarios-pelo-mundo/ 
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referência o entretenimento, usam a rede social geralmente para se comunicar com o 

público de maneira que as pessoas possam pedir músicas. No jornalismo, o ouvinte 

pode, via WhatsApp, mandar mensagens para a rádio para informar acontecimentos nos 

quais, algumas vezes, o repórter ainda não chegou ou nem terá condições de se deslocar. 

Além disso, o próprio receptor, por meio do aplicativo, realiza suas críticas e sugestões, 

deixando de ser apenas um receptor e se tornando também um emissor, possibilitando 

que haja a interatividade, no sentido que Primo (2000, p.12) dá ao termo: “Uma 

interação mútua, por sua vez, vai além da ação de um e da reação de outro. Tal 

automatismo dá lugar ao complexo de relações que ocorrem entre os interagentes (onde 

os comportamentos de um afeta os do outro)”, ou seja, mesmo que o jornalista descarte 

tal mensagem, ele acaba afetado por ficar ciente da opinião do ouvinte que está ouvindo 

o seu programa.  

Nesse sentido, no Brasil, a Rádio Gaúcha se tornou um exemplo de 

interatividade por meio do WhatsApp. Na maioria de seus programas, o processo de 

interação entre emissor e receptor está presente, fazendo com que o ouvinte possa ter 

uma relação mais íntima com quem está informando. Por conseguinte, o jornalista 

seleciona as mensagens mais importantes, sejam elas críticas, agradecimentos ou 

acréscimos primordiais que o apresentador não tenha lembrado. Assim acontece no 

programa Esporte e Companhia, que está há dois anos presente nas madrugadas da 

Rádio Gaúcha. A atração, que vai ao ar nas madrugadas de terça a sábado, com a 

apresentação de Rafael Colling, exibe debates esportivos, entrevistas, opinião do 

apresentador, informações do plantonista e diálogos com os ouvintes. O contato com o 

ouvinte acontece especialmente por intermédio do aplicativo WhatsApp. 

O programa Esporte & Cia demonstra que o ouvinte deixou de ser passivo e 

agora pode se comunicar com os jornalistas. Antes de qualquer rede social aparecer, o 

contato entre ouvinte e apresentador ocorria por telefone, pessoalmente, por fax ou por 

cartas. Hoje existe maior facilidade, embora várias pessoas possam participar 

simultaneamente da programação e até entrar ao vivo em um programa de rádio. Agora, 

o ouvinte tem autonomia para informar, dependendo do acontecimento. Logo, a Rádio 

Gaúcha, que existe há 90 anos, não ficou inerte e se adaptou às novas tecnologias, assim 

como todos os veículos de comunicação. 

Baseado nessas percepções, o presente artigo mostrará as mudanças na 

interatividade da programação radiofônica, na qual o ouvinte deixou de ser um mero 
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espectador e passou a ser, também, um colaborador, uma fonte da programação, e isso 

ocorre principalmente em função do surgimento de novas tecnologias, novos meios que 

facilitam a interação entre locutor e ouvinte, como o WhatsApp. Para tanto, essa 

pesquisa se caracteriza como sendo uma pesquisa descritiva, que tem como “objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1994, p.45) e qualitativa, pois ela 

não se baseia no levantamento de números ou estatísticas. Para tanto, optou-se como 

técnica pesquisa bibliográfica e a entrevista focalizada, que é quando as perguntas feitas 

pelo entrevistador abordam um tema específico (GIL, 1994).  

 

2. A interatividade no rádio brasileiro 

 

Mesmo antes do surgimento do rádio, a interatividade já estava presente. A carta 

e o telefone, por exemplo, existiam antes da aparição do aparelho de radiofusão. A 

carta, um dos meios mais antigos de interatividade, surgiu nacionalmente no ano de 

1500, a partir da carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, D. Manuel5 Já o 

telefone nasceu cerca de 33 anos antes do rádio, conforme mostram (BRIGGS; BURKE, 

2006). Conforme os autores, o primeiro registro é do ano de 1860 e foi criado pelo 

inventor italiano Antonio Meucci, nos Estados Unidos. O rádio, em 1893, tornou-se 

inegavelmente um complemento a esses recursos de interatividade. 

O termo interatividade significa característica ou estado de interativo, ou seja, 

mecanismo ou equipamento, particularmente no caso do rádio e do celular, que 

possibilita a interação6. Segundo Fragoso (2001), a interatividade passa por uma 

valorização, pelo fato de refletir o progresso de tecnologias relacionadas à computação 

de onde, por sua vez, surgiu o termo.  

Conforme o professor Luciano Klöckner, existem três tipos de interatividade no 

rádio: 

 
a) Completa: é o que oportuniza o diálogo direto e ao vivo, em     
circunstâncias equivalentes de espaço e de tempo, com 
réplicas e tréplicas; b) Parcial: estabelecida quando, 
igualmente no mesmo tempo e espaço, o ouvinte opina, 

                                                
5 Informações obtidas em: http://tvbrasil.ebc.com.br/comentariogeral/episodio/cartas-a-historia-e-a-
importancia-delas 
 
6 Informações obtidas em: https://www.dicio.com.br/interatividade/ 
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pergunta, mas não conquista um lugar ou não se interessa 
pela réplica ou tréplica; c) Reacional: ocorreria quando o 
ouvinte apenas reage a uma situação proposta no 
programa, sem que ele próprio exija ou obtenha uma 
resposta, como no caso de envio de e-mails e de torpedos à 
rádio que são apenas lidos no ar (KLÖCKNER apud 
QUADROS, 2013, p.3). 

  

As primeiras transmissões de rádio no Brasil ocorreram em 7 de setembro de 

1922. Ainda assim, na década de 1920, a programação radiofônica no país era irregular. 

Justamente porque as emissoras não eram geridas como empresas ou grupos, a exemplo 

da atualidade, e sim, faziam parte de associações ou clubes. Por consequência, a 

programação não era contínua. Sendo assim, as transmissões ocorriam paulatinamente, 

durante alguns dias da semana e em um pequeno número de horários. Porém, embora a 

programação fosse defasada, o ouvinte, diretamente, já colaborava com as rádios, visto 

que ele formava a audiência, no papel de sócio contribuinte, que arcava financeiramente 

com as despesas das rádios clubes e sociedades de radiofusão. “A programação desses 

clubes de rádio, ou sociedades, era muito semelhante e nasceu de forma amadorística, 

apresentadas nos seus respectivos estúdios e, a mais importante, sempre ao vivo” 

(TAVARES, 1999, p.167). 

Ainda no mesmo momento histórico, quando o rádio brasileiro estava em seu 

primórdio, no período das transmissões experimentais, os ouvintes confirmavam, por 

intermédio de cartas, a entrada do sinal em suas casas. Segundo Ferraretto (2002, p.77), 

a carta era, realmente, aliada do rádio no processo de interação: “Transmite Rádio 

Sociedade Gaúcha. Quem estiver ouvindo esta irradiação, por obséquio, envie uma carta 

para o Grande Hotel, na Rua dos Andradas, em Porto Alegre”. Esse fato ocorreu com a 

Rádio Sociedade Gaúcha, em setembro de 1927. 

Posteriormente, a partir da década de 1930, a interatividade do rádio brasileiro 

passa, naturalmente, por um período de evolução. Isso aconteceu em decorrência da 

regulamentação da publicidade radiofônica. Logo, o aporte vindo dos anunciantes 

colaborou para a organização financeira das emissoras. Ao mesmo tempo, surge o rádio 

educativo, fundado por Roquette Pinto. Por conseguinte, em 1933, nasce a Rádio Escola 

Municipal do Distrito Federal, que já tinha um sistema de interação mais avançado em 

relação às emissoras da década antecessora. 
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Preocupada em manter o contato com os alunos, a estação distribuía 
folhetos e esquemas das lições que eram enviados antes das aulas 
radiofônicas, pelo correio, às pessoas inscritas. Os alunos por sua 
vez, enviavam à emissora trabalhos relacionados com assuntos das 
aulas e mantinham contato com a emissora por carta, telefone e até 
mesmo visitas (HORTA apud QUADROS 2013, p.4).  
 

Nos anos 1930, ainda, a programação do rádio brasileiro passa a se diversificar. 

A partir disso, outra modalidade de atração radiofônica desponta nacionalmente; é o 

caso do programa de auditório. Conforme Ortriwano (1985), em 1935 foi criado, pela 

Rádio Kosmos, de São Paulo, o primeiro auditório. Nele existiu, inclusive, um caso 

presencial de interatividade no rádio, visto que o ouvinte tinha a chance de participar de 

quadros especiais, brincadeiras e promoções. Tudo isso ao vivo. 

 Na década de 1940, a interatividade no rádio brasileiro ganha robustez. Pode-se 

afirmar, então, que a radiofusão atravessa sua Era de Ouro. Ou seja, já no princípio dos 

anos 1940, a Rádio Nacional, com a radionovela Em Busca da Felicidade, inicia suas 

promoções. Conforme relatos de Ferraretto (2001), essas ofertas eram uma reprodução 

vinda dos Estados Unidos, que foram utilizadas particularmente pelo creme dental 

Colgate, anunciante da atração. E a promoção, logo no seu primeiro mês, obteve êxito. 

“No primeiro mês, 48 mil rótulos chegaram aos estúdios da Rádio Nacional, um volume 

de pedidos que inviabilizou a continuidade da promoção” (FEDERICO apud 

FERRARETTO, 2001, p.117).  

 Todavia, a começar pela chegada da televisão, nos anos 1950, imagina-se que o 

rádio está ameaçado. Em vista disso, ele se modifica e, apesar da declive, da década de 

50 até o final da década de 60, o rádio se torna mais pragmático. Prontamente, os 

espetáculos suntuosos dos anos 1940 cedem lugar ao radiojornalismo. Ressalta-se a 

partir desse período a reportagem volante. Esse estilo de reportagem estreia no carnaval 

do Rio de Janeiro, capital, na Avenida Rio Branco, em 1951, com a Rádio Continental. 

A partir daí, dois tipos de serviços de utilidade entram em cena: o de crianças perdidas e 

a central de informações. Depois, no final da década de 50, inicia o primeiro programa 

direcionado ao serviço de utilidade pública, que foi originado, também, no Rio de 

Janeiro, pela Rádio Jornal do Brasil, no ano de 1959. No mesmo ritmo, a já citada Rádio 

Continental, ganha a alcunha de A voz do povo. Felice (1981) explica que a emissora 

ganhou essa qualidade em razão dos ouvintes ligarem para a rádio com a finalidade de 

informarem a respeito de desastres e, até, outros acontecimentos, tornando-os fontes 

para o radiojornalismo.  
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 Outro aliado do rádio até hoje no processo de interatividade é o telefone. 

Principalmente na década de 1970, quando o aparelho que antes era instrumento de uma 

determinada elite, popularizou-se. “Essa potencialização da presença do ouvinte se deu 

devido à popularização do telefone” (LOPEZ apud QUADROS, 2013, p.8). É por meio 

do telefone que o rádio, além de ser um elemento de radiofusão, torna-se, também, um 

veículo de comunicação. 

 
Incorpora-se uma enorme capacidade de diálogo, de comunicação 
horizontal e, em suma, de geração de uma cultura do diálogo, que é que 
lhe permitiu em todo momento estar situada na vanguarda da 
participação e presença da audiência nos conteúdos radiofônicos com 
seus telefonemas, perguntas, propostas, informações, opiniões. 
(CEBRIÁN HERREROS apud QUADROS, 2013, p.8). 
 

 

Posteriormente, o celular também se torna um item fundamental para o contato 

com o público. Com isso, no ano de 1993, em São Paulo, capital, a Rádio Eldorado 

decide revolucionar, em nível nacional, no que diz respeito à interatividade no rádio por 

meio do celular. Assim, durante as férias de verão, um ouvinte entra ao vivo na 

programação da emissora. A motivação da inserção do receptor foi o tráfego paulistano. 

Então, o próprio ouvinte, por intermédio do celular, faz um relato ao repórter e aos 

demais ouvintes acerca do trânsito no local. Segundo Parada (2000), a entrada ao vivo 

do ouvinte foi um sucesso, tendo em vista que este autor era o repórter na época. “Foi 

um êxito absoluto! No final da jornada, percebemos que tínhamos um instrumento 

poderoso nas mãos, mas ninguém havia se dado conta do que aquilo significava” 

(PARADA, 2000, p.118).  

Para Quadros (2013), o celular trouxe flexibilidade ao rádio. O aparelho facilitou 

o trabalho dos repórteres, que começaram a entrar ao vivo, via celular, dando 

informações do local no qual estavam. A audiência também foi beneficiada, pois na 

construção do jornalismo colaborativo, passara a participar de entrevistas, enquetes e 

promoções, de qualquer lugar com sinal de telefonia móvel. Com o celular, por meio do 

envio de mensagens curtas ou torpedos, que têm como finalidade justamente o recurso 

interativo, as emissoras radiofônicas se aproximaram mais do ouvinte. O destinatário 

começou a receber notícias vindas da própria rádio, além de prover informações para a 

estação de sua preferência.  
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O uso do celular, principalmente, quando permite a inserção do 
ouvinte na programação por meio de entrevistas ao vivo, 
caracteriza-se como ferramenta de interatividade, já que 
viabiliza o diálogo direto no mesmo tempo da transmissão. 
(QUADROS, 2013, p.11). 

 

Feita essa contextualização, no próximo capítulo é abordada a chegada do Whats 

App e como o rádio se apropriou dessa ferramenta.  

 

3. WhatsApp: a ferramenta que faltava para o rádio 

 

O WhatsApp já faz parte da vida de 100 milhões de brasileiros. O aplicativo, 

hoje, é um dos mais populares do mundo. Ele pode ser usado para mensagens 

instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Nele, pode-se enviar também 

imagens, vídeos e documentos em PDF. Esse programa permite que seus clientes façam 

ligações gratuitas. Para realizá-las, basta ter conexão com a internet. O utilitário, no ano 

de 2015, atingiu a marca de 990 milhões de usuários ativos mundialmente e acabara 

afetando na forma de fazer jornalismo. “As estruturas de produção dessa profissão têm 

sido modificadas continuamente com o intuito de uma melhor adaptação aos avanços 

tecnológicos que a instrumentalizam” (FERREIRA; MONTEIRO DA LUZ; MACIEL, 

2015, p.1). 

Hoje, jornalisticamente, o WhatsApp é uma realidade nas redações de jornais, 

emissoras de televisão e de rádio. A presença do aplicativo se deve à interatividade, pois 

com ele, há maiores possibilidades de estar em constante relação com o público. 

Nacionalmente, o primeiro veículo de comunicação que usufruiu do WhatsApp fora o 

Jornal Extra, do Rio de Janeiro, no ano de 2013 (FERREIRA; MONTEIRO DA LUZ; 

MACIEL, 2015).  

A finalidade do WhatsApp, de modo específico no jornalismo, é receber do 

utilizador, a qualquer momento, uma mensagem do seu celular para o telefone móvel do 

jornalista, que poderá ler e responder no mesmo instante, fazendo uma permuta. Ao 

mesmo tempo, o receptor pode enviar provas de algum acontecimento.  
  

O antigo modo de distribuir os produtos da mídia por canais separados e 
diferentes estão desaparecendo. No seu lugar estão surgindo redes que 
não fazem distinção entre voz vídeo e a informação impressa que 
transmitem. Cada vez mais esses dados circulam em uma rede digital 
comum. (DIZARD, 2000, p.24). 
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Atualmente, com o WhatsApp e os dispositivos móveis, o receptor se tornou 

mais um partícipe na formação do jornalismo colaborativo, criando vínculos com o seu 

emissor. A partir desse elo, diferente do que Brecht (1927) afirmava, o radiojornalismo, 

agora, aproxima-se da democracia, que consubstancia o receptor de autonomia. Por sua 

vez, a independência do radiouvinte ocorre, hoje, rigorosamente, porque a evolução 

tecnológica garantiu-a.  

Pode-se afirmar que o aplicativo de mensagens instantâneas é fruto da 

transmidiatização, pelo fato de trazer consigo uma carga narrativa, abrangendo muitas 

plataformas, contando com a ajuda do usuário que, pela riqueza cujo meio apresenta, 

pode expandir essa narrativa. Por isso, no Brasil existem rádios que funcionam 

particularmente em grupos do aplicativo WhatsApp.  

 
O radialista Marcos Wor criou uma rádio que existe somente 
em um grupo no WhatsApp, a Rádio Voice. À medida que cada 
participante do grupo solicita a execução de uma música, 
Marcos fala sobre o pedido e envia a música a todos. Assim, os 
“ouvintes” baixam o arquivo e escutam a canção. Para advertir 
que o programa vai começar, o locutor muda o estado do grupo 
da rádio para “no ar”. (MARTÍNEZ-COSTA e PRATA, 2016, 
p.7).  
 
 

 Os softwares estão colaborando, inclusive, para a implantação do jornalismo 

móvel digital, que faz com que as redações de jornais impressos, de emissoras de 

televisão e de rádio, mantenham-se ligadas ao seu público alvo. Para isso, hoje os 

jornalistas precisam estar em constante comunicação com os seus clientes. Nesse 

sentido, o WhatsApp mais uma vez é um aliado, não só do veículo de comunicação, 

como do profissional do meio, que passa a participar de grupos, no aplicativo, com o 

fito de obter informações da população. Porém, o ônus desse fluxo de notícias pode ser 

prejudicial para a matéria. 

 
O volume das informações que são difundidas no WhatsApp 
podem aumentar o tempo de apuração e produção de matérias. 
A necessidade da velocidade e da instantaneidade da publicação 
do fato têm gerado diversas notícias precipitadas e cabe aos 
jornalistas demandar para a verificação dos fatos e análise das 
informações recebidas via aplicativo (HOLANDA, 2016, p.64).  
 
 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9

 Os veículos de comunicação estão se adequando à convergência. Prova disso é a 

forma como ela está sendo explorada. Para Jenkins (2009), a convergência pode ser 

definida como uma série de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, haja 

vista a força do mercado midiático e a forma como o público migra de um meio de 

comunicação para o outro, buscando experimentar novas formas de entretenimento. 

“Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que 

imaginam estar falando” (JENKINS, 2009, p.27).  

  

4. O programa Esporte & Cia e a participação efetiva do ouvinte 

 

As madrugadas da Rádio Gaúcha, antes do ano de 2014, não tinham a existência 

de um programa que abarcasse conteúdos esportivos. Antes, a atração noturna se 

chamava Gaúcha na Madrugada, que, posteriormente, deu lugar ao Brasil na 

Madrugada. No entanto, a Rádio Gaúcha, cuja maior proposta atualmente – além da 

notícia – também é o futebol e a ênfase nos jogos do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, 

do Sport Club Internacional e da Seleção Brasileira de Futebol, iniciou, em 16 de 

setembro de 2014, o programa Esporte & Companhia. A atração, desde que começou, 

tem a apresentação do jornalista Rafael Colling. A exibição esportiva vai ao ar de terça-

feira a sábado, da meia-noite às 3h da manhã.  

O maior propósito do programa noturno está, ademais, no seu próprio nome. 

Para mais, a interatividade está no escopo do Esporte & Companhia, já que a atração 

vai ao ar durante a madrugada. Ou seja, no horário em que está sendo exibido, o 

programa, como o seu nome aponta, torna-se um acompanhante, especialmente do 

trabalhador homem, com idade acima de 30 anos, que está trabalhando no instante da 

exibição. Geralmente, esses sujeitos são porteiros, seguranças e taxistas, como infere 

Pagno (2015).  

Dentro do Esporte & Companhia, estão as entrevistas e os quadros. As 

principais entrevistas são realizadas durante a primeira hora de programa, geralmente. 

No total, há seis quadros fixos no roteiro do programa, como demonstra Pagno (2015). 

Dentre eles, dois contemplam a interatividade, e, por sua vez, o ouvinte. De modo 

consequente, o receptor se sente mais próximo do seu emissor. Um desses quadros se 

chama “Meu gol na Gaúcha”. Nele, o radiouvinte pede gols históricos que tenham sido 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10

feitos pelo Grêmio e pelo Internacional. Além disso há, também, o quadro 

“Arquibancada Gaúcha”, no qual o ouvinte entra ao vivo, principalmente após os jogos 

da dupla Grenal, para conversar e dar a sua opinião, junto do apresentador, Rafael 

Colling. Especificamente no quadro “Arquibancada Gaúcha”, a maioria dos ouvintes 

que participam dele são oriundos do interior do Rio Grande do Sul, pois, no momento 

em que o quadro está acontecendo, alguns torcedores estão se deslocando de volta às 

suas cidades de origem. O “Arquibancada Gaúcha” tem maior interatividade e tempo, 

pontualmente, ao final das partidas da dupla Grenal. 

 Para a obtenção de maiores subsídios acerca do programa, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, além da auscultação da exibição, durante os dias 4 a 8 de julho. As 

constatações sobre o papel do receptor atingem somente, como é a finalidade desta 

pesquisa, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.  

  No que concerne ao Esporte & Cia e à interatividade com o ouvinte, pode-se 

perceber que o intento do programa noturno é, sobretudo, pela proximidade, dar valor à 

opinião esportiva do receptor, que consegue se sentir partícipe da atração desde o início. 

Consegue-se perceber que, na abertura da exibição, em todas as madrugadas em que o 

Esporte & Cia foi ao ar, os recados dos ouvintes, via WhatsApp, foram lidos pelo 

apresentador do programa.  

  Além disso, no segundo dia de auscultação, concomitantemente, houve o jogo 

entre Godoy Cruz e Grêmio, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da 

América de 2017, no qual o time de Porto alegre vencera pelo placar de 1 a 0, obtendo 

vantagem para a fase seguinte. No dia 5 de julho foram lidas 64 mensagens dos 

ouvintes. Todas elas vindas do WhatsApp. Ao contrário do dia 4, quando foram lidas 23 

mensagens. Sendo assim, após os jogos da dupla Grenal, a participação do ouvinte, por 

meio do WhatsApp, é ainda mais efetiva. A atuação do receptor ganha robustez no pós-

jogo, singularmente no quadro “Arquibancada Gaúcha”. Contudo, a inserção do ouvinte 

acontece pelo telefone. 

Segundo o jornalista e apresentador do programa Rafael Colling (2017), em 

entrevista concedida aos pesquisadores, depois dos jogos da dupla Grenal, a atração 

recebe 1000 mensagens, por intermédio do WhatsApp. “Em dias de pouca repercussão 

nos assuntos do esporte, recebo 200 mensagens. Mas a média, neste ano, tem sido cerca 

400 mensagens por dia” (COLLING, 2017).  
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 No decorrer da análise do programa, percebeu-se que o ouvinte fora incluso 

constantemente na exibição. Além do mais, o receptor não só envia sua opinião sobre 

futebol, até porque, durante a madrugada, uma sequência de fatores externos estão em 

decorrência. Para isso, encontra-se, anexa ao Esporte & Cia, uma central de jornalismo. 

Geralmente, quem está junto de Rafael Colling, no plantão, é o jornalista Pedro 

Quintana. Em função disso, a cada meia hora, as informações do jornalismo geral 

entram no Esporte & Cia. O ouvinte colabora com a central de jornalismo, 

especialmente no que tange aos assuntos policiais: assaltos a banco, acidentes de 

trânsito, homicídios e latrocínios.  

 Para o jornalismo colaborativo, o receptor é fundamental. Segundo Rafael 

Colling (2017), o ouvinte é uma espécie de repórter da Rádio Gaúcha. Isso acaba 

facilitando o trabalho dos jornalistas, o que contradita Holanda (2016), já que, muitas 

vezes, por meio do WhatsApp, para comprovar a veracidade dos fatos, o radiouvinte 

envia fotos e vídeos, como demonstra (COLLING, 2017): 

 

Na prática, o ouvinte que interage acaba se tornando um braço 
avançado da Rádio Gaúcha em qualquer lugar do mundo. Ele se 
torna praticamente um repórter da emissora. Pelo menos para 
passar as informações básicas, como, o que aconteceu, onde 
ocorreu, etc. É normal, também, já enviarem fotos e vídeos. O 
ouvinte acaba sendo fundamental para ganharmos agilidade na 
apuração de informações.  
 

 

O assunto esporte se tornou novo nas madrugadas da Rádio Gaúcha, que já tinha 

uma presença pujante nos jogos da dupla Grenal ou em programas como o Sala de 

Redação, que já existe há 46 anos na grade de programação da emissora. A partir do 

ingresso do Esporte & Cia, a audiência do horário, quadriplicou. Inclusive, desde o 

princípio da atração radiofônica, no dia 16 de setembro de 2014, o aplicativo de 

mensagens instantâneas WhatsApp é utilizado. Segundo Rafael Colling (2017), antes, o 

torpedo era usado também. Entretanto, com o passar do tempo, a direção do programa 

decidiu dar maior ênfase ao WhatsApp, telefone direto e redes sociais, o que não 

sucumbira o aumento da interatividade durante a exibição. 

 Particularmente, no que compete ao WhatsApp, encontra-se uma seleção das 

mensagens, que é feita pelo próprio apresentador. E cabe ao locutor ler as mensagens, 

ao vivo, direto no ar. Para o jornalista Rafael Colling (2017), como é necessário dar 

espaço para todos os ouvintes, quando a mensagem é muito extensa, torna-se inviável 
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lê-la. A seleção não é rigorosa, porém tem algumas limitações. “Se vejo que tem 

palavrão ou qualquer outro tipo de agressão ou ofensa, paro de ler e vou para a 

próxima” (Colling, 2017).  

 O aplicativo de mensagens instantâneas é o recurso mais empregado pelo 

programa, como afirma o seu apresentador. “O WhatsApp é, disparado, o mais 

aproveitado. Em segundo lugar, está o Twitter. Em terceiro, o telefone direto, onde o 

ouvinte conversa no ar, ao vivo, comigo, e em quarto, o Instagram” (Colling, 2017). 

 Fatos marcantes nos quais o receptor foi o portador da notícia, já ocorreram 

durante o Esporte & Cia, tendo em vista que a central de jornalismo tem um plantonista, 

no período da madrugada. E o ouvinte do interior passa a ter voz ativa, pois a Rádio 

Gaúcha não possui estúdio em todos os cantos do Rio Grande do Sul, somente em Porto 

Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Rio Grande e Pelotas. Essas cidades formam, 

respectivamente, a Rádio Gaúcha Porto Alegre e Região Metropolitana, que funciona 

em AM 600 e FM 93.7, Rádio Gaúcha Serra, que opera em FM 102.7, Rádio Gaúcha 

Centro, FM 105.7 e, por fim, Rádio Gaúcha Zona Sul, FM 102.1. Isto é, nem todos os 

ouvintes do interior do estado têm acesso à Rádio Gaúcha, pelo período de 24 horas, em 

seus receptores de radiofrequência. Para isso, existe a Rede Gaúcha Sat, que é uma 

cadeia de emissoras de oito estados do Brasil, afiliadas à Rádio Gaúcha. No momento 

atual, ela é composta por 123 rádios, cuja finalidade é retransmitir jogos do Grêmio, do 

Internacional e da Seleção Brasileira de Futebol. Por isso, o ouvinte extrínseco ao Rio 

Grande do Sul e do interior, pelo receptor de rádio, não consegue ouvir o programa 

Esporte & Cia. 

 Ainda assim, a Rádio Gaúcha está na internet e no celular, direcionada para os 

sistemas Android e IOS. E o ouvinte do interior do Rio Grande do Sul foi contemplado 

por efeito desses suportes. Segundo o jornalista Rafael Colling (2017), a participação do 

receptor já foi crucial para a emissora na qual trabalha obtivesse a notícia. O episódio 

ocorreu no dia 9 de maio de 2017, quando três agências bancárias do interior do Rio 

Grande do sul foram atacadas por assaltantes, nas cidades de Espumoso, que fica 

localizada na Região Norte e Três forquilhas, no Litoral Norte. Com a ocorrência, a 

redação da emissora ainda não tinha qualquer informação em relação ao acontecimento. 

Então, com o suporte do aplicativo de mensagens instantâneas e dos radiouvintes, fotos 

e vídeos das agências destruídas auxiliaram os jornalistas que estavam na redação da 

Rádio Gaúcha naquele instante.  
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[...] Como a Brigada Militar estava atendendo às ocorrências, nosso 
contato com eles estava difícil. E os ouvintes foram sendo muito 
importantes em um momento de pânico na região. Claro que tudo o que 
chega é devidamente filtrado para não levarmos ao ar informações que 
não condizem com a verdade, o que até é normal quando a origem são 
pessoas que não estudaram jornalismo e não têm a obrigação de fazer 
todos os processos que realizamos, em termos de checagem, antes de 
divulgar algo. (Colling, 2017). 

 
 

Pode-se perceber que, em casos como o relatado, há maior cautela ao divulgar as 
informações vindas dos ouvintes. Não por descrença à informação externa. Contudo, no 
sentido de averiguar e apurar devidamente a notícia, sem prescindir o material 
procedente dos radiouvintes.  

 
 

Considerações finais 

 

 Podemos constatar, desde o princípio da interatividade radiofônica, que houve 

um progresso esporádico, inato dos recursos tecnológicos de comunicação. Desde a 

carta, transpassando pelo telefone, chegando ao computador e ao celular, quando os dois 

últimos se tornaram utilitários populares. Todavia, ainda hoje, vivendo em um cenário 

de desproporção social e econômica, o rádio é, até este momento, um aparelho que está 

ao alcance de todos. 

 Hoje, com a popularização do celular, assim como aconteceu com o telefone nos 

anos 1970, o rádio ganhara, a partir da ascensão tecnológica, aliados. Um deles, a rede 

social WhatsApp, que, pelo telefone móvel, possibilita que seus usuários interajam 

gratuitamente. E os meios de comunicação não ficaram inertes. Consequentemente, 

desde 2013, as redações de jornais, estúdios de televisão e emissoras de rádio passaram 

a usar o aplicativo de mensagens instantâneas. Exclusivamente para as empresas de 

radiofusão, o uso do WhatsApp guarnece o processo de interatividade que, em um 

momento de expansão técnica, continua se avolumando.  

 O programa Esporte & Cia, por ser durante a madrugada e pelo propósito que 

tem de ser, realmente, um acompanhamento do ouvinte no momento de sua jornada de 

trabalho ou até mesmo de insônia, demonstra interatividade e participação ativa do 

receptor. Alguns fatores comprovam o porquê da atração esportiva apresentar maior 

relação com o público, como o fato de ter a duração de três horas, de madrugada, além 

de empregar mais o aplicativo WhatsApp do que outros softwares. Ou, ainda, por ser à 
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noite. Além disso, três jornalistas estão presentes no estúdio da Rádio Gaúcha no 

momento da exibição radiofônica. O ouvinte, com isso, ganha espaço e se torna 

componente do jornalismo colaborativo, seja por meio de informações, áudios, vídeos e 

fotos oriundas do WhatsApp. Com o passar dos anos, o rádio ficou mais popular, sem 

ocultar a voz da sociedade. Portanto, agregado ao futebol, esporte mais admirado do 

Brasil, o rádio, principalmente o radiouvinte, como é no caso do programa Esporte & 

Cia, ganha potência e induz a interatividade como parte de um procedimento 

democrático do meio. 
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