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Introdução
Nunca como hoje a relação entre cidadãos e os espaços jornalísticos foi tão intensa e, por-

ventura, tão frutífera em ligações sem paralelo com o passado. O estado atual do jornalismo 
nacional, e também do internacional, parece ter captado um novo panorama, onde a conver-
gência multimediática parece ser a expressão máxima das mudanças mediáticas (Jenkins, 2008; 
Salaverría e Negredo, 2008).

Esta interação hoje manifesta-se numa crescente capacidade do ouvinte intervir na socie-
dade de informação, capaz de transformar o espaço social (CebriánHerreros, 2001).Por um 
lado, a forma como os jornalistas e as fontes de informação se relacionam mudou e, por ou-
tro, trabalhar numa redação, hoje, é estar mais dependente da tecnologia, que se multiplica 
nas diferentes formas de difusão de notícias, mas também na produção de conteúdos. Simul-
taneamente, a integração dos próprios ouvintes é cada vez mais intensa e esta mudança tem 
marcado os espaços mediáticos.

O mundo dos media alterou-se, em grande parte, pelas mudanças na rede e, particular-
mente, pela forma como o conteúdo é produzido. Sintoma dos novos fluxos de comunicação 
e de participação são as redes sociais (Edo, 2009) que já não constituem novidade, mas são 
encaradas numa lógica de complementaridade à própria rádio (Bonixe, 2010).Cordeiro (2004) 
alertava para a necessidade de renovar a rádio, numa aliança à web e para o protagonismo 
que o ouvinte ganha não só no processo de comunicação, mas na sua condição igualitária de 
debate (Cordeiro, 2005).

A partir das concepções de vários autores que observaram a «participação dos cidadãos 
nos media» (Moreno, 2007; Carpentier, 2011), estabelecemos um olhar sobre o caso da Rede 
da Rádio e a forma como o espaço público do programa radiofónico se movimenta nas redes 
sociais.O caso da Rede da Rádio, da Antena 1, encerra em si o conceito de convergência tec-
nológica, aliado ao Facebook e ao papel reservado à audiência. O programa tem dois anos e, 
segundo o site da RTP, “A rede da Rádio” será construída com recurso à interação permanente 
com as redes sociais, nomeadamente o Facebook, e assumirá um formato onde os seus conte-
údos serão ou sugeridos ou produzidos pelos seus ouvintes/amigos.”

Decidimos avaliar um conjunto de doze podcasts, nos dois anos de existência do programa, 
com o objectivo de: a) avaliar a natureza dos temas debatidos: b) traçar um retrato dos parti-
cipantes que são ao mesmo tempo produtores de conteúdos, em género, localidade, profissão 
e relação com o tema; c) avaliar os comentários na página do Facebook; d) analisar o tipo de 
interação que existe nas redes sociais.

Este estudo procurará assim conhecer em profundidade esta plataforma convergente,que 
atua em onda média e online, bem como o seu conteúdo e tentar avaliar as alterações produ-
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zidas junto do ouvinte/utilizador face às possibilidades da tecnologia digital. O conceito de con-
vergência, amplo, ambíguo e de difícil definição apresenta, na sua dimensão tecnológica, uma 
oportunidade sem comparação para a rádio, modificando a plataforma de comunicação, numa 
rádio que se ouve e que se vê (Silva, 2010).

1. A onda média e possíveis origens da participação pública
As noções de ‘espaço público’  e de ‘esfera pública’ são expressões usadas desde a Grécia 

Antiga, com mudanças ao longo do tempo, especialmente com a intensificação das tensões 
entre o público e o privado. O público, que tomava lugar na Ágora – um lugar de diálogo e de-
bate de cidadania - contrastava com o privado, representado pelo espaço do indivíduo, afasta-
do da vida pública.

Considerando o lapso temporal entre a evolução das sociedades e do próprio pensamen-
to, com Habermas prevalecem as noções dos espaços públicos acessíveis a qualquer um e é 
na esfera pública que as pessoas podem discutir, avaliar e analisar as suas ideias, sem estar 
necessariamente ligado a um espaço físico. Em 1992, Habermas abre esta esfera para os es-
paços públicos plurais, que ajudam à criação de uma rede diferenciada, seja internacional ou 
local, literária ou política.

O conceito de participação deriva de um número de diferentes áreas e discursos das ciên-
cias sociais. Se começarmos pela simples definição do dicionário, ‘participação’ significa “ato ou 
efeito de participar, aviso, parte, comunicação. O verbo é participar e pode ser definido como 
“ato ou efeito de participar; envolvimento em determinada atividade; aviso, comunicação; par-
te”1. Não é nossa intenção apresentar ou remeter-nos a uma única definição, pois o conceito 
é demasiado ambíguo, mas poderemos dizer que há implícito, no ato de comunicar, uma von-
tade comunicativa.

A rádio é um meio de comunicação com características técnicas muito próprias. A primazia 
dada à voz e à palavra falada sustenta-se em conceitos acústicos que justificam o constante apelo 
da rádio à imaginação e o seu reconhecimento, pelos profissionais que, diariamente, preparam 
novos universos estéticos que se cruzam com a consciência dos ouvintes. Foi esta riqueza que 
favoreceu a compreensão da rádio enquanto género, e ajudou ao entendimento das funções da 
rádio, uma vez que, segundo Brecht (cit. inMeditsch, 2005: 42/43)

“A tarefa da radiodifusão, como tudo, não se esgota ao transmitir essas informações 
(…) A radiodifusão tem que tornar possível o intercâmbio. Apenas ela pode organizar, 
em conjunto, as falas entre os ramos do comércio e os consumidores (…) Missão for-
mal da radiodifusão é dar a essas tentativas instrutivas um carácter interessante, isto 
é, fazer interessantes os interesses.”

Brecht imaginava a rádio com duplo sentido de direção, já que a interatividade entre quem 
emite e quem recebe é um anseio antigo do ouvinte.A rádio, outrora meio de comunicação de 
massas, visava conferir aos assuntos públicos o carácter de coisa pública, organizando-se para 
transmitir e receber, envolvendo os ouvintes e ligando-os entre si, num esquema de comunica-
ção mais aberto, em que o ouvinte se tornava também num produtor de comunicação.

Na prática, o ouvinte é muito mais que uma fonte direta de (re)alimentação do sistema e, 
mais do que atender aos interesses do sistema, ele está lá para questioná-lo. Por outro lado, 
como fonte indireta, as expectativas do público-alvo são levadas em consideração, com o ob-
jectivo de manter uma audiência fiel e ao mesmo tempo conseguir ampliá-la.A bidirecionalida-
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de tem de levar em conta os ouvintes para que participem do processo comunicativo, do efe-
tivo diálogo mental entre emissor e receptor. A rádio tenta cumprir o seu papel ao informar, 
educar, formar, permitindo que o ouvinte participe, relaxe, tenha os seus momentos de lazer e 
entretenimento, sem perder de vista a qualidade.

A rádio, e também a televisão, vieram permitir um retorno à oralidade e transformaram, 
pela emissão de ondas, o planeta numa aldeia global, superando fronteiras e transmitindo, de 
forma instantânea, os conhecimentos. Afirma McLuhan (1995: 298) que um dos muitos efeitos 
da televisão na rádio foi mudar o seu conceito de entretenimento para uma espécie de sistema 
nervoso de informação. Escreve o autor:

“Boletins informativos, sinais horários, informação de trânsito em acima de tudo, 
o estado do tempo servem agora para aumentar o poder da rádio e envolver as pes-
soas umas com as outras”.2

A rádio, esse meio social (Bonixe, 2010), desde cedo convocou os ouvintes para a partici-
pação e foi isso que a tornou célebre. A abertura dos microfones (Bonixe, 2010), a democracia 
das opiniões, o feedback dos ouvintes, os espaços livres de intervenção, convocaram um carác-
ter único e singular do sentir da opinião pública:

“Ser social está no código genético da própria rádio que desde a sua existência tem 
permitido que ouvintes com interesses semelhantes partilhem o mesmo espaço hert-
ziano, gerando comunidades em torno de um mesmo tema, abordando-o, discutindo-o 
e questionando-o” (Bonixe, 2010:4).

Estas características aliadas a uma forte e crescente componente tecnológica transformam 
não só o meio, como o próprio ouvinte, já que “o receptor não se senta passivamente diante 
da TV ou não abre simplesmente um jornal (…) agora tem o controle, o poder de acessar uma 
infinidade de fontes, sem as barreiras de tempo e espaço que limitavam sua ação até o adven-
to da web” (Alves, 2006:96).

2. A participação e a(falsa) interatividade
Não é mais possível ignorar que a rádio se transformou e a sua condição genética também. 

As possibilidades de interação e participação do ouvinte, selecionando o que pretende escutar 
(CebriánHerreros, 2001) através do seu próprio meio – seja computador, tablet ou smartpho-
ne – não só legitima à rádio o seu ‘ser social’, que nos referíamos no início deste texto, como 
aumenta a sua capacidade de gerar comunidades.

A Rede da Rádio, em particular, aposta não só a criação de comunidades de ouvintes e 
internautas, mas, aproveitando a densidade emocional que a rádio pode ter, aposta numa co-
municação próxima do ouvinte – mantendo a sua emissão em onda hertziana -, em simultâneo 
com o estímulo junto das redes sociais. Isso poderá será ser uma vantagem que os restantes 
programas de rádio ainda estão por colocar em prática, uma vez que “as rádios que nas suas 
emissões mais apostam na intimidade com os seus ouvintes são, porventura, as que melhor 
podem passar à criação de comunidades online” (Cardoso, 2009:37)

A cultura de participação pública é uma característica valorizada nos sites das rádios, mui-
tas vezes limitada a contabilizações de visitas, votações e comentários. Os ouvintes, simulta-
neamente internautas, reúnem-se em torno desta rádio multiplataforma, prontos a intervir. A 
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própria interatividade do meio, tem acompanhado os conteúdos informativos e pode ser um útil 
instrumento na altura de aferir a atenção das audiências. Mas para Livingstone (2005:17)3 esta 
relação entre público e audiência não está clara porque “‘público” refere-se a um entendimento 
partilhado ou inclusão num fórum comum (para as audiências a descrição pode ser semelhan-
te) e porque ‘público’ implica uma orientação coletiva e uma ação consensual, talvez até exige 
que a ação seja efetiva para que possa ser valorizada”.

Olhando para o que nos diz Carpentier (2011) será importante distinguir entre participação 
e alguns termos que poderão estar associados, em particular, no campo dos media. Acesso não 
é o mesmo que participação, da mesma forma que a interação, frequentemente associada no 
contexto web como uma estrutura bidirecional, não é suficiente para captar a essência com-
pleta do conceito de participação.

O próprio contexto ajuda a determinar o campo de atuação do conceito de participação. 
Olhando para o campo da política ou dos media, é um conceito importante para entender o 
compromisso cívico, pois implica a partilha de poder e “manifesta cidadania (...) não é uma 
coisa específica, mas um termo sumário que capta o que inevitavelmente é um grande alcan-
ce de uma prática, a qual envolve mudança, desaparecimento e reaparecimento em diferentes 
cenários”(Dahlgren, 2013: 60). 4

A participação dos cidadãos nos media é muitas vezes conotada como algo pertencente à 
geração da era electrónica. Na verdade, o aumento das opções tecnológicas de participação 
apenas ajudou a renovar e incrementar práticas de participação e as pessoas passam a envol-
ver-se, como atores políticos, informados e legitimados a participar, “num modo particular de 
práticas civis, uma parte de um largo horizonte de cultura civil”(Dahlgren, 2013: 61).5Rheingold 
(2008) defende as novas possibilidades, que estão por aparecer, aliadas às novas tecnologias. 
Estes cenários comunicacionais, fortemente conectados com aparelhos móveis, serão o motor 
que permitirá aos indivíduos a interação com as suas comunidades e com os formatos de me-
dia, como oportunidades reais para os internautas participarem. 

Rosa Alfaro Moreno (2006) recorre à ideia que o cidadão é o protagonista no palco do ato 
democrático, baseado na razão, liberdade e memória. O que acontece na sociedade contempo-
rânea é que não é mais possível separar cidadania do próprio consumo, principalmente no que 
respeita a informação e valores, do qual os meios de comunicação são fontes primária. Para a 
autora, cabe aos media fornecer determinados conhecimentos e contribuir para a interação das 
pessoas. A autora é ainda muito crítica em relação a esta postura dos media, defendendo que o 
uso da participação dos cidadãos é um elemento chave para assegurar audiências.

Já Gunn Sara Enli (2008) acredita que a abertura à participação dos cidadãos nos media con-
siste numa perspectiva que não pode ser reduzida “a uma participação central nos media, mas 
deve contribuir para a iniciação numa participação democrática. Na prática, contudo, os forma-
tos de participação que são primariamente construídos para atrair as audiências para diferentes 
plataformas, e formatos multiplataforma estão a ser crescentemente implementados como uma 
solução para os desafios associados à desregulação, digitalização e convergência”. (2008:117)6

Não restam dúvidas que o espaço público foi alargado e “surgiram possibilidades efetivas 
de divulgar conteúdos críticos de interesse público e incrementaram-se espaços de observação 
que exercem a sua vigilância crítica sobre os media” (Rodrigues, 2006:24). De uma forma ge-
ral, a web e a tecnologia têm contribuído para propagar um, ainda maior e omnipresente, am-
biente tecnológico, proporcionando oportunidades de enviar e escrever, produzir, descarregar, 
remisturar, hiperligar e partilhar conteúdos, de forma intensa e colaborativa. 
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2.1. É ou não a interatividade, hoje, maior do que nos anos de ouro da rádio? 
A existência de uma plataforma em que todos os cidadãos são convidados a debater cons-

titui o ideal do quarto poder (Cardoso, 2011) e as redes sociais, em particular, uma forma não 
só de chegar ao debate, mas de participação cívica com a reunião de opiniões e intervenções 
em áreas específicas.É pela disseminação de plataformas e pela convergência mediática que é 
possível assistir à difusão de um conteúdo, através de um simples telemóvel, ou fazendo con-
vergir conteúdos através de redes online, contribuindo não só para uma maior globalização da 
interação social, mas também para a circulação rápida de informação.

A aldeia global de McLuhan encontra muitas semelhanças com a Internet, pois começou 
por gerar cibercomunidades que trocavam ideias, depois documentos de interesse, que se or-
ganizavam em movimentos semelhantes e começaram aos poucos a construir um grande índice 
remissivo e global. Alerta DelBianco (2003:6) que “a tecnologia digital traz em si a promessa 
de integrar e convergir vários meios de comunicação numa aldeia global, constituída a partir 
de redes informatizadas interativas.”

O conceito de interatividade, inicialmente conotado com idiomas informáticos, foi durante 
muito tempo sinónimo de processo. Historicamente, a interatividade está presente na própria 
sociedade, nos media tradicionais e, de forma muito particular, na relação dos leitores com as 
notícias. Mas foi o seu formato de interação e participação o alvo de um modelo evolutivo e 
parte integrante das mudanças da rádio.

“Enquantoque as perspectivasteóricasemergentes dos mass media e das tradições 
da comunicaçãoorganizacionalproduzem um enquadramentoútilparaperceber a nature-
zabásica da comunicaçãointerativa, é o usoqueosindivíduosfazem dos media envolven-
tesquemelhorexplica o processointerativo.”7(McMillan,2002:5)

Atualmente, a interatividade é encarada como um fenómeno capaz de criar potencialidades 
entre os utilizadores e os media, que Schultz define como uma variável de resposta na comunica-
ção interpessoal e social. Associado à resposta ou possibilidade de feedback, entre pessoas e os 
meios de comunicação, o conceito de interatividade, dos media e da tecnologia,segundoWolton 
(1999), deve ser encarado como complementar. Deve, no entanto, ser distinto em duas lógi-
cas: a da oferta de emissão da mensagem jornalística – na rádio, jornais e televisão o modelo 
que prevalece é de Um para Todos – e de demanda por disponibilização e acesso – modelo de 
Todos para Todos (Wolton, 1999:85).

É consensual as características fundamentais da Internet e as potencialidades que acarretam 
no contexto digitalestejam presentes nos conceitos de multimedialidade, interatividade e 
personalização.Outras foram sendo estudadas, acrescentadas, renomeadas e contextualizadas, 
por vários investigadores, fruto da própria mutação da Internet. A interatividade, apontada por 
muitos autores (Amaral et. al, 2006;CebriánHerreros, 2001; McMillan, 2002; Deuze, 2001) como 
um dos maiores trunfos para a era tecnológica da rádio digital, parece ainda estar por aproveitar. 
Os processos de interatividade têm-se constituído como formas de captação e fidelização da au-
diência, mas tal operacionalidade só é possível se, primeiro, os sites evoluírem para novas formas 
de ambiente radiofónico digital e, segundo, souberem aproveitar as potencialidades, que a histó-
ria já demonstrou que nem sempre acontece. Grande parte dos sites da rádios, e a sua relação 
com as redes sociais, apenas fazem uso do carácter promocional e não tanto das possibilidades de 
interação com os ouvintes e o centro de produção e difusão continua a ser a emissão tradicional. 

O conceito de interatividade tem sido uma das linhas de investigação mais exploradas e já não 
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é encarado hoje da mesma maneira, muito por força das possibilidades trazidas pela Web 2.0. 
Schultz (1999) entende a interatividade como um modo de conversação, que vai ao encontro de-
Bordewijk e Kamm (1986) cit. in Damas (2006:84) chamavam de dimensão conversacional, ou 
seja, “ refere-se à capacidade que um sistema oferece para que o usuário produza ou introduza a 
sua própria informação, dentro de um sistema bidirecional, seja de forma sincrónica ou assíncrona”.8

Para Stovall (2004) a transformação mais importante decorrente da interatividade é a re-
definição do relacionamento entre o jornalista e a sua audiência. O conteúdo online é o mais 
propício à reação do leitor e o seu maior impulso é talvez a interatividade, materializada na tro-
ca de emails, comentários ou opinião em fóruns. É através dela que o leitor se torna parte do 
processo de construção da notícia e se sente integrado e estabelece um vínculo bilateral. Além 
disso, o facto de o leitor navegar no hipertexto, à distância de um clique, provoca uma situação 
manifestamente interativa não só com o computador, mas com a própria publicação e com o 
autor e/ou leitores (Mielniczuk, 1999). 

“o uso de máquinas e das suas aplicações não é, em si próprio, interativo. As má-
quinas compreendem e respondem autonomamente às mensagens, por mais que os 
investigadores da área da inteligência artificial gostassem (…) Mas, indubitavelmente, 
elas podem mediar – e facilitar ou impedir – comunicação interactiva.” (Schultz, 1999:3)

A interactividade como“possibilidade de um utilizador interagir com a informação que é apre-
sentada pelo cibermeio” (Salaverría, 2005: 28-34) pode ainda ser dividida em quatro categorias: 
de transmissão, assente em activar ou desactivar uma emissão; de consulta, que diz respeito 
à produção em canais bidireccionais com a opção de inclusão de menus; conversacional, refe-
rente ao papel importante do utilizador como receptor e emissor de mensagens; e finalmente, 
de registo, através da solicitação de registo e dados do utilizador. Já McMillan (2002) identifi-
ca quatro fórmulas indicadoras do papel do indivíduo no processo de comunicação: Monólogo, 
quando a comunicação só tem um sentido e há pouco controlo por parte do receptor sobre o 
processo de comunicação, associado normalmente à criação de um conteúdo/produto com o ob-
jetivo de atrair a audiência; Feedback, comunicação unidirecional, mas que permite ao receptor 
ter uma participação limitada, embora os papéis entre quem produz e quem recebe permane-
çam distintos; Diálogo, refere-se a uma comunicação com duplo sentido. Quem produz retém 
o controlo primário da comunicação, mas há habitualmente garante uma resposta ao receptor; 
Discurso mútuo, comunicação com dois sentidos que oferece aos receptores grande parte do 
controlo sobre a experiência comunicacional. 

Dizer que a rádioera interativa, desde o seu aparecimento,  será um engano e ficará aquém 
do que é hoje proporcionado pelos novos media (Lima e Reis, 2011). Palácios e Mielniczuk 
(2003), no campo do jornalismo online, preferem falar em processos interativos. Pode-se falar 
em outros conceitos tais como participação, mas no que à interatividade de hoje diz respeito, 
a caracterização mais próxima será a velocidade de resposta em tempo real e a comunicação 
direta, sem olhar a tempo ou lugar ou da comunicação eu-cêntrica que Rosental Alves falava 
(2006).Schultz (1999) e McMillan (2002) lançam a hipótese desta interatividade ser parte de 
uma ilusão e a possibilidade da interação dos media não passar de um teste fictício.

É certo que a progressiva aplicação de novas tecnologias e plataformas virtuais deu lugar 
a novas modalidades participativas e ao fomento de uma maior interatividade entre o meio e 
os seus ouvintes. No entanto, Lima e Reis (2011) advertem que à internet acede quem pode e 
quem pode sabe aceder, o que se traduz num número limitado e nada igualitário de condições 
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de acesso. E muito embora não se possa desvalorizar as possibilidades de participação do 
internauta, o efeito da interatividade e participação é ilusório, se olharmos para o click no ecrã 
do computador, sem a produção e participação, apenas a escolha do que quer ver, ouvir e ler.

O problema reside na própria falta de compromisso das rádios online em se assumirem 
como ferramentas de participação e em não promover a interação com os seus ouvintes (Por-
tela, 2006; Cordeiro, 2007).Sintoma desta dificuldade, apesar de Cardoso (2006) apontar a rá-
dio como o meio que melhor aproveita as potencialidades da web, tem sido as novas gerações, 
que não conheceram o mundo sem Internet e sem telefones móveis. Com o crescente desin-
teresse dos jovens, Rosental Alves (2006) denunciava este problema apenas como a ponta de 
um enorme iceberg.

3. Da convergência às redessociais: a rádio no Facebook
O processo de convergência poderá ser parte da solução para as rádios, mas implica tam-

bém a disponibilidade para qualquer media estar apto a cobrir qualquer história, independente-
mente da plataforma de distribuição, e estar apto a assumir a integração da multimedialidade 
no seu processo de elaboração de conteúdos. Escreve Canavilhas (2012:363)9: 

(...) a integração de conteúdos multimédia numa história deve também obedecer 
a algumas regras. A multimedialidade pode ocorrer de duas formas: por acumulação 
ou por integração. A acumulação refere-se ao uso simultâneo de dois ou mais tipos de 
conteúdo que traduzem uma repetição informativa em diferentes formatos. Na mul-
timedialidade, dois ou mais tipos de conteúdos são combinados por integração numa 
unidade de informação única. 

Debater o conceito de convergência não pode ser feito sem olhar com atenção para o que 
foi dissertado por Jenkins (2006), Grant e Fisher (2009), Salaverría (2008) e, mais recentemen-
te, por Renó e Flores (2012). Jenkins debruça-se sobre as duas perspectivas fundamentais, de 
acordo com ele, da convergência: a tecnológica e a cultural. Grant, Wilkinson e Fisher (2009) 
dão-nos a perspectiva de práticas, técnicas e aptidões que um jornalista hoje deve ter, bem 
como a ética a responsabilidade e o papel do jornalista na sociedade. Para Salaverría e Negredo 
a convergência é “poliédrica, multifacetada, ambígua. Enfim, um enigma jornalístico”(2008, p. 
16)10.Finalmente, Renó e Flores (2012) compilam alguns destes pensamentos e direcionam para 
a sua aplicação nos meios e na cultura face às arquiteturas comunicacionais de hoje.

A convergência é um conceito difícil de definir. E não o podemos limitar a uma só linha de 
pensamento. Mais que produtos em simultâneo oureorganização dos conteúdos, é também a 
variedade dos produtos que disponibiliza e da tecnologia que emprega. Mas a sua denomina-
ção, muito mais profunda e ampla, é também a expressão mais visível das redações de hoje. O 
processo de convergência é multidimensional e liga-se “ às tecnologias de produção e consumo 
de informação, com a organização interna da empresa, com o perfil dos jornalistas e, por con-
sequência, dos próprios conteúdos que são comunicados”. (Salaverría e Negredo, 2008: 16)11.

Além disso, por ser um conceito em crescente descoberta, subdivide-se em diferentes di-
mensões: a Tecnológica refere-se sobretudo a ferramentas e sistemas, não muito diferente do 
que aconteceu quando as redações jornalísticas das décadas de 80 e 90 começaram a utilizar, 
primeiro, as máquinas de escrever e, depois, os primeiros computadores. Na realidade da con-
vergência, assistimos à fusão, à troca ou ao intercâmbio entre plataformas e, sobretudo, entre 
tecnologias. Nas redações jornalísticas aparecem as televisões, os computadores e o smartpho-
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nes. E com tudo isto, mais uma vez, sobressai o conceito de mobilidade. Isto porque temos te-
lefones que são autênticos computadores, capazes de suportar vídeo e televisões com funções 
ao nível de um computador e com presença na Internet. 

A dimensão Empresarial é seguramente afectada pela convergência, uma vez que as em-
presas dos media sofreram grandes alterações, não só na diversificação de meios mas também 
na troca que existe entre eles. Para esta dimensão convergente, importa reter que todos os 
meios de comunicação querem cortar a meta em primeiro lugar e todos querem estar em luga-
res cimeiros. A aposta é, por isso, na diversificação de conteúdos e na atuação em diferentes 
campos da comunicação – e isso, por si só ,significa uma troca [convergente] entre todos os 
processos editoriais e comerciais dentro dos grandes grupos de comunicação. As práticas de 
jornalismo integrado e a integração de redações são a concretização mais formal dos modelos 
de negócio atuais.

Na área Profissional o jornalista fez mudanças drásticas não só nas tarefas que executa 
mas nas suas competências técnicas e intelectuais, de tal forma que o seu trabalho atualmente 
abrange áreas anteriormente reservadas a outros profissionais. O seu trabalho diário é diversi-
ficado, contrastando com o que acontecia há alguns anos, em que o profissional de jornalismo 
apenas redigia texto ou captava som ou imagem. 

Com as ideias de Manovich (2005) começaram as teorizações sobre a distribuição de con-
teúdos, todos eles diferentes e carregados de intertextualidade, fundamentais para a navega-
ção na rede. E esse conceito ganha ainda mais força com a possibilidade de troca de lugares 
de mediador, em que é o usuário o pivot mas movimentações em rede, já que também ele é 
capaz de criar os seus espaços virtuais de troca de conteúdo. 

Porém, dentro de tantas características, há uma que se mantém: a multimedialidade. Ne-
groponte (1995: 33) definia como “a combinação do som, imagem e informação chama-se de 
multimédia; ainda que soe complicado, apenas se trata de uma mistura de bits”12. Esta definição, 
aplicada à sociedade, que agora se converte em multimédia, é dizer que se mistura a vontade 
de diferentes indivíduos para comunicar, seja no campo pessoal, profissional ou económico e 
escolher o que quer ver, onde, quando e como segundo a sua conveniência.

Finalmente, a dimensão Cultural onde a convergência é vista como mais do que uma mu-
dança operada pela tecnologia e de acordo com Jenkins (2006:3) “(...) representa uma mudança 
cultural à medida que os consumidores são encorajados a procurar nova informação e a fazer 
conexões entre conteúdo disperso por vários media”13. É um processo com índices culturais, se 
olharmos para os fluxos de conteúdo que migram de uma audiência passiva para uma cultura 
participativa e consciente da interação com os meios tradicionais, estabelecendo um patamar 
cultural de relacionamento com a audiência. 

3.1. Sintonizar a rádio no Facebook
Os últimos dados da Marktest14 apontam para um em cada cinco portugueses ouvem 

rádio pela Internet, com maior destaque para os mais jovens e grupos profissionais mais 
qualificados.

O crescimento da Internet, como uma nova plataforma, é parte integrante das transfor-
mações sentidas no consumo de informação. O relatório divulgado pelo PewProjet for Exce-
lenceinJournalism (2010), sobre o comportamento de consumo dos internautas, revelava duas 
tendências tecnológicas relevantes que estariam a influenciar o comportamento do consumidor: 
primeiro, o aumento das redes sociais que estariam a ajudar as notícias a tornarem-se numa 
experiência social refrescante, já que as pessoas usam as redes sociais “para filtrar, aceder ou 
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reagir a notícias”15. Em segundo lugar, o crescimento da capacidade móvel e da conectividade 
via smartphones tornou a recolha e o alerta de notícias num ponto de interesse para os consu-
midores. O estudo revela ainda que:

“75% dos consumidores online dizem que obtêm as notícias reencaminhas de email 
ou posts de sites de redes sociais (…) 51% dos usuários de sites de redes sociais (por 
exemplo, Facebook) também são consumidores de notícias online dizem que num dia 
típico recebem notícias das pessoas que costumam seguir”.16

Tal como no início do aparecimento dos sites para as rádios, nas redes sociais as notícias 
já foram tratadas na rádio e, a maioria dos casos,são apenas ligações para os conteúdos que 
figuram no site.A ligação às tecnologias é o denominador comum desta equação. Os consumi-
dores são mais ativos do que antes, com capacidade de produzir, procurar ou eliminar o que 
não querem ver e ouvir. Por isso, o uso das redes sociais sugere automaticamente um novo 
comportamento por parte dos consumidores de conteúdos.

“Para eles a Rede não é uma biblioteca (um simples repositório de informações 
ou local de compras por catálogo), é a nova cola que liga as suas redes sociais. Fe-
nómeno como o MySpace, o Facebook, o flickr, o 43 Things, o Technorati e o del.
icio.us são apenas sítios na Rede, são comunidades dinâmicas online onde se for-
mam redes de interacção cada vez mais disseminadas e movimentadas”. (Tapscott-
cit. in Meneses, 2011: 87)

‘TheFacebook’, o seu nome original, foi lançado em 2004 pelas mãos do jovem Mark Zu-
ckerberg e não demorou muitos anos a expandir-se, primeiro pelos jovens universitários, ins-
tituições educacionais e, pouco tempo depois, o mundo. De acordo com o site socialbakers.
com17 as estatísticas do Facebook, em Portugal, revelam que os usuários situam-se maiorita-
riamente na faixa etária dos 25 aos 34, seguidos dos usuários com idades compreendidas en-
tre os 18 e os 24 anos.

As ferramentas de publicação de conteúdos nesta rede social são bastante amplas. O pon-
to comum que todas reúnem é que redirecionam sempre o leitor para um determinado sítio na 
web. E se os meios de comunicação souberem tirar proveito desta poderosa vantagem, esta-
rão no caminho certo para um rejuvenescimento há tanto tempo esperado. Garcia Alvarez etal 
(2010) resgata as principais características e ferramentas desta rede social aliadas às poten-
cialidades dos meios de comunicação, que permitem um grau de interação com o internauta: 
o mural – que permite deixar pequenas frases, como a entrada ou um título de uma notícia, 
juntamente com o link da notícia; Fotos – o meio de comunicação pode usar esta ferramenta 
com dupla direccionalidade ao colocar fotos ou ao solicitar que o usuário publique; Vídeos –pos-
sível fazer o upload de um produto audiovisual ou através de canais de vídeo próprios, como o 
Youtube; Notas – funcionam como um blog ou como potencial local para alojar publicidade ou 
ações de marketing; Email – a possibilidade de enviar correio electrónico selecionando o usu-
ário por idade, sexo, localidade, tornando esta ferramenta muito atraente se pensarmos num 
determinado público a atingir.

Tal como Brecht previu, os novos públicos querem novos conteúdos, mas sobretudo novas 
formas de participação. É, por isso, natural que o comportamento passivo que até aqui vigo-
rou esteja ameaçado e, em último caso, contribua para que alguns modelos desapareçam. Em 
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Espanha alguns estudos têm sido realizados sobre o uso do Facebook pelos media e uma das 
conclusões de Garcia Alvarez et. al. (2010) é que a presença de práticas jornalísticas no Face-
book poderá conduzir a um discurso: 

“Esta nova realidade criou uma nova forma de contar as coisas que se assemelha 
ao microblog, mas também absorve da blogosfera, da imagem, do vídeo, do hipertex-
to e da interatividade. Uma nova forma de tratar a informação a que os meios não 
estão acostumados”.18

Esta rede social veio facilitar a interação entre o leitor e o meio de comunicação, 
mas também constituir-se como um canal de difusão singular, onde o seu êxito radica 
precisamente na simplicidade do seu interface, intuitivo e claro (Alvarez et. al, 2010) Na 
verdade,o Facebook como canal de difusãotem características próprias ao nível do discur-
so. A maioria dos textos são muito breves, diretos e concisos, há uma disposição da in-
formação de forma mais clara e uma tendência a desconstruir textos mais elaborados. É 
frequente, também, o uso de siglas e abreviaturas e, de forma a ‘provocar’ a resposta do 
internauta, é muito comum utilizar a interrogação ou frases por terminar, tudo em prol 
de despertar o interesse do leitor.

4. A teia de sons: a Rede da Rádio em análise
De forma a perceber os conteúdos que figuram no programa a Rede da Rádio, propusemos 

analisar doze episódios, escolhidos de forma aleatória por conveniência, desde o lançamento 
do programa, em Fevereiro de 2011 até meados do ano de 2013, época em que o programa 
conheceu o seu fim e realizámos uma entrevista à mentora, produtora, realizadora e jornalista, 
Madalena Balça.No entanto, e porque o programa já tinha conhecido o seu término, a seleção 
dos doze episódios, apesar de não ser representativa, baseou-se no acesso limitado a uma pe-
quena parte dos episódios ainda disponíveis na página do Facebook e à qual a que a jornalista 
nos deu acesso.

A locutora, Madalena Balça, em entrevista argumentou que “tudo começou por inspiração 
em programas norte-americanos, mas em Portugal foi uma ideia pioneira e partiu de mim”. 
Quando a jornalista apresentou o programa aos seus diretores de programas, já lhe era reco-
nhecido um grande passado na história da rádio, mas nem por isso teve grandes apoiantes “à 
sua causa”, conta.

Desprovida de apoio na produção e na divulgação do programa, a jornalista fez um longo 
e árduo percurso e conseguiu arrancar com a Rede da Rádio, na Antena 1 e nas redes sociais. 
Esta escolha não foi casual. A intenção era chegar “a um público mais jovem, mais especifica-
mente, alunos de jornalismo ou dos cursos de comunicação. Aí, a Antena 3, uma rádio jovem e 
com ouvintes também muito jovens, teria um papel fundamental”. Infelizmente, para o progra-
ma, e para a própria jornalista, a transmissão na Antena mais jovem do grupo nunca chegou a 
acontecer, o que não deixa de ser paradoxal se pensarmos que a Rádio precisa de captar audi-
ência mais jovem e parte desses jovens ‘estão’ nas redes sociais.

Conta que o seu trabalho, além de jornalista, consistia em “gerir a página da rede social com 
o objectivo de transportar o conceito de rede social para a própria rádio”.Inicialmente, o pro-
grama era transmitido todas as quartas-feiras, a partir das onze da noite, na emissora nacional 
Antena 1, embora no último ano a emissão tenha passado para as terças-feiras à meia-noite. 
Assim que começava cada episódio, a jornalista acompanhava, em direto e atravésFacebook, 
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as participações e fazia pequenas sínteses da emissão à medida que se ouviam as reportagens 
em onda média. 

Habitualmente com a duração de 45 minutos, cada episódio da Rede da Rádio era com-
posto por entrevistas, reportagens e ainda um espaço para música, habitualmente sugerida pe-
los ouvintes e pelos seguidores da página do Facebook.Criou-se um endereço de email próprio 
para o programa – rede.radio@rtp.pt – e a jornalista recebia contributos de variados pontos 
do país durante a semana. Mais tarde, em estúdio, gravava e fazia toda a edição e sonoriza-
ção do programa. 

Em cada programa a jornalista tentava agrupar os trabalhos por temáticas, de forma que a 
ligação entre eles funcionasse. Os trabalhos eram todos enviados por email, para um endereço 
próprio e depois agrupados no programa “numa manta de retalhos que se enquadrassem numa 
estética bonita e lógica, algo que tivesse sempre um fio condutor”. Os trabalhos não eram só 
de amadores. A estes, juntava peças feitas por profissionais da Antena 1 e alguns da própria 
jornalista, numa mistura interessante e dinâmica e porque “era fundamental que o programa 
tivesse diversidade”, refere.

A música era outra parte fundamental do programa. A Rede também era um espaço de di-
vulgação de música portuguesa. Por email ou através do mural do Facebook da Rede da Rádio, 
foram várias as bandas e artistas a solo que tiveram a oportunidade de ver e ouvir o seu traba-
lho num programa de rádio.Os apelos à participação partiam não só da página criada na rede 
social Facebook, mas também como espaço publicitário/promocional na restante cadeia nacional 
de rádio (a publicidade frequentemente passava na Antena 3 e na Antena 1). 

A participação começou a tornar-se mais fluída, à medida que o programa era cada vez 
mais conhecido. A jornalista não esconde que “ as rádios universitárias tiveram um papel fun-
damental e a Rede foi para estas rádios o interlocutor privilegiado, permitindo a transmissão 
de conteúdos com uma linguagem própria e cheia de irreverência e juventude.” 

Um dos objectivos, que deixa Madalena Balça com muito orgulho, foi não só a implemen-
tação, na rádio portuguesa, de um programa inovador, mas principalmente a criação “de uma 
relação com uma faixa etária que está afastada da rádio”. Mas os desafios foram intensos o 
que, a longo prazo, acabaria por ditar o fim do programa. A jornalista elege como o principal 
desafio “cativar e seduzir à participação porque tudo o que é inovador é sempre difícil desbravar 
caminho” e “fazer acreditar que este era um espaço criado pela audiência”. 

Uma das principais limitações do programa era o horário e isso condicionava inevitavel-
mente a participação. Os alunos que enviavam trabalhos, normalmente faziam-no “em perío-
dos específicos de avaliações ou férias”,o que provocava momentos de participação diminuta e 
de “alguma angústia”. Mas a jornalista lamenta sobretudo a falta de compreensão, apoio e das 
chefias desde o início. Daí que, cada semana que conseguia terminar mais um programa, mês 
após mês, “era mais uma vitória pessoal”.

4.1. A imagem da rede da rádio: a rádio que se lê e se vê
O desenho de novos conteúdos e a planificação não só da difusão, mas também da exibi-

ção de novos suportes digitais, obriga os radiodifusores tradicionais a adoptar um novo perfil 
de trabalho e gestão, de forma a facilitar a convergência de ofertas online.

Há que desenvolver novos conteúdos sonoros para a rádio digital e na rede, mas tam-
bém trabalhar sobre a componente visual e textual e as suas possibilidades de interação e 
personalização.A rádio não pode esquecer que continua a desempenhar um papel cultural, mas 
agora também virado para a componente visual e de interação, quer dos ouvintes, quer dos 
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que planeiam as ofertas radiofónicas.Pensar nas características de apresentação da informação 
online requer “uma nova concepção do desenho que vai muito mais além da estética e deve, 
sobretudo, facilitar a navegação ao leitor” (Edo, 2009: 3).19

O caso da imagem da Rede da Rádio é interessante de analisar, por ser uma extensão do 
próprio programa, que vive das colaborações do ouvintes, no que toca ao som, mas ao mesmo 
tempo está presente nas redes sociais e, como tal, tem uma imagem que lhe está eminente-
mente associada. 

Nas suas primeiras emissões, o programa começou apenas com um logótipo, criado pelos 
serviços da Antena 1, mas “sem grande compreensão do que a imagem também está visível e 
presente”, como se pode ser na imagem nº 1. Constituída apenas pelo nome do programa, um 
símbolo e um botão, esta foi a imagem que acompanhou o programa nas suas primeiras emis-
sões e que se repete no site da RTP.

 Imagem 1: Símbolo da Rede da Rádio

Fonte: www.rtp.pt

O botão é o expoente máximo da hiperligação web, capaz de transportar o utilizador num 
só click para onde ele deseja,cria uma referência que facilite a partilha de conteúdos entre emis-
sor e receptor econtribui para a participação à simples distância de um comentário. A fonte e a 
cor (FF DIN, cor ciano), atribuem uma maior coerência com a imagem gráfica da própria RTP, 
com a cor a representar “A REDE DA RÁDIO” no seu Facebook.

Contudo, e para surpresa da produtora do programa, Madalena Balça, um dos ‘seus’ ou-
vintes resolve contribuir com o programa – inicialmente havia feito uma peça sobre um con-
certo da fadista Mariza no país onde estava a residir, na Polónia – na sua área de formação: 
design e Imagem.

O resultado foi a criação de uma imagem rejuvenescida, adequada, fresca, jovem e que em 
tudo traduzia o espírito e objectivo da Rede da Rádio: um programa de todos para todos, onde 
o cozinheiro, a secretária, o contabilista ou o jovem universitário pode contribuir, desde que 
queira fazer parte “desta imensa teia de sons”.
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Imagem 2: Imagem de capa do Facebook

Ao mesmo tempo, e de forma a completar a imagem que era divulgada nas redes sociais, 
foram criados pequenos postais, como ilustra a imagem 3, onde o apelo à participação, através 
do Facebook, é claro e direto. Continuaram a preservar a simbologia original do programa, mas 
com uma imagem criativa e forte.

 Imagem 3: Postais da Rede da Rádio
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4.2. Análise aos episódios da Rede
Para conseguirmos o nosso objectivo de avaliar os propósitos anteriormente enunciados, o 

estudo decorreu sobre doze episódios aleatórios. Durante o nosso estudo foi desenvolvido um 
retrato da audiência que participa no programa; uma análise sobre as formas de participação, 
em particular nas plataformas digitais; a tipologia de participantes; a constituição do próprio 
programa; e o tema retratado e o tipo de interação que surgia, posteriormente ou previamen-
te, na página do Facebook, olhando para os índices de participação, comentários e ‘likes’ na 
página e nas publicações.

Neste primeiro ponto, a nossa preocupação foi em traçar um perfil dos participantes do 
programa e tentar refletir o que os levava a essa participação. O locutor apresenta o partici-
pante, a localidade, a sua relação com o tema e o tema, ao contrário dos programas de opinião 
pública onde o locutor se limita a dar a informação sobre localidade, idade, origem e ocupação. 
Veja-se a tabela 1 elaborada para analisar cada episódio da Rede da Rádio.

Tabela 1: análise a doze episódios

Data Tema Duração Nº de 
Peças

Nº de 
Músicas

Produtores conte-
údos

11/06/2013 Natureza/Lazer 45 minutos 12 2 Profissionais 11

Amadores 1

9/04/2013 Tradição com 
inovação

43 minutos 8 3 Profissionais 7

Amadores 1

08 
/01/2013

Ano Novo – tra-
dições, viagens, 

vestuários

45 minutos 7 3 Profissionais 2

Amadores 4

Rádios 1

25/09/2012 Ligação ao Mun-
do e caminhos 

diferentes

46 minutos 6 3 Profissionais 4

Amadores 2

20/11/2012 Emigração, Jo-
vens e Animais

46 minutos 6 2 Profissionais 2

Amadores 3

Rádios 1

26/06/2012 Edição de Verão 
e o fim do ano 
lectivo

45 minutos 7 2 Profissionais 3

Amadores 3

Rádios 1
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15/05/2012 Cuidar da Saúde 
e Motivação

45 minutos 7 3 Amadores 6

Rádios 1

24 
/04/2012

25 Abril: Liberda-
de e memória

45minutos 9 2 Profissionais 2

Amadores 4

Rádios 3

7/03/2012 A crise e as suas 
consequências

46 minutos 5 3 Profissionais 3

Amadores 2

1/02/2012 sério e diverti-
do; profissão e 

prazer; loucura e 
reflexão; interio-

ridade e felicidade

45 minutos 5 3 Profissionais 1

Amadores 3

Rádios 1

14/12/2011 Partilha e dádivas 
de Natal

43 minutos 8 2 Profissionais 1

Amadores 6

Rádios 1

28/09/2011 Sons de outras 
rádios

45 minutos 5 2 Profissionais 4

Rádios 1

Fonte: Elaboração própria

A análise a doze episódios da Rede da Rádio decorreu no intervalo dos dois anos de duração 
do programa e foi feita de forma aleatória. Os dados indicam-nos que em todos os programas 
há uma referência a um tema específico que serve de fio condutor durante toda a emissão e 
muda de semana para semana, comprovando a dinâmica e diversidade que se pretendia obter.

A duração de cada episódio ronda os 45 minutos, mas foi possível encontrar dois episódios 
com 43 minutos de duração. Cada programa é composto pela locução da jornalista Madalena 
Balça, por peças jornalísticas e por música.A sua composição varia entre um mínimo de 5 e de 
12 peças, muito embora, nos programas com menos peças jornalísticas, estas eram de maior 
duração, pelo que a jornalista optava por as dividir pelo programa. 

Quanto à presença da música, um elemento muito forte no programa, compunha cerca de 
um terço do programa, já que a Rede afirmava-se como “defensora de causas” e isso traduzia-se 
numa aposta em música ou artistas portugueses. Os contactos com o programa surgiam de for-
ma espontânea, através do email e por vezes através do próprio mural do página do Facebook. 

Nota-se, ao longo da amostra, que há um equilíbrio entre as peças profissionais e as peças 
feitas por amadores ou por outras rádios. Apenas no ano de 2013 há uma grande discrepância 
de números, como se pode verificar na tabela 1, onde se regista que a maior parte dos traba-
lhos pertencem a profissionais, talvez um ténue sinal que o programa viria a conhecer o seu fim.

Uma nota também para a tipologia de conteúdos jornalísticos da emissão. Decidimos fa-
zer uma recolha dos géneros jornalísticos presentes nesta amostra, pois apesar do programa, 
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de acordo com os apelos no Facebook e na própria emissão, receber reportagens, crónicas e 
entrevistas, o género jornalístico com maior presença é mesmo a reportagem, como se pode 
verificar no gráfico 1.

Gráfico 1: Presença de géneros jornalísticos

Fonte: elaboração própria

A presença da entrevista era maioritariamente realizada pela própria jornalista, Madalena 
Balça e, registou-se ainda, a presença de dois documentários radiofónicos – um profissional e 
outro amador e de uma rádio novela realizada por uma das rádios universitárias.

4.3. Os Protagonistas
Este ponto de análise pareceu-nos pertinente por ilustrar, de forma tão clara, quem são os 

protagonistas da Rede da Rádio. Apesar de, na sua génese, o programa solicitar contributos 
de todos os que quisessem participar, não podemos confundir o programa com algo amador.

A locutora é uma das protagonistas da Rede da Rádio. Continua a haver mediação, como 
num outro qualquer programa de rádio, já que é sempre a jornalista Madalena Balça que fun-
ciona como mediadora das escolhas do programa, apesar de ter admitido que quase todos os 
programas iam para o ar. Isto acontecia apenas porque tinham qualidade suficiente e apoio – 
seja dos professores ou da própria jornalista para tal.

O segundo protagonista é o profissional de rádio. O programa não vivia apenas dos contribu-
tos de amadores ou jovens estudantes. Em todos os programas da Rede da Rádio, há pelo me-
nos um trabalho de um profissional, particularmente da Antena 1.Dos 39 trabalhos profissionais 
contabilizados na nossa amostra, 11 eram da Madalena Balça. E estes profissionais, chamados a 
dar o seu contributo, apresentavam sempre trabalhos relacionados com a temática do programa.

Os alunos que participaram ao longo dos dois anos de duração do programa são também 
protagonistas da emissão.Os trabalhos amadores eram, na sua maioria, provenientes de alunos 
de várias universidades. Dos 35 trabalhos amadores, apenas 7 eram de pessoas comuns com 
interesse pela rádio.A presença de várias Universidades foi talvez o protagonista mais impor-
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tante para concretização de vários objectivos do programa. As profissionais responsáveis, pelas 
áreas de comunicação de cada curso, acederam ao pedido da jornalista e perceberam não só 
da necessidade de participar, mas também das vantagens desta colaboração para os alunos e 
para as próprias instituições.

Ao olhar para o gráfico nº 2 conseguimos perceber que a Universidade Fernando Pessoa, a 
Universidade da Beira Interior e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto foram as que 
mais se fizeram notar, com contributos assíduos no programa.

Gráfico 2: presença das Universidades na Rede da Rádio

Mas não foram só os cursos de comunicação das Universidades portuguesas a marcar pre-
sença. Os últimos dos protagonistas desta rede são as rádio universitárias e as rádios comuni-
tárias. Os contributos das rádios comunitárias carregavam projetos de grande valor humano e 
encontravam na Rede uma porta para mostrar o seu trabalho. Com as rádios universitárias, a 
possibilidade de mostrar outra maneira de fazer rádio. A Jornalismo Porto Net, da Universida-
de do Porto, foi a rádio universitária que mais contribuiu, na nossa amostra, para as emissões 
da Rede. A Rádio Aurora também teve uma presença notável, com contributos vindos do Hos-
pital Júlio de Matos, em Lisboa.
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Gráfico 3: Presença Rádios Universitárias e Comunitárias

Fonte: Elaboração própria

4.4. Os resultados da página do Facebook
Parte do nosso estudo obrigava a olhar para os dados oficiais da rede social, já que toda a 

interação passava por aí. As estatísticas do Facebook, embora muitas vezes nem sempre 100% 
fiáveis, dão-nos alguns indicadores que são importantes de analisar.

Os dados foram obtidos através da página do Facebook, a qual obtivemos acesso autorizado 
pela própria jornalista, a fim de recolher os dados necessários à nossa investigação. Os dados 
demográficos da página da Rede da Rádio apontam para um público maioritariamente mascu-
lino, com a média a rondar os 53%. Já o público feminino situa-se nos 47%.

Interessava-nos perceber se o objetivo do programa, chegar às faixas etárias mais jovens, 
era materializado nos resultados da plataforma e os dados médios indicam-nos uma audiência 
muito jovem, com os valores mais altos a situarem-se entre os 18 e os 35 anos, como se pode 
verificar no gráfico nº 4.
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Gráfico nº 4: Idade média da audiência (%)

Fonte: Elaboração própria

As idades que obtêm maiores índices de participação são do público feminino, entre os 18 
e 24, logo seguido do público masculino, mas na faixa imediatamente a seguir, ou seja, entre 
os 25 e os 34 anos.

Quanto à origem dos ‘likes’ na página da Rede da Rádio, ao longo dos seus anos de dura-
ção obteve um total de 3061 ‘gostos’, com origem, além de Portugal, com 2776 likes, de dife-
rentes países da Europa (Reino Unido (28), França (24), Espanha (18), Suíça(12)) e outros para 
lá do oceano Atlântico como o Brasil (114) e os Estados Unidos (9). Em território português, o 
Facebook dá-nos indicadores da localização do utilizador e as cidades com maior expressão são 
Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Covilhã e Aveiro.

Quanto à interação e visualização de conteúdos, nota-se um acentuado decréscimo a partir 
do ano de 2013, onde houve um menor investimento de todos os intervenientes. Como os in-
dicadores do Facebook nos dão dados muito díspares, quer diariamente, quer semanalmente, 
decidimos olhar para alguns indicadores mensais. Estes valores apresentados não são estáticos 
e variam todos os meses, tendo em conta os números que a página recebe semana após sema-
na, além dos comentários, partilhas e visualizações. Apesar dos números sofrerem variações 
quando o programa começou a contabilização mensal de utilizadores que visualizaram qualquer 
tipo de conteúdo na página rondava os 6 mil utilizadores. Em 2012 aumentou para 10 mil em 
alguns períodos do ano e em 2013 viria a descer para aproximadamente 4 mil.

Já no que toca ao alcance viral quanto aonúmero de pessoas que viram a tua Página ou 
uma das suas publicações a partir de uma história partilhada por um amigo. Estas histórias in-
cluem gostar da tuachegou a atingir, em 2012, um total de 17 mil pessoas. E este indicador 
tem extrema importância não só pelo número de utilizadores, mas também porque dá-nos uma 
ideia do alcance viral em comunidade, neste caso, virtual. Comparativamente, no ano em que 
começou o alcance viral era apenas de 5 mil pessoas.

Os comentários também constituíam uma forte componente do programa. Habitualmente, 
a jornalista fazia uma breve sinopse da peça que se poderia escutar ou então o próprio autor 
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escrevia no mural da Rede. A jornalista, que acompanhava a emissão online incitava os seus 
internautas a comentar, lançando perguntas, fazendo comentários e apelando à participação.

Não foi objeto do nosso estudo fazer um levantamento de todos os comentários na página, 
mas aqui ficam alguns dos apelos deixados no Facebook:

Data Texto Madalena Balça Reações / Comentários

6 Fevereiro 
2013

“Olá boa noite!!!

Daqui a menos de uma hora A Rede 
da Rádio estará no “ar”!...

Posso contar convosco, aí desse 
lado, de ouvido à escuta na Antena 
1?”

. Vou fazer por isso. É sempre bom 

ouvi-la.

. claro estou é com saudades de ouvir

. De Portalegre está a turma toda de 

Jornalismo e Comunicação á escuta, de 

certeza.

30 Outubro 
de 2012

Boa noite!!!

Não se esqueçam que hoje temos “A 
Rede da Rádio”!

Depois do noticiário da meia-noite 
na Antena 1!

Estou a contarconvosco!!

. É a minha favorita

. Eu lá estarei

. Nunca me esqueço. O telemóvel toca

5 setembro 

2011

Olá!!! Bom dia !!!

A Rede da Rádio está de volta! 

Na próxima 4ª feira, dia 07 de Se-
tembro, depois das 23h, na Antena 
1, voltamos a estar entrelaçados 
nesta imensa teia de sons!Confesso 
que já tinha saudades vossas...

. Nós também já tínhamos saudades...

. Excelente notícia!!

. Nós também..com muitas saudades 

mesmo...

Fizemos, contudo, o levantamento para a nossa amostra do número de likes, comentários 
e partilhas, a partir dos dados do Facebook. Alguns dos episódios selecionados para a nossa 
amostra não apresentam resultados na cronologia da página, pelo que não incluímos esses va-
lores, como se pode observar no gráfico nº 5.
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Gráfico nº 5: Número de likes, comentários e partilhas

Fonte: Elaboração própria

Os valores não são impressionantes e estão longe de uma margem larga de interação. Con-
trastam até com os valores totais recolhidos dos dois anos de duração do programa. No en-
tanto, se olharmos apenas para as visualizações das publicações facilmente se percebe como 
os números do gráfico 5 são insuficientes para o entendimento do alcance de uma rede social. 
Veja-se o gráfico nº 6 que aponta as visualizações nos dias da nossa amostra.

Gráfico nº 6: Visualizações

Fonte: Elaboração própria

5. Considerações finais
No Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley (des) construía cenários como uma forma de 

criticar o futuro de uma sociedade tecnológica, muito semelhante à que hoje conhecemos.Não 
se pode mais pensar a rádio em massa, da mesma maneira que não se pode pensar no jornal 
como um periódico, pois tudo é no imediato, no instantâneo.A rádio encontra-se numa encru-
zilhada: se por um lado, nunca como hoje teve tantas possibilidades de aumentar a sua audi-
ência, através das possibilidades de participação, também não é menos verdade que os resul-
tados deixam perceber um cenário um pouco redundante e repetitivo com o que se observava 
aquando da sua entrada na web.
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A convergência traz consigo a abertura para o pensamento multiplataforma e parte desse 
alcance poderá estar nas redes sociais, desde que devidamente utilizadas. Estar nas redes so-
ciais é mais do que direcionar links. Daí que avaliar o grau de sucesso de um projeto, apenas 
através de índices de visualizações, poderia resultar num cenário catastrófico. Enquanto a rádio 
não perceber que a participação e o envolvimento do internauta,num diálogo permanente com 
as principais forças do meio, não conseguirá fazer grandes avanços.

No caso da Rede da Rádio percebemos que foram desenvolvidas grande parte das dimen-
sões convergentes previamente identificadas: na dimensão dos conteúdos nota-se que, apesar 
de não haver uma troca da personagem mediadora, o usuário é fundamental neste enquadra-
mento convergente. É ele que tem a capacidade não só de se movimentar na rede (web e na 
rede da rádio), mas também de produzir e trocar conteúdos. As dimensões profissionais e tec-
nológicas tocam-se em alguns pontos, apesar do nosso estudo não incidir sobre as ferramentas 
de trabalho que a jornalista utilizou para produzir certos conteúdos. Contudo, sabemos que a 
jornalista trabalhava sozinha e produzia, editava e sonorizava todos os seus programas, além de 
gerir a página do Facebook, encarnando o espírito polivalente da convergência. Finalmente, a 
vertente cultural é facilmente constatada pelo mudança e transferência de uma cultura passiva 
para uma cultura participativa, que interage e produz para o programa.

Esta questão cultural leva-nos até à questão da participação e ao conceito de interação. A 
Rede da Rádio inaugurou um programa sem precedentes em Portugal com o objectivo claro de 
conciliar públicos, de tornar o ouvinte num produtor e acima de tudo conquistar novas – e jo-
vens – audiências. O objetivo foi conseguido se o foco for meramente para a plataforma, sem 
olharmos ao conceito de interatividade, e se pensarmos que o conceito de interação foi cum-
prido em períodos alternados e curtos.É notória a sua promoção em direção a uma cultura de 
participação, só antes vista em programas de antena aberta, mas com um índice de produção 
própria muito positivo. Novos públicos exigem novos conteúdos, mas também novas formas de 
participar. Convém salientar que apesar da plataforma social ter sido dinamizada, os resultados 
da nossa amostra demonstram que a receptividade ao programa deixou antever um fraco índice 
de interativo. Mas parece também fazer mais sentido falar em participação e não em interação. 
De facto, os ouvintes participavam na produção do programa, mas os índices de participação 
na página da rede social são pouco abrangentes e muito oscilantes. 

O programa conseguiu ainda aliar a palavra, o som e a música num modelo alternativo. O 
ouvinte era o principal motor de produção do programa e uma grande percentagem dizia res-
peito a uma franja muito jovem, resgatando as audiências que se pensavam perdidas. A Rede 
da Rádio soube posicionar-se, num modelo com extrema potencialidade, mas não teve o apoio 
que necessitava para se distinguir dos modelos vigentes. 

O facto do programa já não existir permite-nos retirar muitas conclusões. Os pontos menos 
positivos da Rede foram a falta de apoio e compreensão desde a sua génese e, apesar dos es-
forços contínuos, o programa não ter conseguido maior adesão do público em geral. O horário 
tardio do programa condicionava, quase por completo, a participação. Também não podemos 
afirmar que o modelo da Rede da Rádio era manifestamente interactivo, já que vivia quase ex-
clusivamente da promoção do programa e das temáticas nas redes sociais, mas nunca conse-
guiu criar um verdadeiro diálogo entre o utilizador e o programa.

No Admirável Mundo Novo da Web 2.0 não basta a tecnologia, nem a vontade de fazer ou 
seguir tendências.É urgente uma mudança cultural à rádio, para que não sucumba a um mo-
delo insípido e sem interação. 
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(Endnotes)
1 Definição de participação Dicionário Editora de Língua Portuguesa 2013
2 Tradução própria a partir do original: News bulletins, time signals, traffic data, and, above all, weather re-Tradução própria a partir do original: News bulletins, time signals, traffic data, and, above all, weather re-

ports now serve to enhance the native power of radio to involve people in one another”.
3 Tradução própria a partir do original: public’ refers to a shared understanding or inclusion in a common forum 

(for ‘audiences’ may be similarly described) than because ‘public’ implies an orientation to collective and consensual 
action, perhaps even requires that action to be effective for a public to be valued.”

4 Tradução própria a partir do original: manifests citizenship (…) is no one specif thing but is rather a sum-Tradução própria a partir do original: manifests citizenship (…) is no one specif thing but is rather a sum-
mary term that captures what must inevitably be a wide range of pratices, which evolve, shift, disappear and re-
ermerge in different settings” 

5 Tradução própria a partir do original: a particular mode of civic praties, a part of the larger horizons of civic 
cultures

6 Tradução própria a partir do original: “to media-centric participation, but also initiate democratic participation. 
In pratice, however, the participatory formats are primarily designed to attract audiences on several plataforms, and 
multi-platform formats are thus increasingly being embraced as one solution to the current challenges associated 
with deregulation, digitalization and convergence”

7 Tradução própria a partir do original: While theoretical perspectives arising from the mass media and organi-While theoretical perspectives arising from the mass media and organi-
zational communication traditions may provide a useful framework for understanding the basic nature of interactive 
communication, it is the uses that individuals make of evolving media that may better explain the interactive process.

8 Tradução própria a partir do original: se refiere a lacapacidad que ofreceun sistema para que el usuario pro-
duzca o introduzca su propria información en un sistema bidireccional, biensea de forma sincrónica o asincrónica

9 Tradução própria a partir do original: the integration of multimedia contents in the story should also obey a 
set of rules. Multimediality can occur in two ways: by accumulation or by integration. Accumulation refers to the 
simultaneous use of two or more types of content that perform an informative repetition in diferent formats. In mul-
timediality, two or more types of content are combined by integration into an informative unit.

10 Tradução própria a partir do original: poliédrica, multifacética, ambígua. Un enigma periodistico, enfin
11 Tradução própria a partir do original: a las tecnologias de producción y consumo de lainformación, com la-

organización interna de la empresa, con el perfil de los periodistas y, por supuesto, com losproprioscontenidos que 
se comunican

12 Tradução própria a partir do original: lacombinación de sonido, imagen e información se llama multimédia; 
aunquesuene complicado, sólo se trata de lamezcla de bits”

13 Tradução própria a partir do original: represents a cultural shift as consumers are encouraged to seek out 
new information and make connections among dispersed media content

14 http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1ae7.aspx
15 Tradução própria a partir do original: to filtre, assess and react to news
16 Tradução própria a partir do original: 75% of online consumers say they get news fowarded through email 

or posts on social networking sites (…) 51% of social networking site (e.g. Facebook) users are also online news 
consumers say that on a typical day they get news items from people they follow.”
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17 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/portugal
18 Tradução própria  a partir do original: Esta nueva realidad ha creado una nueva forma de contar las cosas 

que se asemeja al microblogging, pero también bebe de la blogosfera, de laimagen, del vídeo, del hipertexto y de la 
interactividad. Una nueva forma de hacer información a la que los medios no están acostumbrados.

19 Tradução própria a partir do original: una nueva concepción del diseño que va mucho más allá de la estética 
y debe, sobre todo, facilitar al lector la navegación


