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RESUMO  

 As elaborações contidas neste trabalho relatam o rádio e sua importância para a 

sociedade enquanto meio de comunicação, após a globalização dos meios 

tecnológicos e as mudanças que ocorreram. Assim sendo sempre esteve presente 

na vida das pessoas, principalmente quando a televisão ainda não existia. Com a 

evolução dos meios tecnológicos, como a internet, o rádio buscou novas 

transformações e seguiu conquistando milhares de telespectadores.  A sociedade 

vive em constante evolução e com essas evoluções a exigência de necessidades  

fez com que o rádio entrasse em nova sintonia e assim buscou ampliar suas funções 

e os modos de transmissão para suprir as necessidades do público ouvinte. Com a 

chegada da internet o rádio buscou as modificações nos formatos dos programas 

com conteúdos diferenciados e com maior facilidade de participação do público 

ouvinte. Hoje as pessoas podem ouvir e acessar pela internet sendo mais prática e 

mais rápido, pela visibilidade que esse meio tem te proporcionar uma maneira 

diferente de se relacionar e participar online. 
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INTRODUÇÃO  

O Rádio é um dos meios de comunicação que tem um grande número de 

público ouvinte, e com os avanços tecnológicos ele se transformou e fez com que  

os meios de comunicação  permanecesse no mercado em um novo formato. 

Com a chegada da internet o rádio buscou inovações e reagiu para não perder 

seu espaço e progrediu utilizando um novo método para permanecer no mercado. 

O rádio é um meio muito útil, pois se pode ouvir em qualquer lugar. No carro 

em casa no trabalho. Por isso é tão importante e tão utilizado na sociedade. 

No entanto, o processo de mudança aconteceu assim que a internet 

estabeleceu espaço entre os meios, um novo formato, com novas programações e 

conteúdos diferenciados foram os elementos fundamentais para deixar o rádio com o 

aspecto mais jovem e despertando o interesse do público.  

É importante abordar sobre esse tema para relatar as origens do rádio e os 

caminhos percorridos até hoje. O público ouvinte tem hoje mais facilidade em obter 

informação e ouvir entretenimento de qualidade, e tudo isso aconteceu pela 

convergência que o rádio teve com a internet, para não perder seu espaço ele 

entrelaçou seu conhecimento juntamente com os meios tecnológicos para ter maior 

acesso ao público radio ouvinte  e conquistar cada dia seu lugar na sociedade . 

Para tanto é importante mostrar a evolução do rádio, suas transformações e as 

ampliações feitas para permanecer como um dos meios de comunicação mais 

utilizado. O trabalho será realizado em fontes de pesquisa de trabalhos científicos e 

autores que abordam o assunto. E tem por objetivo mostrar as transformações que 

esse meio de comunicação teve com a chegada da internet e como ele reagiu com 

essa nova tecnologia implantada no sistema.   
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

    O rádio sempre foi importante para a sociedade desde seu surgimento até os 

dias atuais. Em sua primeira transmissão nos anos 1922, quando se tornou um dos 

meios de comunicação mais popular do mundo, destacou-se pela sua agilidade e 

eficácia nas transmissões de conteúdos e noticias.  

 

Para tanto o rádio tinha uma grande capacidade de estabelecer entretenimento 

entre o público ouvinte, sendo que pessoas tiveram um papel fundamental em sua 

construção. 

 O rádio se desenvolveu até se tornar o meio de comunicação mais 
importante do mundo, ultrapassando a então soberania dos jornais 
impressos. Coberturas de guerra, telejornais, telenovelas e programas de 
entretenimento variados transformaram o aparelho na vedete dos cidadãos 
nas cinco primeiras décadas do séc. XX. 
 Ainda antes do advento da televisão, as donas de casa brasileiras 
suspiravam com os romances das telenovelas. Enquanto isso, os homens 
acompanhavam  aflitos aos jogos de futebol tão belamente narrados pelas 
ondas magnéticas” . 
Atores, cantores, apresentadores de telejornais e humoristas se tornaram 
imortalizados por sua contribuição no meio de comunicação, além de 
instrumento de entretenimento e informação, o rádio passou a se tornar 
canal de comunicação direta entre as autoridades e a população.” 
(DAHER(2012,p,01) 

 

Nos dias de hoje o rádio ainda continua sendo um dos meios mais importantes 

para a transmissão da informação e do entretenimento e para isso teve que evoluir. 

Em seu inicio não existia a transmissão web rádio, e não havia muitas rádios, os 

horários das programações não eram controlada como nos dias porém  hoje o 

processo já é bem diferente outras rádios foram construídas e as formas de 

programações mudaram, principalmente seu modo de exibição e também não existia 

muita audiência do publico jovem, partir dos anos 1976 que começou a mudar esse 

processo. 

 

As primeiras emissoras moduladas (FM), com qualidade de som melhor que 
as (AM), no inicio operava com músicas instrumentais, ideais para sala de 
espera e ambientes internos. Não tinham muita audiência do publico jovem. 
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Isso foi alcançado partir de 1976 , quando algumas emissoras começaram a 
dirigir sua programação ao publico jovem , e quem dispunha de um 
gravador era uma boa chance de estar atualizado com os lançamentos 

musicais. 
Hoje a segmentação da audiência direciona, via de regra,  as emissoras de 
AM à informação e as de FM ao entretenimento. No AM, o imediatismo e a 
precisão da notícia vêm dos inúmeros repórteres espalhados pelo país, 
agora auxiliados pelos ouvintes-repórteres, cidadãos comuns que fazem 
seus relatos através de seus telefones celulares. As FM perderam seu 
caráter regional e as redes nacionais via satélite interligam inúmeras 
emissoras em diversos estados. (Taparell,203) 

 

         O público busca sempre estar situado aos acontecimentos, da sociedade 

assim o rádio é um meio aonde essa noticia chegam de maneira eficaz e com maior 

precisão. Segundo Ferraretto(2010) podem ser observadas as mudanças nos 

gêneros musicais, nos modos de programação e assim fazer uma comparação de 

como era na década de ouro do rádio até os dias de hoje. 

 

O rádio é um meio de comunicação que estabelece as informações, 
propagandas, anúncio, músicas, está diretamente ligado com o público 
ouvinte para que ele se situe dos acontecimentos municipais e regionais, 
sendo que esta sempre oferecendo contem todas essas exposição acerca 
da trajetória radiofônica é possível identificar a realização de vinculações, 
comparações acerca dos estilos, dos gêneros, da maneira como os 
programas eram produzidos, as mudanças observadas, o que permanece, o 
que se distingue. Ou seja, a convivência cotidiana, com sentidos tão 
fortemente marcados na relação com o rádio, capacita os indivíduos a 
tecerem percepções e também análises sobre o desenvolvimento do rádio, 
desde a sua perspectiva, a do ouvinte conteúdos novos.  Segundo 

(FERRARETTO, KLOCKNER, 2010, p,) 

 

Houve muitas mudanças no processo do rádio, com os inventos dos meios 

tecnológicos, foram surgindo vários tipos de ferramentas úteis para tornar as 

programações ágeis e diversificadas. O surgimento das fitas magnéticas e os 

retificadores de selênio foram importantes para esse processo acontecer. 

 

Partir do surgimento das fitas magnéticas, o rádio ganha agilidade, 
principalmente na área jornalística. Outros inventos tecnológicos, como a 
substituição das válvulas retificadoras por retificadores de selênio 
(transistores), também causam revolução, garantindo miniaturização e 
agilidade ao rádio. O dispositivo que surgiu em 1947 garantiu o Prêmio 
Nobel de Física em 1956 a John Bardeen, Walter Brattain e William 
Schockley e permitiu que o rádio pudesse ser ouvido a qualquer hora e em 
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qualquer lugar, não necessitando mais de um aparelho receptor na energia. 
Para (NEUBERGER,2012 .p.69) 
 

A internet é uma grande aliada no desenvolvimento do rádio através dela se 

deu o processo das ligações nos aparelhos digitais, como celular e computador, as 

possibilidades de ouvir com mais rapidez as noticias são bem maiores e assim 

facilita o acesso das pessoas aos conteúdos e as programações . 

 As possibilidades oferecidas hoje por um celular, por exemplo, permitem 

que se tenha acesso à grande rede através desse aparelho, configurando 

assim uma convergência. Uma vez que existe a opção de acessar a internet 

pelo celular, a rotina do usuário também é configurada. Assim, podemos 

dizer que em diversas situações de nosso cotidiano precisamos considerar 

a presença desse processo e as suas consequências em nossas vidas. 

(Segundo ,KOCHHANN,P.2) 

 

As novas tecnologias foram de suma importância, para que os conteúdos 

ficassem com uma melhor aparência, e de melhor qualidade, fornecendo aos 

ouvintes, grandes inovações tanto na parte dos conteúdos quanto na parte das 

estruturas. 

 

Cada nova tecnologia que é inserida no cotidiano organizacional e 

profissional irá alterar o modo de trabalho nos veículos. Ela também 

melhora a qualidade do conteúdo e altera o formato e a definição da 

mensagem emitida, além de ampliar as possibilidades de interação com o 

público. Ou seja, a mudança tecnológica incide diretamente no resultado 

econômico, na ação profissional, nos sentidos das  linguagens da estética 

dos meios. E, sobretudo, repercute na maneira do público receber, 

interpretar e interagir com as mensagens recebidas.. (MAGNONI, 2013,p.3) 

 

A internet não é somente um meio de comunicação, mas também ajuda a 

outros meios a se estabelecerem diante do publico de massa, fazendo com que esse 

publico se interesse mais em buscar novas fontes de conteúdos e acessar o radio e 

suas programações. 
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Por essa pesquisa, o fácil acesso pela internet e a portabilidade oferecida 

por celulares e aparelhos de MP3 são, hoje, alternativas para ouvir rádio a 

partir de diferentes locais e horários. Porém, o rádio ainda é mais ouvido em 

casa, mesmo que já exista uma parcela significativa de ouvintes de FM no 

automóvel. (NEUBERGER,2012, p.27) 

 

Para tanto o rádio sempre estará presente na vida do ser humano, muitos 

desconhecem seus conteúdos, pois não tem muito tempo de acessar , e ouvir , mas 

mesmo assim a maioria das pessoas o conhecem como o meio de comunicação 

mais popular do mundo. 

 

O rádio continua sendo um dos veículos mais presentes na vida das 

pessoas, em qualquer parte do país. Se pensarmos em grandes centros 

urbanos, o rádio é um companheiro all time, pois acorda, acompanha 

durante o trajeto para a escola ou trabalho, mantém informado durante o dia 

ou mesmo oferece música de fundo para ajudar a fazer o clima de 

escritórios, consultórios, salões de beleza, lojas de tatuagens e toda a 

infinidade de atividades desenvolvidas, pelo homem urbano.(NEUBERGER 

2012 ,p.81) 

 

Todos os meios precisam constantemente de evolução e para o radio não foi 

diferente, com passar dos tempos o radio começou viver grandes transformações 

em seu meio juntamente com elas, novos formatos de programações foram surgindo  

com esses formatos o radio utilizou de sua mera capacidade para não perder seu 

espaço e permanecer  sendo o meio de comunicação  de alta qualidade e com  

repercussão inéditas , conteúdos variados , novos parâmetros  na maneira de se 

fazer rádio . 

Um novo modelo de rádio teria que ser implantado com a chegada dos meios 

tecnológicos, as programações e a maneira das transmissões também, fazer o 

possível para permanecer no mercado e ser reconhecido como uma das patentes 

mais importantes da comunicação, o radio então foi em busca de suas 

transformações, portanto buscou e se inovou com novas formas de estilos. 
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Transmissão diferenciada já não era mais o mesmo de anos atrás, mas sim 

com um jeito diferente, via internet. Muitas empresas aderiram o processo da 

digitalização após a era da internet, e o radio não ficou para trás. 

 

Com o advento da web, empresas brasileiras em geral criaram suas 

páginas na internet para uma interface com o consumidor. O rádio viveu o 

mesmo processo e muitas emissoras passaram a ter um site na rede, com 

informações sobre a empresa e os locutores, letras de músicas, tabela de 

anúncios publicitários, etc. Aos poucos, as rádios também passaram a 

ofertar a transmissão on-line, isto é, um único produto midiático podendo ser 

acessado simultaneamente no aparelho de rádio e no computador. ( NAIR 

PRATA ,208,p.2) 

 

Seguindo analise do mesmo autor, sobre o web rádio, aponta-se  a web como 

umas das conquistas do rádio e a sua importância, uma nova forma de transmissão 

que se da através da internet, no entanto não difere nada o rádio enquanto rádio . 

 

O rádio digital, na verdade, oferece possibilidades, além de uma 

melhor qualidade de som, de recursos que ampliam os formatos de 

programação atualmente conhecidos e novos canais de interatividade. O 

rádio na web é também uma forma de radiofonia digital, só que muito mais 

ampla, muito mais dinâmica, que abarca um número maior de novas 

possibilidades de gêneros e formas de interação. A webradio também é de 

fácil operacionalização e manuseio, fatores determinantes para o sucesso 

de qualquer tecnologia. Não é à toa que hoje em dia a transmissão 

radiofônica via internet faz parte do dia-a-dia de associações, ONGs, 

comunidades diversas e universidades, sendo tarefa impossível precisar o 

número de emissoras que estão na rede. Quando se fala que o futuro do 

rádio é digital, percebe-se que isto não quer dizer necessariamente a 

digitalização das ondas hertzianas, mas uma nova forma de transmissão 

que se dá pela internet. ( PRATA 208, p.2) 

 

No entanto ainda é possível notar algumas barreiras em relação á maneira de 

usar a internet como ferramenta, pois muitos ainda não se adaptaram a esse meio, 
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como acontece com a televisão em seu surgimento, muitos atores que eram 

acostumados a fazer telenovelas na radio , encontrou uma certa dificuldade em fazer 

na televisão, e o radio segue o mesmo parâmetro, como não haviam os meios 

tecnológicos,  era sempre mais fácil, porem com o surgimento desses meios, a de 

seguir um novo caminho e estudar as novas formas . 

 

[...] Programadores e web designers ainda não descobriram as 

incontáveis possibilidades proporcionadas pela radiofonia na internet e 

repetem ainda, em muitos casos, a fórmula hertziana nas páginas da web. 

Obviamente que isso é apenas o começo. A internet acaba de completar 15 

anos e não se pode cobrar de uma jovem debutante a maturidade e a 

solidez das velhas mídias. Mas o caminho já foi aberto e, aqui e ali, 

percebe-se a vontade de transpor as barreiras analógicas em busca de algo 

absolutamente novo, algo que apenas o meio digital pode proporcionar. 

(PRATA 208,p.6) 

 

Fazer audiência é um papel que o rádio sempre tem que buscar, diante de suas 

programações, variar nos programas e ter sempre em mente o que o publico quer 

ouvir, seja entretenimento ou notícia, a participação dos ouvintes também devem 

acontecer para que o rádio sempre seja o nível máximo de audiência, os estudos 

mostram o rádio na era digital e a autora Nair prata afirma que: 

 

A audiência é a mola mestra que fundamenta o funcionamento da maioria 
das emissoras de rádio hertzianas e, na internet, não é diferente, só que a 
aferição se dá pelo número de acessos. De qualquer forma, o que a 
emissora deseja, seja hertziana ou web, é a adesão e a participação do 
público em suas programações. Assim, é possível aplicar, para a webradio, 
as três grandes metas que devem ser seguidas pela programação básica da 
radiofonia hertziana, determinadas por Howard (1994): as emissoras na 
internet devem desenvolver formatos competitivos para angariar usuários 
fiéis; devem focar a programação em serviços de interesse público de forma 
a atrair os usuários e produzir lucros e devem desenvolver uma imagem 
favorável da rádio (Prata, p,2) 
O que se revela como um ponto quase unânime nas elaborações que 
passam a ser feitas sobre o rádio de outros tempos, está relacionado as 
grandes mudanças pelas quais o veículo passou, transformando-se muito e 
chegando a ser o que é hoje. São mudanças apontadas no que se refere as 
programações, aos gêneros, os protagonistas, enfim, transformações muito 
intensas e que foram percebidas e apontadas por seus ouvintes. Mudanças 
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que para alguns representaram melhorias, mas que na maior parte das 
opiniões são vistas como tendo gerado também perdas, e perdas 
expressivas. Nesse sentido é que muitos expressam “sentir saudades 
daqueles tempos do rádio”. E essa nostalgia não se vincula só as mudanças 
pela qual alguns gêneros passaram, transformando-se. Mas especialmente 
por outros que hoje não existem mais, como é o caso dos programas de 

auditório e dos programas humorísticos. ( Ferraretto, Klöckner,2010) 
P,7 ) 

 

Algumas mudanças aconteceram e se tornaram referencia para outros meios 

de comunicação, o empenho do rádio em se fazer  uma programação diferente em 

levar ao publico ouvinte a dispersão  foram formas que o rádio encontrou de se 

reerguer diante dos acontecimentos da época. Certamente são passos dados e 

estabelecidos para que cada cidadão se sinta aconchegado nas ondas do rádio. O 

autor afirma que muitos estranham a forma que o rádio abrange as musicas tão 

diferente quanto antigamente, hoje são culturas diferentes, gêneros e linguagens  

diferentes . 

 

Esses movimentos interessam porque é latente o quanto eles promoveram 

mudanças nas rotinas de escuta radiofônica. Para aqueles que modificaram 

a sua estrutura de vida, tendo que conviver com outras pessoas, outros 

gostos, outros costumes, a escuta de rádio também precisa ser negociada. 

Há que se cuidar para não fazer barulho, os netos já não gostam dos estilos 

musicais de sua preferência, o som dos filhos ou netos interfere na escuta 

do seu programa de preferência. Ou seja, importantes transformações que 

precisam ser muito bem observadas e analisadas. De todas as formas, 

mesmo os que experiência essas adversidades, que implicam também no 

relacionamento com o rádio, fazem questão, de uma maneira ou outra, 

perpetuar o hábito da escuta. (FERRRETTO E KLOCKNER,2010,p.24) 

 

Muitos sentem falta do rádio de antigamente, os idosos não entendem muitas 

vezes as transformações, principalmente nos gêneros musicais, o qual as musica 

raízes já não são tão tocadas, pelo rádio, devido ao surgimento de outros estilos, os 

quais  passaram a fazer parte dos programas . 
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No entanto a falta das radio novelas e também dos programas humorísticos do 

auditório, onde faziam alegria do rádio ouvinte, uma transformação aonde muitos 

sentem saudades . A rádio desde muito sedo esteve presente no cotidiano das 

pessoas , desde crianças muitos acordavam ao som do radio , ouviam as musicas 

preferidas do desenho animado pelo radio, portanto são varias as visões das 

pessoas com relação ao radio dos tempos passados. 

Lembranças onde muitos se recordam, outros não lembram quais eram as 

musicas favoritas, em meio a tantos estilos. 

 

Para alguns, as lembranças se “montam” quase que instantaneamente, 

gerando até mesmo expressões como “lembro como se fosse hoje”. Para 

outros, as lembranças precisam ser estimuladas, precisam de um incentivo, 

precisam de mais referências. Existem outros ainda que já não lembram 

mais, cada um por suas razões. 

O que se revela como um ponto quase unânime nas elaborações que 

passam a ser feitas sobre o rádio de outros tempos, está relacionado as 

grandes mudanças pelas quais o veículo passou, transformando-se muito e 

chegando a ser o que é hoje. São mudanças apontadas no que se refere as 

programações, aos gêneros, os protagonistas, enfim, transformações muito 

intensas e que foram percebidas e apontadas por seus ouvintes. Mudanças 

que para alguns representaram melhorias, mas que na maior parte das 

opiniões são vistas como tendo gerado também perdas, e perdas 

expressivas. Nesse sentido é que muitos expressam “sentir saudades 

daqueles tempos do rádio”. E essa nostalgia não se vincula só as mudanças 

pela qual alguns gêneros passaram, transformando-se. Mas especialmente 

por outros que hoje não existem mais, como é o caso dos programas de 

auditório e dos programas humorísticos(FERRARETTO, KLOCKNER,2010). 

 

Através dos estudos os autores afirmam sobre a convergência do rádio com a 

internet, entrelaçando juntamente com este meio tecnológico para não morrer diante 

dessas novas tecnologias que foram surgindo e até nos dias de hoje avançam cada 

dia, são meio de unir o útil com agradável, fazendo um rádio de qualidade e 

trazendo o melhor para o público ouvinte.  Os conteúdos transmitidos pelas rádios 
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hoje, são diferenciados, uma vez que foram apresentados no passado os programas 

de auditório, hoje foram transformados em participação por telefone e de outros 

modos.  

[...] Outra modificação causada a partir do processo de convergência é a 

respeito do perfil dos consumidores de mídia e a forma como eles 

participam da programação. Se há alguns anos esses consumidores já 

participavam do processo de produção de rádio através de cartas, 

telefonemas ou mesmo comparecendo a redação, hoje eles participam 

muito mais, inclusive criticando e interagindo com os veículos. Pensando 

nesse papel reconfigurado do consumidor de mídia, é importante considerar 

que o rádio é um veículo interativo, móvel, portátil e imediato por natureza. 

(KOCHHANN, FREIRE, LOPEZ,2011,p.4) 

 

O rádio tem a capacidade de informar, proporcionar alegria través de seus 

programas humorísticos, atravessa fronteiras e está presente em qualquer lugar e 

ambiente. A história do rádio traz a alegria de olhar ao passado e ver as 

evoluções de um meio tão importante para a sociedade, a maneira tradicional 

passou para uma maneira mais ampla e abrangente. O mundo está em constante 

evolução, e os meios de comunicação acompanham para permanecer presente e 

garantir seu espaço. 

 

                                  CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho em sua primeira parte foi mostrar como eram 

transmitidas as programações do rádio desde seu inicio até os dias atuais, 

mostrando partir das décadas de ouro.  

Seguindo a analise dos autores foram analisadas na sequencia as mudanças 

feitas, com a chegada da internet nos meios de comunicação, ressaltando a 

importância que a internet teve para que houvesse a convergência entre eles e 

ajudar os rádio a manter seu espaço na sociedade. 
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Após os estudos feitos desde projeto foi mostrado sobre a importância do radio 

enquanto meio de comunicação, para não perder seu espaço com os avanços 

tecnológicos, buscou mudanças necessárias. 

Alguns artigos relacionados sobre o tema, abordaram o inicio desde meio, e suas 

transformações até os dias de hoje, ressaltando os pontos importantes para se 

formular o artigo , apresentando o referencial teórico sobre cada ponto abordado 

autores citados no projeto como Ferraretto, Prata, Kochann, Freire, Lopes, 

estabeleceram suma importância para que este projeto fosse realizado . 

O rádio é um veiculo muito utilizado, pois não é preciso deixar de se fazer as 

coisas para estar em sintonia, sendo que as ondas sonoras são alcançadas  

facilmente de um modo amplo, partir das ondas eletromagnéticas até a era digital 

, este veiculo sempre esteve presente na vida dos brasileiros, muitas evoluções 

aconteceram, para que os modos de transmissão fossem feitos de maneiras mais                                         

Eficaz 
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