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RESUMO 
 

Com o objetivo de levantar a discussão sobre o rádio, sua história, influência e sua 
função na sociedade atual, este projeto visa mostrar e objetivar um meio de 
comunicação midiático que não foi esquecido mesmo diante de todas as mudanças 
tecnológicas e de conteúdo acontecidas ao longo dos anos. Apresentando a história 
do rádio e as adaptações sofridas pelo meio de comunicação a partir do surgimento 
de novas mídias e observando de que forma esse processo contribuiu e ainda 
contribui para o novo formato do rádio brasileiro. O trabalho procura promover um 
debate sobre a convergência midiática, suas consequências e em quais 
circunstâncias vem acontecendo esse processo. Para conseguirmos o resultado 
necessário, nos apoiamos em autores que puderam contribuir como também em 
pesquisas documentais nos arquivos do Jornal O Mossorense, grupo de 
comunicação da Rádio Resitência FM. Tendo como objeto de análise o programa 
Forrozão de Mossoró e a sua interação através das novas plataformas midiáticas 
apresentadas com a chegada da internet, analisando de que forma esses ouvintes 
interagem e são responsáveis pela produção de conteúdo do programa. Além do 
aparato documental e bibliográfico, foi necessário fazer um Estudo de Caso nas 
redes sociais usadas pelo programa. O tema foi idealizado a partir da necessidade 
de um meio de comunicação pouco estudado e que tem importância diante da 
difusão de conteúdo para a sociedade.  
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ABSTRACT 
 
 

With the objective of raising the discussion about radio, its history, influence and its 
function in today's society, this project aims to show and objectify a medium of 
communication that has not been forgotten even in the face of all the technological 
and content changes that have taken place Years. Introducing the history of radio 
and the adaptations suffered by the media from the emergence of new media and 
observing how this process contributed and still contributes to the new format of 
Brazilian radio. The paper seeks to promote a debate about media convergence, its 
consequences and under what circumstances this process is happening. In order to 
achieve the necessary result, we rely on authors who could contribute as well as 
documentary research in the archives of Jornal O Mossorense, radio communication 
group of Radio Resitência FM. Having as an object of analysis the program Forrozão 
de Mossoró and its interaction through the new media platforms presented with the 
arrival of the internet, analyzing how these listeners interact and are responsible for 
the production of content of the program. In addition to the documentary and 
bibliographical apparatus, it was necessary to do a Case Study in the social networks 
used by the program. The theme was conceived from the need of a medium of 
communication little studied and that has importance in the diffusion of content for 
the society. 
 
Keywords: Radio. Convergence. Social networks. Interaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 

AM – Amplitude modulada 
Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações 
FM – Frequência modulada 
Radiobras – Empresa Brasileira de Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1 – Quadro com faixa etária dos ouvintes ..................................................... 52  
Figura 2 – Gráfico de respostas ao questionário – Quanto ao gênero ..................... 52 
Figura 3 – Gráfico de respostas ao questionário – Cidade onde reside ................... 53 
Figura 4–Gráfico de respostas ao questionário – Como ouve o programa .............. 54 
Figura 5 – Gráfico de respostas ao questionário – Motivo pelo qual ouve o programa  
 ................................................................................................................................... 55 
Figura 6 – Gráfico de respostas ao questionário – Como o ouvinte costuma 
participar do programa ............................................................................................... 55 
Figura 7– Gráfico de respostas ao questionário – Qual a rede social que o ouvinte 
utiliza para acompanhar programa ............................................................................ 56 
Figura 8– Tabela da apresentação do ranking das rádios do RN – Posição da rádio 
93 FM no ranking das rádios do estado do RN .........................................................  58 
Figura 9 – Foto retirada das redes sociais do locutor para mostrar a sua participação 
na interatividade do Forrozão de Mossoró ................................................................  62 
Figura 10 – Curtidas da página do Forrozão de Mossoró ........................................  63 
Figura 11 – Perfil pessoal do locutor também é utilizado para a divulgação do 
programa ...................................................................................................................  64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SUMÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

1 O RÁDIO NO CENÁRIO DA CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA ............................ 16 

1.1 A implantação do rádio no Brasil ..................................................................... 17 

1.1.1 A chegada do rádio no RN ........................................................................... 23 

1.2 O rádio chega à internet .................................................................................. 25 

1.2.1 Rádio digital ............................................................................................ 27 

1.3 Transformações sociais, econômicas e culturais do rádio na internet ............ 29 

2 PROGRAMAÇÃO POPULAR NO RÁDIO.........................................................34    

2.1 Gêneros e formatos de programa de rádio ...................................................... 34 

2.2 Programas musicais ........................................................................................ 36 

2.3 Programas de forró .......................................................................................... 39 

2.4 A ascensão do forró como gênero musical e de entretenimento .................... 41 
3 O PROGRAMA “FORROZÃO DE MOSSORÓ”..............................................46    

3.1 O início da rádio 93 FM ................................................................................... 46 

3.1.2 O programa Forrozão de Mossoró ......................................................... 47 

3.2 Audiência ......................................................................................................... 50 

- Faixa etária dos ouvintes ..................................................................................... 52 

- Quanto ao gênero ................................................................................................ 52 

- Cidade onde reside ............................................................................................. 53 

- Como ouve o programa ....................................................................................... 53 

- Motivo pelo qual ouve o programa Forrozão de Mossoró ................................... 54 

- Como o ouvinte costuma a participar do programa ............................................. 55 

- Qual a rede social que o ouvinte utiliza para acompanhar o programa .............. 56 

3.3 Estratégias ..................................................................................................... 57 

- Forrozão na TV .................................................................................................... 64 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 65 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 69 
APÊNDICE ............................................................................................................ 72 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos ouvintes do programa ........................ 72 

APÊNDICE B – Questionário aplicado ao produtor e locutor do programa Forrozão 

de Mossoró ............................................................................................................ 74 



 

 

 

ANEXOS ................................................................................................................ 76 

ANEXO A – Plano comercial do programa Forrozão de Mossoró ......................... 76 
 
 

 

 

 



11 

 

 

INTRODUÇÂO 
 

 

O rádio é um dos meios de comunicação de massa mais antigos, que não só 

exerce a função de informar, como também de entreter e compartilhar aos ouvintes 

uma espécie de mídia. Usando a tecnologia e linguagem, esse meio se destacou na 

criação de produtos como a radionovela, e permanece como um dos mais criativos 

entre as plataformas midiáticas, alcançando cada vez mais pessoas ao poder da 

radiodifusão (MCLUHAN, 1974). 

Diante das mudanças trazidas pela tecnologia e surgimento das novas formas 

de comunicação, o rádio experimentou algumas mudanças, para que não se 

tornasse obsoleto em comparação aos outros veículos de comunicação. Por 

exemplo, com a chegada da televisão em 1950, o rádio passou a operar em 

frequência modulada (FM), e teve a sua programação segmentada, onde a produção 

de conteúdo foi destinada a público alvo específico. Com a chegada da internet no 

Brasil na década de 1990, mais um momento de renovação foi proporcionado ao 

rádio, que aumentou a sua instantaneidade e deu ao ouvinte uma nova forma de 

ouvir o rádio, a partir da nova plataforma. 

Nesse contexto, foi possível aproveitar as potencialidades apresentadas pelas 

redes sociais para promover maior interação entre os produtores e consumidores de 

conteúdo, permitindo ao ouvinte participar da elaboração de informações e da 

programação das emissoras. 

No decorrer da pesquisa, apresentamos perspectivas que nos mostram a 

importância da convergência midiática para a comunicação como processo. A partir 

desta, os meios se tornaram mais acessíveis aos receptores, e acabaram 

desfazendo o processo da comunicação de via única. Os receptores se tornaram 

produtores de conhecimento, ajudando na formatação do meio. 

Para tal processo, foi escolhido como objeto de análise a interação de 

ouvintes através das redes sociais com o programa de rádio Forrozão de Mossoró, 

que pertence à grade de programação da 93.7 FM e é apresentado pelo radialista 

Railson Carlos, de segunda a sexta-feira, das 16h às 19h. Dentre os critérios 

selecionados, levou-se em consideração a forma como as redes são usadas para a 
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obtenção da audiência, e de que maneira os interlocutores interagem na formatação 

musical do programa. 

A partir da coexistência de duas mídias em prol de aproximar o ouvinte do 

locutor e conquistar audiência, pretendeu-se observar no estudo de que forma os 

meios trabalham e interagem para que o objetivo seja alcançado, e a informação 

seja eficiente. Para isso, analisou-se o impacto que as redes sociais causam no 

âmbito da produção do programa Forrozão de Mossoró. Contudo, se fez necessário 

abordar o período da era da convergência midiática, com o objetivo de relatar todo o 

processo da transformação do rádio, na perspectiva teórica. 

O trabalho está dividido em três capítulos: o primeiro resgata a história do 

rádio no Brasil, a história da chegada do Rádio no Rio Grande do Norte, e as 

adaptações trazidas pela convergência midiática. O segundo traz os formatos de 

conteúdo popular no rádio brasileiro, para chegar aos programas populares de forró 

no rádio. O terceiro traz a história da rádio 93.7 FM, que tem em sua grade o nosso 

objeto de estudo que é o programa Forrozão de Mossoró; e a história do programa e 

estratégias usadas para conseguir audiência utilizando as redes sociais. 

 Diante da era da convergência midiática, os meios de comunicação já 

existentes tiveram que se adequar aos novos adventos, trazidos pela chegada da 

internet. As redes sociais vieram para acrescentar a forma da comunicação. O 

processo que era tido como via única, hoje se pode interagir, tornando-se uma via 

de mão dupla. 

Dentro do contexto da convergência midiática, viemos a dialogar com os 

autores que nos mostram que é um processo sem volta e que a tendência é que os 

meios se conjuguem e tornem-se ainda mais completos e complexos. Toda essa 

mudança ocorreu tanto tecnologicamente como culturalmente. As máquinas se 

adequaram à nova tecnologia e as pessoas se adequaram ao nosso processo de 

comunicação, onde é visto a emissão, como também a recepção. 

As formas de interação no rádio começaram desde que os programas de 

auditório foram criados para o entretenimento do acompanhante, após os programas 

de auditório no rádio acabar, o processo de interação era feito através de cartas e 

telefone, chegadas ao estúdio da rádio. Depois da chegada da internet, esse mesmo 

ouvinte, passou a interagir de outra forma com o apresentador, tendo a 

disponibilidade de email e mensagem de texto através do computador. Logo, foram 
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criadas as redes sociais, facilitando o processo da comunicação entre receptor e 

emissor, os benefícios trazidos por elas para a interação são inquestionáveis.  

 Toda mudança deve ser estudada e mostrada, por isso escolhemos o 

ambiente da convergência para estudarmos. E como o Forrozão de Mossoró é um 

dos principais programas de audiência da cidade de Mossoró e utiliza as redes 

sociais como uma nova perspectiva da comunicação, o escolhemos como objeto de 

estudo. Com todas as adaptações e estratégias do programa enquanto ao uso de 

novas plataformas de conteúdo, fica bem claro que o rádio se adequou e ainda 

consegue ser um dos meios de comunicação mais ouvido. 

 Com a chegada da internet, o rádio encontrou uma nova possibilidade de 

atuação. Para se criar uma rádio web não precisa de tanto equipamento como em 

uma rádio comum. Por se tratar de algo que não necessite tanto o aparato 

tecnológico, as webradios se tornam mais baratas do que as rádios tradicionais. 

Para se trabalhar uma rádio web, os criadores também tiveram que pensar em uma 

nova estrutura de programação, sendo mais voltada para o público alvo e tendo 

diversas plataformas disponíveis aos ouvintes, como vídeos e textos no portal da 

rádio. 

 Essa nova forma adquirida pelo novo rádio vence barreiras geográficas e 

acaba atraindo mais ouvintes pela sua programação sem publicidade na locução e 

sem ligações políticas. Geralmente, as rádios onlines seguem um perfil, seja musical 

ou informativo, facilitando assim o direcionamento ao público alvo. Além da criação 

de novas plataformas para se manter vivo, o rádio tradicional tem se adequado à 

chegada dessas novas proporções da internet, utilizando a rede social como uma 

grande aliada. 

Conforme foi observado Rádio na 93.7 através do programa Forrozão de 

Mossoró, tem-se buscado uma adequação a essa nova realidade, utilizando as 

novas mídias. O perfil do programa é utilizado como forma de aproximação com o 

ouvinte, assim espectador pode acompanhar com maior facilidade a programação, 

interagindo na formatação e produção de conteúdo. 

Diante das mudanças acontecidas no rádio no decorrer do tempo, decidimos 

contribuir com um estudo sobre essas mudanças e adaptações. Analisando de que 

forma o meio passou por esse período e de que forma o ele encontrou uma saída 

para não se tornar obsoleto. Aderindo à novas perspectivas para tornar ainda mais 

atrativo para os seus ouvintes e houvesse uma maior interação entre eles.  
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Diante destes fatos expostos, realizamos uma pesquisa exploratória sobre o 

rádio, tendo como objeto de análise o programa Forrozão de Mossoró, que se 

encaixa na grade da 93.7. O programa passou também por uma reformulação, 

vamos analisar de que forma essa adaptação contribuiu para o crescimento da 

audiência do programa e de que forma o ouvinte se encaixa nessa mudança 

tecnológica e de conteúdo do programa. Para isso, precisamos utilizar métodos de 

pesquisa que nos leve ao resultado. Para GIL (2008), todo o processo deve levar em 

consideração o tipo de objeto e quais os métodos a serem utilizados diante do 

problema de pesquisa. 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 
determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre 
ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2008, p. 
46). 

 

Através de um Estudo de Caso, analisamos os impactos causados pelas 

redes sociais na produção de conteúdo do programa de rádio Forrozão de Mossoró, 

como também verificar de que forma acontece essa nova forma de interação entre o 

receptor e emissor. Para chegar ao nosso objetivo de reconstruir a história do rádio 

no Brasil e no Rio Grande do Norte e as adequações do meio ao contexto da 

atualidade, analisando as transformações do meio com o advento da convergência 

midiática e compreender de que forma essa convergência midiática atua no 

programa, métodos de pesquisas que nos ajuda a esclarecer ou a chegar perto da 

resolução destes problemas, fazendo levantamentos com estudo histórico, 

bibliográfico e comparativo. 

O estudo de caso vem sendo utilizado com frequência cada vez 
maior pelos pesquisadores sociais, visto servir a pesquisas com 
diferentes propósitos, tais como: a) explorar situações da vida real 
cujos limites não estão claramente definidos; b) descrever a situação 
do contexto em que está sendo feita determinada investigação; ec) 
explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 
muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos 
e experimentos (GIL, 2008, p. 77). 
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O programa Forrozão de Mossoró foi criado a partir de uma pesquisa de 

opinião pública feita na cidade de Mossoró-RN. Chegando junto com a primeira rádio 

FM na cidade, o programa foi pensado sendo estritamente musical e trazendo um 

novo ritmo para o rádio, apresentado e fortalecendo a origem nordestina. Seguindo o 

pioneirismo musical, o programa despertou curiosidade nas suas adaptações ao 

novo formato de rádio. Sendo um dos primeiros programas de Mossoró a utilizar 

outras plataformas midiáticas ao seu favor, com intenção de atrair audiência e deixar 

o seu ouvinte mais próximo. Escolhemos o programa por tratar de uma produção 

que tem alguns anos de existência e apesar disso continua sendo ouvido. Vamos 

através da coleta de dados estudar o nosso objeto, focando na produção de 

conteúdo online e o conteúdo radiofônico, analisando de que forma a programação é 

absorvida pelos ouvintes, que por sua vez, transformada em feedback, para que 

possamos chegar à hipóteses.  

Temos como finalidade da pesquisa explorar e descrever o programa 

Forrozão de Mossoró, como formador de opinião e como programa adaptado ao uso 

das redes sociais para a produção de conteúdo, analisando o impacto causado por 

esse uso e a aceitação dos ouvintes. Também vamos explicar o uso dessas novas 

plataformas midiáticas pelo o rádio, vendo de que forma a coexistência dessas 

mídias dão certo. 

Com apoio de uma pesquisa bibliográfica, dialogamos com autores 

estudiosos do rádio, procurando a contribuição para entender e acompanhar o 

desenvolvimento do rádio diante dos acontecimentos e mudanças. Dentro do estudo 

também fizemos um levantamento histórico da rádio 93 FM através de uma pesquisa 

documental, nos arquivos do Jornal O Mossoroense, tendo acesso também a 

documentação do programa, para entender a necessidade do povo de Mossoró por 

um programa musical, sem propaganda e sem viés político, com esses documentos, 

tivemos acesso ao planejamento do Forrozão desde a sua criação. Para 

contribuição do trabalho, fizemos uma entrevista como técnica de coleta de dados 

com o produtor e locutor do programa, Railson Carlos, e também aplicamos um 

questionário online com perguntas extensivas aos ouvintes, para que a pesquisa 

saísse um pouco do âmbito bibliográfico e fosse também para um levantamento de 

campo. 
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1 

O RÁDIO NO CENÁRIO DA CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

 
 

O principal exemplo da convergência midiática é o telefone celular, um único 

aparelho que realiza diversas funções, podendo acessar várias plataformas 

midiáticas de uma só vez. O celular tem integrado em seu sistema o rádio, a 

internet, que permite acessar as redes sociais ou outras plataformas disponíveis na 

web, e muitas vezes também tem acesso à TV digital. Então por isso, o celular é 

uma boa demonstração dessa convergência de mídias. 

Nesse contexto, há uma exigência de que as plataformas estejam sempre 

atualizadas para manter a atenção do público. O celular dispõe ao ouvinte a 

tecnologia para que se captem as frequências radiofônicas analógicas e digitais, o 

que proporciona que ouvintes possam acompanhar sua estação preferida através do 

dispositivo. Do mesmo aparelho também se pode acessar as redes sociais e 

interagir com pessoas em outros pontos da cidade, do país ou do mundo. Também é 

possível gerar mensagens instantâneas que podem ser vistas por milhares de 

pessoas, o que seria uma consequência da convergência, que estimulou essa 

unificação (ZARAGOZA, 2002). 
 
Esta convergência de tecnologias, que antes atuavam separadas 
principalmente por questões técnicas, foi possível graças ao 
desenvolvimento, a partir da década de setenta, da microeletrônica e 
sua consequente digitalização (LOPEZ 2005 apud ZARAGOZA, 
2002, p. 153).  

 

De acordo com Jenkins (2009), o paradigma da revolução digital pressupunha 

que as mídias antigas seriam substituídas pelas mídias atuais, mas o emergente 

paradigma da convergência nos mostra que os meios interagem de uma forma cada 

vez mais complexa, fortificando ainda mais o processo da comunicação. As novas 

tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fosse divulgado em vários 

canais e assumisse formas distintas no ponto da recepção. Santaella (2003), parte 

do mesmo pressuposto, afirmando que as mídias antigas não vão desaparecer, que 

elas irão se sobrepor e se misturar na constituição de uma malha cultural cada vez 

mais complexa e densa.  
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Todos os meios passaram por uma fase de adequação com a nova 

plataforma, multifacetada e instantânea, que a qualquer hora e em qualquer lugar 

pode-se transmitir notícia. Nessa perspectiva, a interação entre os meios fazem com 

que a notícia chegue com mais rapidez ao interlocutor, e possibilitam o retorno da 

mensagem em forma de feedback1. 

 

1.1 A implantação do rádio no Brasil  

  
O rádio foi instalado no Brasil em 1922, e não só exerce a função de informar, 

como também de entreter e compartilhar com os ouvintes, uma mídia. Na sua 

difusão, a criatividade é o principal aspecto recorrido pelas pessoas que trabalham 

no meio para que o rádio se mantenha estável em uma realidade, que possui cada 

vez mais aberturas no alcance de tudo aquilo que antes estava somente cabível ao 

poder da radiodifusão. 

As primeiras experiências que remontam às origens do rádio levam ao ano de 

1753, quando começaram a serem testadas as primeiras técnicas do uso da 

eletricidade para a transmissão da mensagem a longas distâncias. Logo após veio a 

criação do telefone por Alexander Grahan Bell, em 1876, que transformava as 

vibrações da voz humana em som. Depois dessas descobertas, o alemão Henrique 

Rudolf Hertz foi o responsável pela criação de um aparelho que produzia correntes 

alternadas em um curto período e que variavam rapidamente, batizadas de “ondas 

hertzianas”. Ao longo do tempo, experimentos técnicos foram aperfeiçoados e, a 

partir deles, novas formas de se dispor das tecnologias descobertas. 

A criação do rádio sempre esteve ligada ao nome de Guglielo Marconi. Ele 

usou da ideia inventada por Hertz (a antena de transmissão de ondas hertzianas) 

para transmitir sinais à distância. A patente da radiotelegrafia foi conseguida por 

                                            

1Feedback -substantivo masculino. 1- reação a um estímulo; efeito retroativo. 2- comn informação que 
o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da 
transmissão. Retirado do dicionário Aurélio. 
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Marconi quando concretizou seu experimento enviando mensagem, em código 

morse2, da Inglaterra para a França, no ano de 1896. Segundo Ferrareto, 
 
Ao mesmo tempo em que eram realizadas pesquisas na Europa e na 
América do Norte, o padre brasileiro Roberto Landell de Moura 
obtinha seus experimentos, e contam divulgadores de suas 
pesquisas que os experimentos de Landell eram superiores aos de 
cientistas estrangeiros, e que se dependesse dele as transmissões e 
recepção do som por meio de ondas eletromagnéticas teriam 
ocorrido entre 1893 e 1894 (FERRARETO, 2001, p.83). 
 

No Brasil, a implantação do meio se deu em 7 de setembro de 1922, quando 

centenas de pessoas participaram da Exposição Internacional do Rio de Janeiro, 

cujas transmissões foram realizadas através de alto-falantes. O som pode ser 

percebido em diversos pontos da então capital federal do Brasil. 

A princípio o rádio assumia característica amadora, predominante como 

passatempo da classe elitista que tinha poder aquisitivo e amizades políticas para 

patrocinar o equipamento de rádio da época. Eles se organizam em clubes ou 

sociedades dedicadas à escuta e à transmissão, e são as bases das primeiras 

emissoras brasileiras.  
 
Dentro dos valores burgueses, portanto em voga, as irradiações têm 
pretensão educativo-cultural, incluindo, além de música gravada e ao 
vivo, até mesmo palestras de cunho científico. Neste quadro, 
expressões musicais mais populares como samba vão encontrar, de 
início, resistência para serem veiculadas. Os clubes e sociedades de 
rádio são orientados, assim, por um associativismo idealista de elite 
misturado a certo entusiasmo tecnológico: voltada à ilustração dos 
ouvintes, impõe-se uma perspectiva cultural e científica 
(FERRARETO, 2012, p. 9). 
 

A história do rádio brasileiro é estudada por Ferrareto (2012), que propõe uma 

periodização do meio, levando em consideração varáveis do ambiente da 

comunicação, regulamentação do meio, tecnologia apresentada e conteúdos 

ofertados, que vão do seu início até as mais recentes mudanças. Para esquematizar 

essa divisão, o autor distribuiu a história do rádio em quatro fases: implantação, 

difusão, segmentação e convergência. Em todas elas o veículo passa por 
                                            

2Código Morse é um sistema de representação de letras, algarismos e sinais de pontuação através de 
um sinal codificado enviado de modo intermitente. Foi desenvolvido por Samuel Morse em 1835, 
criador do telégrafo elétrico, dispositivo que utiliza correntes elétricas para controlar eletroímãs que 
atuam na emissão e na recepção de sinais. 
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adaptações para chegar ao que conhecemos hoje. Já tendo sido tratada a fase de 

implantação do rádio brasileiro, passaremos para a fase de difusão. 

Logo depois da implantação do rádio, a grande inadimplência dos sócios dos 

clubes, as emissoras tiveram que passar por adaptações, e no ano de 1927 foi 

decretada a lei que regulamenta a publicidade no rádio, onde apenas 10% da 

programação eram reservados ao espaço comercial. 

Na época, as empresas pagavam cerca de 20 a 50 mil réis em troca da 

citação dos nomes das empresas na programação radiofônica. Antes da 

regulamentação já era visto essa troca entre os empresários e os donos dos 

veículos, os anúncios eram transmitidos em forma de broadcast3. Já depois da 

regulamentação, o valor do anúncio também dependia do horário da sua veiculação: 

durante o dia, a locução de 30 palavras custava 5 mil réis; pela noite, o valor 

dobrava. 

Já em 1940 a programação do rádio passou por uma adaptação, com o 

declínio anunciado do formato musical. O rádio se dedicou mais às radionovelas, 

aos programas humorísticos e aos programas de auditório. Nessa época, as 

emissoras tentaram atingir um índice maior de audiência com uma programação 

mais direcionada. Segundo Ferrareto (2012), 

 
Profissionalização das emissoras com a contratação de um quadro 
de pessoal próprio para o qual são definidas funções específicas e 
estruturadas rotinas de trabalho. Programação baseada, de modo 
majoritário, no espetáculo dos humorísticos, novelas e programas de 
auditório, mas com espaços reduzidos destinados à cobertura 
esportiva, à música gravada e aos noticiários. Público, em geral, 
tomado como um todo ao qual se destina à programação, uma série 
de conteúdos trabalhados segundo uma média de gosto 
(FERRARETO 2012, p. 12). 

 

Com a chegada da televisão em 1950, o rádio passou por uma segmentação 

e, em decorrência disso, passou pela sua maior mudança, não só tecnológica, como 

                                            

3Broadcast - substantivo masculino. 1- emissão e transmissão de sons e imagens por meio do rádio 
ou da televisão, sob forma de notícias, programas recreativos etc.; broadcasting. 2. p.ext. cada um 
dos programas transmitidos por uma estação de rádio ou televisão. 
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também de conteúdo. Segundo os estudiosos do rádio, foi nessa adaptação que os 

locutores passaram a ficar mais próximos dos seus ouvintes para garantirem a 

fidelização deles. Mudou a programação, passou a ter mais entretenimento, mudou 

o tipo de locução, os locutores passaram a usar uma linguagem mais coloquial para 

se aproximarem também das classes B e C, e o que mudou também foi o acesso ao 

aparelho de rádio, que passou a ser portátil e ter um preço mais acessível. 

As cinzentas figuras que se movem no tubo de imagens tornam-se, 
assim, próximas em uma simulação diária de contato pessoal. Talvez 
resida aí a explicação para o que ocorre com o rádio. Abandonando 
o texto escrito dos scripts de outrora, o meio vê surgir um novo 
protagonista: o comunicador também a simular uma relação próxima, 
em uma conversa constante – e imaginária – com o ouvinte, um 
bate-papo mais exclusivo ainda a partir da disseminação dos 
receptores transistorizados. Radinhos de pilha tornam-se comuns a 
partir do início dos anos 1960, ocorrendo o mesmo com os 
autorrádios na década seguinte, época em que começam também a 
surgir mais e mais estações em frequência modulada (FERRARETO, 
2012, p. 14). 
 

Além da segmentação do conteúdo e formato radiofônico, o meio também 

passou por tecnológicas, transformando a sua freqüência em freqüência modulada 

(FM). Há uma diferença entre essas modulações: A Amplitude modulada (AM) tem 

um alcance maior e menor qualidade, já a FM tem um menor alcance, mas em 

contrapartida tem uma qualidade sonora maior. Com essa adaptação, o conteúdo da 

AM e FM passam a ser diferenciados entre si. Uma nova programação passa a ser 

veiculada nesse novo formato radiofônico. Uma programação mais direcionada e 

menos abrangente.  

Surge o rádio popular com uma programação baseada na 
coloquialidade de seus comunicadores, no sucesso fácil das músicas 
veiculadas, na constante prestação de serviços – não raro 
descambando para o assistencialismo – e na exploração do noticiário 
policial; (2) para um público de até 25 anos, das classes A e B, de 
nível, pelos padrões da época, secundário8 ou universitário, começa 
a surgir na segunda metade dos anos 1960 o rádio musical jovem, 
que se consolida ao longo da década de 1970; e (3),explorando o 
sempre necessário acesso à notícia e se beneficiando da abertura 
política, começam a se constituir emissoras dedicadas ao jornalismo 
e focadas, em especial, no público adulto, das classes A e B e com 
acesso ao ensino médio e/ou superior (FERRARETO, 2012, p. 15). 
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Além da adaptação que o rádio teve que passar com a chegada da televisão, 

o veículo também passou por uma mudança em sua formatação com a chegada da 

internet na década de 1990. Não só passamos por essa adaptação como estamos 

vivendo até hoje. Além da difusão tradicional, o rádio passou a ser encontrado 

também nessa nova plataforma midiática chamada internet. 

Os meios de comunicação começaram a conviver com a convergência 

midiática a partir do final da década de 90. A internet começou a entrar nas 

redações, televisão, jornal impresso e rádio, como auxílio para atualização de sites 

das instituições. Para Ferrareto (2007), as rádios entraram na convergência quando 

começaram a usar o telefone celular para estratégia de apuração e com a 

incorporação da internet nas redações. O autor do livro a Cultura da Convergência 

Jenkins, vê o processo da convergência midiática como sendo uma transformação 

cultural, e que todos terão que se adaptar ao contexto. A convergência não acontece 

por meio de aparelhos, a convergência ocorre dentro dos cérebros dos 

consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros (JENKINS, 

2009 p. 30). 

O meio foi se adaptando por uma necessidade tecnológica e 

consequentemente também teve que adaptar o seu conteúdo para atingir novos 

públicos. Em consequência disso, também houve uma alteração de quem consumia 

o conteúdo, tornando-se um processo de adaptação coletiva, levando em 

consideração que cada um tem um domínio de assuntos diferentes, e ao final unem-

se os resultados. Essa é a chamada inteligência coletiva, que segundo Lévy (1994) 

é um espaço onde existem pessoas diferentes, com culturas diferentes, mas que 

utilizam de um espaço comum, proporcionando certa democracia, que pode ser 

entendida como fonte alternativa de poder midiático. Esse modelo de inteligência é 

muito usado no meio da comunicação para obtenção de mais informações. 

Segundo Jenkins (2009), o paradigma da revolução digital pressupunha que 

as mídias antigas seriam substituídas pelas mídias atuais, por não conseguirem ser 

tão instantâneas como a televisão e a internet. Ao contrário do que a revolução 

digital pregava, os veículos de comunicação já existentes se adaptaram com a 

chegada dessas novas mídias e se tornaram ainda mais completos diante da 

convergência.  
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Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias 
substituiriam as antigas, o emergente paradigma da convergência 
presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada 
vez mais complexas. O paradigma da revolução digital alegava que 
os novos meios de comunicação digital mudariam tudo (JENKINS, 
2009, p. 32) 

 

Entretanto, o emergente paradigma da convergência nos mostra que os 

meios irão interagir de uma forma cada vez mais complexa, fortificando ainda mais o 

processo da comunicação. As novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo 

conteúdo fosse divulgado em vários canais e assumisse formas distintas no ponto 

da recepção. Santaella (2003) parte do mesmo pressuposto de Jenkins (2009), 

confirmando que as mídias antigas não vão desaparecer, que elas vão se 

sobrepondo e se misturando na constituição de uma malha cultura cada vez mais 

complexa e densa. 

Segundo Ferrareto (2007), todos os meios, além dos profissionais, passaram 

por uma fase de adequação com a nova plataforma. Uma plataforma multifacetada e 

instantânea, que a qualquer hora e em qualquer lugar pode-se transmitir notícia. 

Dentro do contexto midiático, os públicos, conteúdos e linguagens nos meios 

começaram a interagir, fazendo com que a notícia chegasse com mais rapidez ao 

público consumidor possibilitando, ao mesmo tempo, o retorno da mensagem em 

forma de feedback. 

Diante das mudanças, tornou-se necessária uma readaptação dos meios, 

com vias ao surgimento das novas mídias. Aproveitando-se disso, o rádio e a 

televisão vêm usando a instantaneidade das redes sociais e do potencial que elas 

oferecem em benefício próprio, para atingir o público que é mais ligado à internet e 

promover uma maior interação entre os acompanhantes da programação da 

emissora com os apresentadores e/ou locutores. 
Considerando o sistema radiofônico, a convergência midiática passou a ser 

exigida pelo os usuários do veículo de comunicação, como facilitadora do processo 

de recepção de conteúdo ou apenas por oferecer o conteúdo em várias plataformas, 

e é um dos exemplos de mudança acontecida no meio para que houvesse uma 

facilitação da interação entre os envolvidos, fazendo com que o processo passe a 

ser uma comunicação de mão dupla. Os ouvintes sentiam falta de poder participar 

da programação, quando o processo acontecia como sendo de mão única, então os 

meios se adequaram e proporcionaram essa interação. 
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Para facilitar essa interação, o veículo passou a utilizar as redes sociais para 

atrair o público para a programação e mantê-los mais perto. Esse processo 

possibilitou uma via de mensagens instantâneas, nas quais colaboram com a troca 

de informação de uma maneira mais rápida e precisa. A rede também é 

caracterizada pela heterogeneidade dos seus vínculos: relações e sentidos 

estabelecidos de modos muito diversos, e o rompimento de qualquer que seja o 

ponto de comunicação, não interfere no reconhecimento do todo (AGUIAR, 2006 

p.13). 

Além de todo o aparato das redes sociais na produção do conteúdo 

radiofônico, a internet também consistiu como outra plataforma para a ampliação do 

seu alcance, para atrair aqueles ouvintes que não conseguem se encaixar no horário 

do rádio convencional, atenuando ainda mais a sua multiplicidade de oferta de 

conteúdo. 

 
 

1.1.1 A chegada do rádio no RN 
  
Segundo Gomes (2004), a primeira rádio implantada no Rio Grande do Norte foi a 

Rádio Educadora de Natal (REN), fundada em 11 de março de 1940. Impulsionadora 

da atividade radiofônica no estado, ela encerrou suas atividades em função da 

precariedade de equipamentos e dificuldade financeira do grupo que liderava a 

emissora. Logo depois de tal episódio, foi lançada a Rádio Poti, consolidada em 

terras potiguares em meados dos anos de 1944. Na “Era de Ouro” do rádio potiguar, 

a emissora foi palco de grandes artistas que tiveram uma carreira consolidada em 

programas de auditório. Outra emissora que faz parte da história do rádio no estado 

é a Rádio Nordeste, que iniciou suas transmissões no ano de 1951, mesmo ano em 

que foi criada a Rádio Cabugi.  

Como Natal foi uma cidade ocupada por ter uma posição estratégica durante 

a 2ª Guerra Mundial, as emissoras da época do pós-guerra, assumiram o papel na 

difusão de notícias, na veiculação de músicas norte-americanas, tendo o 

jazzpresente na programação e até mesmo um certo estrangeirismo no modo de 

falar dos locutores. De acordo com Avelino (2003, p. 18), “o governo determinava 

que a imprensa e o rádio permanecessem neutros ao divulgar notícias sobre a 

guerra”. Nesse contexto, a autora diz que a Rádio Educadora de Natal era utilizada 
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como instrumento de divulgação dos atos do governo. Ouvir programas como “A 

Hora do Brasil”, era considerado um dever cívico. 

A Era de Ouro do rádio potiguar vai até meados da década de 1950, que é 

quando chega a televisão no Brasil. Os espaços dos programas de auditório agora 

sendem os seus espaços para salas de cinemas, e os programas passaram a ser 

produzidos apenas em estúdios. Nessa nova fase do rádio, assim como as rádios do 

Brasil, as do Rio Grande do Norte também tiveram que passar pela mudança de 

difusão, passando a se tornarem frequência modulada (FM). 

A primeira emissora de rádio a se fixar em Mossoró foi também a terceira do 

Rio Grande do Norte, depois da REN e Poti. Em sete de setembro de 1950, a Rádio 

Difusora de Mossoró era fundada pelo empresário Renato Noronha da Costa, que 

em 1984 passou o controle acionário da emissora para a família Alves. No ano em 

que a Nordeste passou a atrair audiência em Natal (1954), outra empresa de 

radiodifusão se estabelecia no interior: a Rádio Tapuyo de Mossoró, em 1º de maio, 

pertencente à Dix-Huit Rosado. 

Segundo Faustino (2014), todos os acontecimentos eram narrados e 

transmitidos pela Rádio Difusora, de eventos religiosos à sessões de cinema que 

aconteciam no Centro da cidade. Além disso, a emissora também produzia show na 

cidade. Na sua grade de programação, o veículo tinha como carro-chefe jornais 

informativos, onde eram noticiados fatos de Mossoró e região. Mas, para agradar 

todo o seu público, a emissora também investia em programas de auditório 

Ainda na década de 50 quando a rádio mantinha o seu jornal com 
grandes notícias, pois o ponto de informação das pessoas era o rádio 
local, a rádio Difusora, sendo o entretenimento dos mossoroenses. 
Neste tempo as pessoas sentavam para ouvir o rádio, mas nem 
todos possuíam um poder financeiro para ter um aparelho receptor 
de rádio em casa. E quem não tinha rádio, ia até o vizinho pra “ver e 
“ouvir” (FAUSTINO, 2014, p. 38). 

 

Logo após a chegada da primeira emissora de comunicaçãode transmissão 

radiofônica em Mossoró, outras emissoras também viram o interesse comercial do 

rádio, e também se instalaram na região. Em 1955 foi inaugurada a rádio Tapuyo, 

depois veio a Rádio Rural, logo também se instalou a Rádio Libertadora 

Mossoroense. 

Após a segmentação do rádio e em consequência das adaptações, uma nova 

forma de difusão foi adotada pelo rádio mossoroense, sendo a pioneira a Rádio105 
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FM, fundada em 18 de maio de 1988, pelo padre Sátiro Dantas. A rádio apresentava 

uma maior qualidade de som das de mais rádios e também uma programação mais 

musical. 
Ao longo de vários anos, esta emissora ficou marcada pela qualidade 
de suas canções e por fazer cobertura de eventos religiosos da 
cidade e município de Mossoró. O grande radialista Emery Costa foi 
a primeira pessoa a usar o microfone desta emissora, a convite de 
Padre Sátiro. (FAUSTINO, 2014, p. 58). 
 
 

Em seguida, chegaram à Mossoró a Rádio Resistência – 93.7, a Rádio TCM 95 

FM e também a FM Universitária, esta que pertence a Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte, e que hoje atua apenas em espaço virtual por ter perdido a 

sua liçença de funcionamento. Atualmente a FM Universitária luta pela outorga no 

Ministério das Comunicações para voltar a difundir seu conteúdo por frenquência 

modulada. 

 
1.2 O rádio chega à internet 

 
Após a chegada da internet, o rádio teve que passar por algumas adaptações 

para não se tornar obsoleto e continuar comunicando e transmitindo notícias e 

entretenimento. As mundanças, desta vez, vão além da tecnologia, alterando 

também os aspectos sociais e econômicos do veículo. Segundo Pinheiro (2010), as 

adequações vão além da tecnologia, entrando também na esfera de conteúdo e 

também do profissional de comunicação que tem se adaptado diantes das novas 

perspectivas. 

 
Dando continuidade ao ritmo dinâmico de inovações, a inserção do 
rádio na internet, nas mais diversas interfaces, apresenta 
características relevantes que podem e devem dialogar com as 
capacidades que se oferecem ao meio com a implantação do suporte 
digital em suas transmissões. É importante ressaltar que como “os 
meios de comunicação modernos estão sendo distinguidos pelas 
possibilidades de interatividade, hiperligações, personalização e 
atualização constante” (CORDEIRO, 2005), os sentidos, ou seja, as 
acepções da mídia radiofônica têm sido paulatinamente aprimoradas, 
sobretudo nesses tempos de convergência tecnológica, quando a 
estrutura de narrativa que antes envolvia apenas o código sonoro 
(áudio, verbal falado, sons, ruídos...) passou recentemente, após a 
sua inserção na internet, a interagir com textos, imagens, vídeos, 
hiperlinks, hipertextos que mobilizam e aprimoram a comum 
produção de sentidos antes realizada só através da audição em 
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sincronia com a imaginação de seus usuários ouvintes. (PINHEIRO 
(2010 apud CORDEIRO, p. 3) 

 
 Como podemos ver na citação acima, o rádio entrou em uma nova plataforma 

e adquiriu um novo formato para atender a necessidade do seu ouvinte e tornar-se 

uma mídia completa. Levando em consideração a adaptação à nova mídia na busca 

de mais interatividade e multiplicidade de oferta de conteúdo, fazendo com que 

essas duas mídias o rádio e a internet coexistam, enriquecendo assim a mensagem 

radiofônica e atraindo um novo público para o rádio on-line. 

O rádio na internet possui métodos que o rádio tradicional não possui, 

possibilitando o ouvinte fazer a sua mesma programação com os links dispostos no 

canal da rádio. Como destaca Pinheiro (2010):  
 
o rádio na internet caracterizado como mídia oferece a oportunidade 
de produção, organização de arquivos maiores e disponibilização ao 
usuário-ouvinte. Essa característica, que pode ser chamada de rádio 
ondemand, inicia uma nova discussão, dessa vez ligada à ideia 
essencial do rádio dial que é a instantaneidade e a simultaneidade na 
veiculação das mensagens (PINHEIRO 2010, p. 90). 

 
 Uma grande diferença também da rádio online para o modelo de rádio 

tradicional é a falta de burocracia. Para uma rádio funcionar de forma digital, não 

precisa de uma concessão governamental, já uma emissora de rádio por difusão, 

precisa de uma permissão do Ministério das Comunicações para funcionar. Com 

isso, começa a descentralização do poder de detenção de veículos por partes de 

poderes políticos. Os baixos custos de manutenção, execução e veiculação de 

conteúdos de rádio pela internet têm concentrado cada vez mais uma fatia 

considerável de público tanto na produção como na propagação de mensagens por 

essa nova mídia. Além disso, o autor Barbosa Filho (2003) destaca a quebra de 

barreira geográfica do rádio web. 

 
É claro que não é só o desenvolvimento tecnológico o responsável 
pela expansão do rádio na rede. São vários os fatores determinantes 
desse sucesso, entre eles, a possibilidade de quebrar as barreiras de 
alcance das emissoras tradicionais. Assim, o casamento entre dois 
meios aparentemente tão distintos está relacionado à possibilidade 
de alcance e captação de novos públicos antes excluídos pelos 
limites geográficos (BARBOSA FILHO et al., 2003, p. 295). 

  

 O rádio passa a ter uma programação ampla, voltada a todos os públicos que 

possam o acessar pelo novo formato que está disponível na internet. Essa nova 
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forma de produção de conteúdo é chamada pelos estudiosos do rádio como 

hipersegmentação, que é o processo de agregar a audiência com a diversificação de 

canais e serviços.   

Com esse acesso mais vasto e facilitado, o rádio on-line se torna uma nova 

forma de anúncio para empresários, por não ter um público único, conseguindo 

atingir uma gama maior de acompanhantes e consequentemente, vários 

consumidores em potencial. Assim, o rádio na internet se torna uma nova forma de 

negócio. 

Esse novo formato de rádio tem uma programação específica e diverge do 

formato tradicional. Segundo Pinheiro (2010): 
 
NetRadiosou Webradios: Foram criadas exclusivamente para a rede. 
Podem ser chamadas de emissoras online virtuais. Tem a vantagem 
de não necessitar de autorizações públicas para seu funcionamento. 
Nesse modelo, todos os projetos envolvendo comunidades virtuais 
podem ser valorizados. Além disso, há uma maior possibilidade de 
desenvolver hibridizações entre as duas mídias: rádio e Internet. 
Ressaltamos a presença da hipertextualidade, hipersegmentação e 
diversos níveis de interatividade. “São rádios da ou para a Internet, já 
que aqui a rede se manifesta como uma mídia, ainda que 
incorporando inicialmente características dos meios mais antigos e 
só a partir daí desenvolvendo suas próprias (PINHEIRO apud 
TRIGO-DE-SOUZA, 2003, p. 95). 

 

 Esses novos formatos de rádio estão disponíveis na internet e qualquer 

pessoa pode gerir uma rádio online. Não sendo necessário a autorização mediante à 

Anatel e nem custo financeiro para manter uma webrádio. Assim como ressalta o 

autor a cima, os conteúdos das rádios online divergem do da rádio tradicional, já que 

o conteúdo online não precisa de nenhuma ligação política ou comercial. 
 

 

1.2.1 Rádio digital 

Assim como o rádio teve que passar da amplitude modulada (AM) para 

freqüência modulada (FM), o veículo está passando por estudos e análise da 

possibilidade de passar a difundir suas ondas como sendo digitais. Assim como a 

mudança anterior, a atual também visa uma melhora de transmissão de sinal, 

tornando assim, o meio com qualidade superior à FM, tanto no sentido de sinal como 

de conteúdo.  
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Como em outros momentos da história do rádio, a mudança atual 
tem uma origem tecnológica imediata. É a tecnologia digital que afeta 
os processos de produção (mais qualidade); os processos de 
transmissão (com um uso mais eficaz do espectro, com um sinal 
mais resistente a interferências e que potencialmente pode utilizar 
distintos suportes); e os sistemas de recepção dos programas de 
rádio (com coberturas e condições técnicas de recepção melhores) 
(PINHEIRO 2011 apud MARTÍNEZ-COSTA, 2001, p. 57). 

 
O rádio digital não promete uma alteração apenas tecnológica, como também 

de conteúdo. Além das mudanças do meio físico, o sinal digital ainda vai permitir o 

acesso também à imagens. Para Lévy (1999, p.51), “o novo rádio vai combinar, 

interligar e organizar serviços que antes estavam separados por plataforma”. O rádio 

digital além do efeito sonoro vai contar também com imagens, textos e conteúdos 

gravados para que o telespectador possa acessar quando quiser. Para definir as 

adaptações, o autor Bezerra (2007) compara o rádio a evolução sonora do vinil. 

 
Outro exemplo ilustrativo é lembrarmos dos discos de vinil. No LP, 
assim que acabava uma música ouvíamos o ruído, o chiado, é assim 
o áudio analógico, no digital escutamos como um CD, a sensação é 
a mesma. Acompanhando a evolução tecnológica, o sistema digital 
poderá transmitir dados aos seus ouvintes como textos relativos ao 
áudio, tais como nome da música, autor, cantor, variando as formas 
de transmissão de conteúdos. (BEZERRA, 2007, p. 3). 

 

Segundo Pinheiro (2011), o sinal digital vai utilizar formatos bem semelhantes 

à do rádio na internet para adaptação de conteúdo, utilizando da hipersegmentação 

para prender o ouvinte e tornar o veículo ainda mais interessante e completo.  

Usando, sobretudo da convergência das mídias a sua interatividade, deixando o 

público ainda mais próximo do locutor. 

É preciso repensar o rádio, compreender sua inserção neste novo 
ambiente, assim como as novas relações estabelecidas com o ouvinte, 
com as fontes, com as ferramentas de construção da informação. 
Trata-se de um novo desafio, que leva a uma revisão, mas que não 
deve levar ao abandono, ao esquecimento ou à ruptura do rádio com 
sua conceituação fundamental. Ainda se constrói, ainda que neste 
ambiente multitarefa, informação sonora para o público ouvinte. Mas o 
rádio não se restringe mais a isso (LOPEZ, 2010, p. 409). 
 

 São por esses e outros motivos que o rádio digital ainda não foi instalado no 

Brasil. Estão sendo feitos muitos estudos acerca da recepção da população para 

esse novo formato de rádio, como também estão formulando esse novo formato. 
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 No Brasil, o rádio digital está em fase de teste. O primeiro canal do Sistema 

DRM foi disponibilizado pela Anatel para a Faculdade de Tecnologia da 

Universidade de Brasília (FT-UnB) e para a Radiobrás, para testes. Segundo 

Bezerra (2007), a faculdade foi a primeira a realizar o teste que tem o objetivo de 

avaliar o áudio, a área de cobertura e a robustez do sinal digital em Onda Curta (OC) 

em relação a ruído e interferências. 

Os testes para a transmissão do rádio digital foram aprovados em 12 
de setembro de 2005 e estão em andamento. Até agora 12 
emissoras estão autorizadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações, (Anatel) a executar o Serviço Especial para Fins 
Científicos ou Experimentais, são elas: Sistema Globo de Rádio, 
Bandeirantes, Jovem Pan, RBS e Eldorado para São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Estas 
emissoras estão testando sistema americano IBOC e apenas a 
Radiobrás e a Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília 
testam o sistema europeu DRM (BEZERRA, 2007, p. 6). 

  
Além de toda a mudança proposta pelo sinal digital, a parte tecnológica 

também vai se beneficiar com a mudança. Os transmissores do sinal digital 

trabalham com apenas 10% da potência de energia dos transmissores antigos e tem 

um alcance de cobertura ainda maior do que os do sinal analógico. Mas em 

contrapartida, a dúvida de quem faz os testes para rádio digital é se o ouvinte vai 

acompanhar a mudança de transmissão, já que o custo de um receptor de sinal 

digital é caro. 

 

 

1.3 Transformações sociais, econômicas e culturais do rádio na internet 
  

Apesar de todas as visões de que o rádio se tornaria obsoleto com a chegada 

da televisão, depois da internet e o início da era da digitalização não passaram de 

suposições, pelo contrário de tudo que se dizia, o rádio conseguiu sobreviver e 

continua sendo um importante veículo da comunicação e da propagação de 

informação. A sua instantaneidade se tornou ainda mais forte com o advento da 

internet e agora o ouvinte se torna ainda mais próximo do veículo através das mídias 

sociais. 

 Depois da segmentação do veículo, as emissoras se permitiram uma 

programação mais voltada ao seu público alvo, além do entretenimento, o rádio 
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também investiu em conteúdo informativo, prestação de serviço e também serviços 

voltados à utilidade pública. Dessa forma, o rádio setoriza e torna o ouvinte mais 

próximo e fiel, já que não o obriga a ouvir o que ele não quer. 

 Tudo que veio de mudança e adaptação acaba tornando o rádio mais forte e 

consolidado como meio de comunicação, tendo um percentual alto de audiência. 

Para Pinheiro (2011), o rádio conseguiu abranger a sua oferta de conteúdo e 

consequentemente conseguiu atingir outro público. 
 
Hoje, o rádio em sua diversidade de programações, permanece 
fornecendo aos seus usuários-ouvintes informações, entretenimento, 
prestação de serviços e propaganda ao longo de vinte e quatro 
horas, muitas vezes, sem a utilização de aparelhagens complexas. 
Destaca-se, por seu amplo alcance, público de natureza heterogênea 
ou segmentada e, em consequência, por seu papel social no 
processo de formação cultural das audiências (PINHEIRO, 2011, p. 
4).  
 

Com a mudança da difusão de analógica para digital, o rádio vai se tornar 

ainda mais próximo do ouvinte, sendo mais portável, disponível em aparelhos 

receptores, smartphones e computadores, ainda mais instantâneo, mais interativo e 

com ainda mais credibilidade. Além dessas mudanças de formato, o rádio digital vai 

ter mais qualidade sonora do que a frequência modulada (FM), permitindo um som 

mais limpo e sem interferências.  
 
Trata-se de mudanças consideráveis que afetam a práxis radiofônica, 
bem como os mecanismos de transmissão, diversificação quanto à 
oferta de conteúdo, ampliação do quantitativo de emissoras, 
alterações quanto à recepção e a relação veículo-audiência. O que 
temos, portanto, é uma transição tecnológica que proporciona ao 
rádio um novo ritmo de produção e distribuição diferente ao modo 
linear conhecido, convertendo-o em multifuncional e convergente, 
ganhando mais possibilidades de interação com o público 
(PINHEIRO, 2011, p. 5). 

 

O rádio desde o seu princípio foi difusor e disseminador da cultural popular 

brasileira. No início, transmitia rádio novelas como forma de entreter o seu público. 

Depois, começou a transmitir programas que traziam em sua essência a música 

popular brasileira (MPB), fazendo com que o público se aproximasse ainda mais da 

cultura nacional. Atualmente, o rádio abrangeu ainda mais o seu conteúdo cultural, 

passando por todos os gêneros e formatos de programas musicais e de 

entretenimento que trazem a cultura brasileira.  
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As tecnologias de hoje, pela sua natureza cultural e social, 
distinguem-se por ampliar a capacidade intelectual do homem, 
permitindo centralizar conhecimentos e informação numa rede 
técnica informatizada e aplicar esses conhecimentos na geração de 
novos conhecimentos e mecanismos de processamento da 
informação (BIANCO, 2009, p.93). 
 

O que antes era um processo direto e via de mão única tornou-se com a 

convergência das mídias um processo direto, sendo via de mão dupla. Antes o 

ouvinte recebia a mensagem e acabava a comunicação entre locutor e ouvinte, 

atualmente, o ouvinte interage e é capaz de alterar e formatar o programa junto ao 

locutor. Segundo Pinheiro (2011, p. 9), “o rádio passa de veículo ‘fechado’, ‘isolado’, 

‘solitário’, para o campo da interação com outros meios de comunicação. Essa é, 

certamente, uma das mais impactantes reinvenções conferidas ao rádio desde o seu 

surgimento”. 

 Para Jenkins (2009), a convergência midiática não é apenas uma mudança 

tecnológica, altera a relação entre as tecnologias existentes, indústria, mercados, 

gêneros e públicos. Além da alteração na forma de produzir o conteúdo, há também 

uma consideração na recepção desse conteúdo produzido. Ressalta que o processo 

teve um começo, mas que ainda não é o fim, que ainda vai acontecer muitos 

processos e alterações devido a essa convergência. 
 
Os autores reforçam a ideia de que no ambiente de convergência 
não há sentido para a passividade da audiência, que deve se tornar 
cada vez mais ativa no processo de estruturação da programação, 
construtora de novas linguagens e fundamentalmente produtora de 
conteúdos. O sujeito passa, nesse sentido, a engrandecer o meio 
radiofônico, mantendo com ele relações comunicacionais diretas, 
estando nele inserido, compreendendo-o e complementando-o de 
maneira imprescindível (PINHEIRO, 2011, p. 10). 
 

O rádio tendo como plataforma a internet trouxe algumas alterações para 

essa nova formatação de veículo, o fácil acesso é um deles. Disponível em mais de 

um tipo de suporte de transmissão, o rádio online vem atraindo uma fatia generosa 

de ouvintes e também de empresários investidores, que vêem nesse novo formato 

uma nova perspectiva de alcance, já que não existe limite geográfico para ele.  

 A mídia se tornou mais acessível tendo como suporte a internet, tanto para 

quem produz o rádio como para quem é espectador. O que antes tinha que haver 

uma liberação, hoje, basta que se tenha vontade de criar essa rádio web. Esse 



32 

 

 

caminho tem aberto ainda mais as oportunidades para veículos pequenos que não 

podem ou não conseguiram a outorga. 

 A forma de produção do rádio na internet também é diferente do rádio 

tradicional. O fato de não ter ligação política ou econômica, os veículos online 

tendem a ser menos imparciais e por não terem um viés comercial, os anúncios são 

feitos de forma diferente a dos rádios tradicionais. Os anúncios geralmente são 

feitos por antes no índex do site que transmite a rádio online ou por pop-ups que 

aparecem como links em aplicativos no celular. 

 Essa mudança também atinge o conteúdo expresso por esse novo rádio. 

Além de plataformas que possuem a tecnologia que faz com que o ouvinte consiga 

baixar e ouvir o conteúdo já produzido, chamado podcast, esse novo rádio também 

trabalha mais em conjunto com o seu ouvinte, diversificando a sua programação de 

acordo com que é pedido através dessas interações.  

As mudanças estão acontecendo gradativamente e de acordo com que é 

necessidade tecnológica e cultural da sociedade. Esse misto de cultura, tecnologia, 

economia e interesses, vêm construindo esse novo modelo do rádio brasileiro. Que 

ao contrário do seu início, é mais acessível e democrático.  
 
Esse processo não é instantâneo, afinal de contas, “as linguagens 
não se transformam sem que haja alguma transformação em certas 
estruturas da cultura” (CARDOSO et al., 2009, p. 38). Sendo assim, 
as formas de inserção do rádio na vida cotidiana, na construção da 
realidade, sua função como elemento de conformação do espaço 
público, além de seus novos usos e suportes, possuem implicações 
no desenvolvimento dessa nova linguagem inovadora tão necessária 
à sua reinvenção. (PINHEIRO, 2011, p. 14). 
 

Apesar de todas as mudanças acontecidas no rádio brasileiro, estudiosos do 

veículo dizem que o rádio não pode perder a sua principal característica, que é usar 

de artifícios sonoros para formar o campo imagético dos ouvintes, mesmo propondo 

o rádio digital transmitir também imagens e texto. 
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2 

PROGRAMAÇÃO POPULAR NO RÁDIO 

 
 
2.1 Gêneros e formatos populares de programa de rádio 
  

Antes de começarmos a falar de gêneros e formatos de programas 

radiofônicos, deveremos lembrar que essa programação mais seletiva e 

direcionada surgiu depois da segmentação proposta em uma das adaptações 

sofridas pelo veículo. Programações mais voltadas ao público alvo, fez surgir 

programas musicais e também informativos, variando de hora e formato, para que 

o objetivo fosse alcançado.  

 Logo após essa adaptação, grande parte da programação da emissora da 

rádio comercial tornou-se musical, mudando o ritmo, e se adaptando a cada gosto 

musical e a cada público específico. Através dessa personificação e estreitamento 

entre o ouvinte e o locutor, ficou mais fácil para o rádio criar uma fidelização. 

 Segundo Barbosa Filho (2003), há uma diferença entre gênero e formato 

radiofônico. Ele classifica o gênero radiofônico como sendo mais abrangente da 

mensagem, e que considera o tipo específico de expectativa dos ouvintes que ele 

visa atender. Então, os programas são pensados e feitos visando a recepção do 

seu público alvo e a sua satisfação com a produção. Os gêneros radiofônicos são: 

publicitário ou comercial, jornalístico ou informativo, o musical, dramático ou 

ficcional, esportivo, educativo etc. 

 Já os formatos radiofônicos são dependentes do gênero radiofônico, 

variando de acordo com a proposição do gênero. Cada gênero tem o seu tipo de 

formato. Nos formatos de cada gênero, dependendo da tipagem, vai dizer se o 

programa tem a participação do locutor, se entra mais vinhetas, se a mensagem 

voltada à utilidade pública vai entrar, se vai haver interação, entrada de blocos 

comerciais, e todas essas preocupações que cabem a formatação do programa. 

 O gênero publicitário do rádio brasileiro surgiu logo após a regulamentação 

da publicidade em 1922. As publicidades passaram a ocupar parte da 

programação radiofônica e ter a receptividade dos ouvintes do rádio. Elas 

passaram a ser estudadas e a partir disso, criaram-se formatos que mais cabiam 



35 

 

 

na programação de onde os anúncios seriam veiculados, fossem eles spots, 

testemunhais ou flashes comerciais. 

 O rádio em seu início também foi criado para alfabetizar a população, essa 

característica não foi mantida no rádio comercial brasileiro por não ser uma 

programação vendável. Segundo Barbosa Filho (2003), o gênero educativo é 

base da sustentação de países desenvolvidos, já no Brasil, a comercialização não 

pretende criar programação que visa instruir e educar através de um veículo de 

massa mais popular e de fácil penetração na sociedade.  

 Na programação da rádio popular brasileira, alguns gêneros são mais 

vendáveis e essenciais para a sobrevivência desse veículo de comunicação. A 

população, no decorrer das mudanças no rádio brasileiro, foi ditando as suas 

necessidades e, atualmente, o veículo passou a atender essa demanda do 

público.  

 Os programas informativos ou jornalísticos ganharam ainda mais espaço 

nesse rádio repaginado, espaço onde são discutidos temas relevantes ao meio 

que a população está inserida, que vão de utilidades públicas à relação de 

serviços prestados a população. Nos rádios populares, esse formato ganha um 

novo jeito de se comunicar, flashes de informações sobre segurança pública 

também é comum no informativo do rádio. Segundo Lopez (2010): 
 
Já nas rádios de programação popular, o fato policial aparece com 
mais destaque e é objeto de uma abordagem diferente [...]sua 
estrutura baseia-se na dramatização do fait divers (crimes, roubos, 
assaltos etc.) feita pelos próprios comunicadores que narram o 
fato, criando um clima de suspense crescente e de envolvimento 
emocional ao estilo da radionovela. O fundo musical é parte 
importante para a construção desse clima e até a segmentação da 
narrativa por blocos publicitários contribui para aumentar a tensão 
da historia (LOPEZ 2010, p. 124-5). 

 
 Assim como o novo rádio aderiu a programas de cunho policial, o veículo 

também apostou em programas esportivos para informar e entreter o seu público. 

O programa esportivo no rádio popular faz o acompanhamento de times 

brasileiros e também dos principais destaques dos clubes internacionais. Além 

disso, o rádio usa de artifícios antigos para encantar o seu ouvinte, fazendo com 

que uma narração futebolística traga o ouvinte para a sensação de quem está no 

estádio acompanhando o jogo bem de perto. 
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 A união da narração com efeitos sonoros do rádio dão essa característica 

forte dos programas de rádio. Os efeitos sonoros dão suporte à voz do locutor 

para incrementar e dar ainda mais realidade ao que está sendo dito. Nas locuções 

esportivas, esse artifício fica bem claro. 
 
Tornou-se um fenômeno de comunicação de massa. Com 
linguagem diferenciada, os locutores na tentativa de despertar o 
imaginário do receptor, transformam a narração em grandes 
espetáculos que chegam a superar a realidade (BARBOSA FILHO 
2003 apud SOARES, 1995, p. 10). 

 

 Além dos programas de cunho esportivo, programas voltados ao 

entretenimento do ouvinte foram criados para compor a grade do novo rádio. O 

que antes tinha a dramaturgia para entreter, adaptou-se e criou novos artifícios 

para entreter e deixar o público satisfeito.  

Os formatos de entretenimento possuem características e 
possibilidades peculiares, entre as quais destacamos: a de ter a 
capacidade de se combinar com outros formatos de outros 
gêneros e de servir de ferramenta para a informação, o anúncio, a 
prestação de serviços para a educação e, até mesmo, para 
entretenimento (BARBOSA FILHO 2003, p. 14). 

 

 A programação musical veio junto com a mudança de difusão do rádio 

brasileiro, que passou de amplitude modulada para operar em frequência 

modulada (FM), com o alcance menor e com qualidade sonora maior do que a 

antiga forma de difusão, o novo rádio apresenta na sua nova roupagem mais 

programas de entretenimento, em sua maioria, programas musicais. 

 

2.2 Programas musicais 
 
 Esse novo formato surgiu após uma segmentação imposta por uma das 

adaptações sofridas pelo rádio brasileiro. Na proposição de entreter os seus 

ouvintes e difundir a música popular brasileira, programas musicais foram criados 

na época e vivem até hoje mesmo após o advento da internet. 

O quadro de permanente extensão das formas de entretenimento 
popular e urbano vinculados à música popular, iniciado no Brasil 
durante a passagem do século, consolidou-se nos anos 30, 
principalmente com a expansão da indústria radiofônica e 



37 

 

 

fonográfica e suas derivações imediatas como a profissionalização 
dos artistas populares, a multiplicação dos espetáculos, as 
revistas especializadas etc. Artistas e músicos de maneira geral, e 
os populares de forma especial, tiveram condições de ampliar e 
conquistar novos espaços de sobrevivência e de divulgação de 
sua produção. As empresas radiofônicas tornaram-se os principais 
locais de concentração do músico popular profissional (MORAES 
1999, p. 76). 

Em sua nova formatação, o rádio passa a ser adepto a essa nova 

programação, que contempla uma variação linguística maior e mais variada pela 

personificação adotada pelo veículo. Com frases mais diretas, linguagem simples, 

sem falas rebuscadas, com voz mais suave e de forma acarinhada, os locutores 

ganham mais espaço e se aproximam mais desse novo ouvinte, de forma 

particular. 

Se de um lado o rádio imprimiu um ritmo anárquico e mais rápido, 
quase industrial, nas produções musicais com objetivo de atender 
as crescentes demandas da massa de ouvintes em formação e 
dos emergentes programas radiofônicos; de outro, também 
permitiu o escoamento de uma rica produção musical iniciada e 
existente no centro urbano em expansão desde o começo do 
século (MORAES 1999, p.76). 

O rádio na época do surgimento de programas populares e 

consequentemente musicais impuseram alguns gêneros e ritmos, mas também 

deu espaço para que a população e os ouvintes imprimissem também o seu gosto 

musical na programação desse novo modelo de rádio. É como vemos no trecho 

abaixo destacado. 

Parece que o rádio, mesmo no início de sua formação como meio 
de comunicação de massa em meados da década de 1930, 
conseguiu determinar modas e criar gostos, impondo gêneros e 
certa estandartização na música popular, “regredindo a audição 
das massas”, como quer Adorno (ADORNO, 1980). Contudo, de 
modo diferente do que afirmou e imaginou o filósofo alemão e 
saltando fora de seus fechados esquemas interpretativos, o rádio 
no Brasil abriu espaço para que gêneros e estilos regionais 
urbanos originários nas camadas mais pobres se difundissem, 
para um quadro regional mais amplo, como ocorreu com o samba, 
canções sertanejas e choros (MORAES, 1999, p. 76). 

 

 O rádio da época deu todo o espaço para os artistas, em contrapartida, a 

mudança de ritmo e oferta de conteúdo por parte deles agora derivava de um 
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gosto superior ao deles, passando a ser escolha dos ouvintes da época. Assim, o 

rádio e o entretenimento propuseram um novo ambiente de relações sociais e 

culturais e ambientes profissionais repletos de antagonismo. Estando de um lado 

o músico se dispondo ao sucesso, de outro estava ouvintes que determinavam, 

quase em ritmo industrial, a produção e a difusão dessa programação. 

Na época da ascensão de programas musicais, o rádio ainda não era um 

veículo massivo de comunicação, pois o aparelho receptor das ondas sonoras 

ainda era muito caro e só quem o possuía era elite brasileira. Após a chegada da 

televisão no Brasil, por volta do ano de 1950, com o avanço tecnológico, baixaram 

o preço dos aparelhos receptores e os gestores do rádio passaram a oferecer um 

novo formato de programação, que abrangia também um novo público: classe B e 

C. 

Apesar das nítidas relações entre a política e o desenvolvimento 
da radiofonia nacional e paulistana, foram dois fatores próprios do 
novo universo cultural que atuaram de forma mais significativa e 
direta para a popularização do rádio: a mudança da linguagem e a 
diversificação da programação, mais próxima, digamos, de certo 
gosto médio da população. (MORAES, 1999, p. 83).  

Além de todo o aparato tecnológico, o radio passou a investir em novos 

profissionais. Os escolhidos não mais eram por suas contas milionárias no banco 

e por sua representatividade financeira, estes perderam o seu espaço para 

profissionais da locução. Esses novos profissionais, dotados de carisma, aos 

poucos foram conquistando o seu espaço no rádio popular, se tornando novos 

representantes da população. 

Na época ainda não se contava com o advento da internet que possibilitaria 

um contato maior com o público, mas nessa época o processo de comunicação 

visto como uma via de mão única foi quebrada. Com o populismo dos locutores 

de rádio, os ouvintes tinham o contato “direto” com eles, podendo enviar-lhes 

cartas ou usar o telefone, quem detinha o aparelho, para entrar em contato e 

mostrar a sua admiração pelo locutor. 

Mas não foi apenas o ouvinte que tornou-se mais próximo das 
emissoras e, portanto, um “amigo” que participava ativamente da 
vida cotidiana delas, principalmente nos programas de auditório. 
Parece que a amizade foi construída numa relação de mão dupla 
(MORAES, 1999, p. 83). 
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Um dos principais tipos de programação popular, o programa musical, o 

locutor se faz como representante dos seus ouvintes, se colocando como 

defensor. Segundo Ferrareto (2014), essa programação apresenta uma parcela 

considerável de música e a locução pode ser ao vivo ou gravada. Ele divide ainda 

o público e distribui a programação de acordo com essa divisão, são elas: musical 

adulto, musical jovem, musical gospel e musical popular. 

O musical adulto busca atingir a audiência de ouvintes com idade superior 

a 25 anos. Nesse formato, são tocadas músicas contemporâneas, e geralmente 

são voltados ao público de classe A e B. Já no musical jovem, a programação é 

voltada ao público de 15 a 25 anos, o programa é feito de músicas chamadas de 

“sucesso do momento” e é conduzido por comunicadores que comandam o 

horário com muita agitação e humor, procurando criar um elo com seus ouvintes. 

Já o musical gospel é ligado à rádios que transmitem conteúdos religiosos 

e usam o canal para a veiculação de hinos que louvam ao seu Deus. E por último, 

segundo a divisão de Ferrareto (2014), vem o musical popular. Trabalha com 

músicas voltadas para o público B e C, apresentando canções de fácil apelo ao 

público, tendo como destaque os gêneros musicais como o samba, sertanejo e 

romântico.  

Essa personificação na programação da rádio FM faz com que cada 

programa, por mais que tenha uma mudança apenas nas músicas tocadas, seja 

um novo programa. Ele continua tendo o mesmo gênero e formato, mas essa 

percepção do ouvinte faz com que ele continue ouvindo o mesmo programa todos 

os dias sem enjoar da programação por conta da sua variedade de conteúdo e 

mudança rotineiramente. 
 

2.3 Programas de forró 
 
 Os programas musicais surgiram com a necessidade do entretenimento 

dos ouvintes do rádio brasileiro. Junto a essa programação musical, gêneros 

musicais populares apareceram no rádio para complementar a programação e 

atender a um público que antes não tinha vez dentro do conteúdo radiofônico. O 

público B e C foram contemplados por um espaço dentro na nova programação 

musical do rádio proposto pela segmentação, onde a programação é voltada para 

um público especifico. 
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 Vendo a ascensão do gênero forró e do grande público que ele atraía, 

surgiu a demanda de uma população que acompanhava o ritmo, então, não só as 

rádios do Nordeste como também rádio de outras regiões aderiram ao programa 

musical voltado só para o ritmo dançante do forró. 

 Antes o que mais tocava nas rádios eram os principais nomes que fizeram 

o forró aparecer como destaque nacional. Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu 

Valença, Beto Barbosa e Elba Ramalho, foram os primeiros a fazerem parte dos 

programas musicais que só transmitiam forró em sua programação. 

 Aos poucos bandas que tocavam o novo estilo do forró foram sendo 

integradas aos programas musicais. Contemplando o forró velho, com 

instrumentos mais sertanejos como a sanfona, a zabumba e o triângulo, e o novo 

forró, chamado forró eletrônico devido à entrada de instrumentos metálicos como 

a bateria, a guitarra, o contrabaixo, e os instrumentos de sopro como o sax e o 

trompete. Essa nova formatação agregava novos ouvintes à rádio, satisfazendo 

tanto os que gostam do forró pé de serra como os ouvintes do forró elétrico. 

 O locutor tem uma grande participação nesses programas que levam um 

gênero a determinado público. Neste formato, os locutores, assim como em 

programas de caráter popular, se aproximam do seu público com uma locução 

mais direcionada e de forma simplificada, sem frases rebuscadas e com 

linguagem mais direta. Dependendo da formatação do programa os locutores 

usam uma linguagem mais jovem ou também podem aderir a um jeito de falar que 

contemple vários públicos 

O programa musical que leva o ritmo dançante do forró, a princípio foi 

idealizado para levar o gênero para os nordestinos que moravam fora e para 

matarem um pouco da saudade de casa, ouviam rádio. Mas aos poucos o forró foi 

quebrando essa barreira de território e é ouvido não só por nordestinos.  

 Geralmente os programas que tocam o gênero, têm o forró em seu nome. 

Assim como o nascimento do gênero, o primeiro programa musical de forró 

nasceu no estado do Ceará. O empresário Emanuel Gurgel, junto a formação das 

suas bandas, usou a rede de comunicação que tem o nome de SomZoom Sat 

para divulgação delas, nos anos 90. 

 Dentro desse conteúdo que é o programa musical que toca o gênero forró, 

escolhemos como objeto de análise o programa Forrozão de Mossoró que é um 
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programa que faz parte da grade da programação da 93FM, rádio locada na 

cidade de Mossoró. O programa tem 28 anos de existência e passou por várias 

adaptações para chegar ao que é hoje.  

Dentro do contexto da convergência midiática, que foi exigida ao rádio para 

que continuasse como um veículo de comunicação influente, vamos analisar de 

que forma esse conteúdo é recebido pelos ouvintes com essa coexistência de 

mídias usada pelo programa. 
 
2.4 A ascensão do forró como gênero musical e de entretenimento 
 
 A música na programação do rádio brasileiro se tornou um novo negócio 

para os gestores dos veículos de comunicação desde que as rádios se tornaram 

comercial e avistaram um grande negócio na indústria da produção de conteúdo. 

Quanto maior fosse o público ouvinte, maior seria o investimento daqueles que 

apostavam no rádio como um grande veiculador da publicidade. 

 O novo veículo massivo para atingir vários públicos diferente começou a 

apostar em uma nova proposta de programação, feita para todos os gostos e 

estilos, trazia uma proposta musical que tocava do MPB ao samba. A música 

popular, geralmente ouvida pelas classes B e C, passou a ser uma exigência 

nesse novo modelo de rádio, que era mais abrangente e sem distinção de classe 

social.  

 Visando a atração desse novo público brasileiro, o rádio trouxe uma nova 

roupagem para a sua programação. Novos ritmos, formatos de programa e 

locuções diferentes, marcaram essa mudança do meio de comunicação. 

 A representação das minorias começaram a aparecer nesse novo rádio. 

Ritmos que jamais tocariam no meio gerido pela elite brasileira, hoje, toca como 

representação de um público que também tem voz e desejo de compra. O ritmo 

forró é tipicamente nordestino e apareceu no meio com a figura de Luiz Gonzaga.  

 
Seja forrobodó ou “for all”, o forró nasce em festas nordestinas 
que predominavam ritmos como o xote de origem portuguesa, o 
toré dos índios e, a partir da década de 40, xaxado e o baião com 
a ascensão do cantor, compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga. Foi 
graças a ele e ao compositor Humberto Teixeira que a festa se 
transformou em gênero musical. Segundo a antropóloga Maria 
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Rocha Ferreti (1998), Luiz Gonzaga conseguiu romper as 
barreiras do mercado de produção fonográfica comercial quando 
demonstrou a existência de um público consumidor, formado 
principalmente por migrantes nordestinos no sudeste. O forró 
consolida-se não mais somente como uma festa, mas como um 
gênero da indústria cultural, tendo um espaço próprio para 
gravação, distribuição e vendagem de álbuns de novos cantores, 
instrumentalistas, compositores e conquistando assim uma 
expectativa de consumo (COSTA FILHO, 2010, p.3). 

 

 O rádio da época teve um grande papel na divulgação desse novo gênero 

musical que nascia junto ao rei do bailão. Mas que sofreu grande repressão da 

maior parte do público. A gravadora teve que inserir aos poucos o novo ritmo 

musical para que o grande público passasse a aceitar essa nova produção 

musical. Segundo Costa Filho (2010), para que houvesse a inserção na indústria 

cultural, foi necessária uma adaptação ao gosto de outros públicos, 

principalmente porque as gravadoras e as rádios se situam no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, e serem as responsáveis pela divulgação da música popular. 

 Os nordestinos que foram morar no Sudeste devido à grande oferta de 

empregos na região, necessitavam que o novo gênero tocasse nas rádios como 

forma de matar a saudade de casa. Devido à demanda, o novo gênero musical 

começou a tocar para suprir essa necessidade desse determinado público, e por 

incrível que pareça, mesmo com todo o preconceito existente contra os 

nordestinos, o ritmo começou a extrapolar a conta do programa que era 

específico e voltado ao público nordestino e passou a ser ouvido também por 

outros públicos que nunca nem se quer tiveram o contato com a cultura 

nordestina. 
Por isso, aliado a sua origem popular, o forró foi impulsionado pela 
inclusão de milhares de nordestinos no mercado consumidor do 
eixo Rio e São Paulo, através do fenômeno migratório e do 
processo de industrialização da região (COSTA FILHO, 2010, p. 
5). 

 
 
 Após essa transação entre o forró e a indústria cultural, por volta de 1940 e 

1950, tornou-se um sucesso nacional, e conseguiu a simpatia de muitos cantores 

e intérpretes da época. O ritmo emergente teve que passar por algumas 

alterações e “renovações” em seu modo de produzir. Mas acabou entrando em 

decadência em nos anos 60 e com menos aceitação do público. 
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 Segundo alguns estudiosos do gênero, foi uma recessão por forças 

políticas da época que fizeram Luiz Gonzaga não ser mais aceito em grandes 

show’s e sair das prateleiras do mercado musical.  

Luiz Gonzaga foi negligenciado pelas gravadoras que o colocaram 
à margem de seus interesses comerciais durante o período de 
dificuldade enfrentado pelo forró. A razão para esse declínio foi 
provocada por um “boicote” das emissoras de rádio. Engrenada 
numa lógica da novidade, a programação radiofônica musical 
passa a priorizar novos gêneros musicais, como a Jovem Guarda. 
Enfrentando dificuldades para gravar um disco, que não seria 
tocado nas grandes rádios, os artistas nordestinos, em especial 
Luiz Gonzaga, intensificaram suas apresentações ao vivo em 
“Casas de Forró”, nas periferias urbanas e em praças públicas, 
nas cidades interioranas, principalmente do Nordeste. De festa 
popular, o forró que havia se tornado em sucesso musical volta a 
ser um evento dançante (COSTA FILHO, 2010, p. 6). 

 
 Luiz Gonzaga continuou fazendo show no Nordeste brasileiro e aos poucos 

foi conseguindo voltar ao mercado das outras regiões do Brasil. Em 1970, o rei do 

baião, ressurgiu ao lado de outros artistas que também foram prejudicados por 

questões interesseiras da política e também das gravadoras.  

Um fato importante para o ressurgimento de Luiz Gonzaga no 
cenário artístico nacional está ligado à aproximação da juventude 
universitária do Rio de Janeiro, ligada à música de protesto, ao 
consagrado “rei do baião”. Apesar das suas diferenças 
ideológicas, culturais e sociais, havia entre eles alguns pontos em 
comum naquele momento crítico: a falta de espaço na Indústria 
Cultural e a defesa da música “presa às raízes” da cultura 
brasileira (COSTA FILHO, 2010, p.6). 

 
 A partir da ascensão do maior nome da representação nordestina, o forró 

foi começando a ser visto como um negócio para as indústrias de conteúdo e de 

entretenimento. O empresário Emanuel Gurgel começou a ver o forró em uma 

nova perspectiva, agregando ao forró novos arranjos musicais, composições 

leves e uma nova forma de dançar. Foi então que o gênero começou a ter outra 

denominação, forró eletrônico. O som que antes era feito com uma zabumba, uma 

sanfona e um triângulo, após a repaginação passou a ter o som da guitarra, 

bateria, contrabaixo, trombone, sax e piston, transformando em um som mais 

moderno e dançante. 
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 Bandas com essa nova proposta de som adotada pelo forró eletrônico 

foram surgindo no Nordeste e foram ganhando reconhecimento nacional. O nome 

da vez é Matruz com Leite. A banda começou a fazer show’s na cidade de 

Fortaleza e após ter um show transmitido online por uma rádio, teve o seu nome 

levado a outras capitais do Brasil. 

 
Com a popularização do “oxentmusic”, não demorou muito para a 
agenda de shows da banda Matruz com Leite lotar. As 
apresentações duravam cerca de cinco horas cada. Para suportar 
o desgaste dos músicos, eram escalados dois bateristas e dois 
sanfoneiros. Mesmo assim, estava evidente que um grupo sozinho 
não seria suficiente para atender a tantas solicitações de 
apresentação. A solução encontrada para o problema foi criar 
novas bandas como Cavalo de Pau, Rabo de Saia e Balaio de 
Gato. A saída foi certeira e garantiu o aumento de faturamento da 
empresa (COSTA FILHO, 2010, p. 7). 

 
 Fortaleza passou a exportar bandas de forró para todos os estados 

brasileiros e para atender a grande demanda, passou a criar novas bandas. 

Bandas de grande nome foram criadas e agenciadas por empresários da capital 

do forró. 
Foi assim que Fortaleza passou a ter a sua própria indústria 
cultural segmentada para a produção musical e de 
entretenimento, com condições de concorrer com as grandes 
produções feitas no famoso eixo-exportador Rio - São Paulo. O 
êxito desse projeto fez com que a capital cearense deixasse de 
ser um mero consumidor dos produtos culturais do sudeste e se 
transformasse em exportador da sua cultura industrializada. A 
pesquisadora Érica Lima considera o fenômeno um contra-fluxo 
da informação e produção cultural, concentrada no Eixo Rio – São 
Paulo. “Agora existem alternativas inversas. É o Nordeste, através 
do Ceará, mandando programação e produtos culturais regionais, 
como o forró, para o país afora, principalmente, para a 
comunidade nordestina localizada no Sudeste do Brasil” (COSTA 
FILHO, 2010 apud LIMA, 2005, p. 38).  

 Em 1997, a revista Istoé destacou o crescimento do ritmo no Brasil, em 

uma edição da revista Cultura com o título 4Sem Amarras, trazendo as inovações 

que o forró da época tinha trazia aos palcos. O uso de dançarinos, luz, fumaça e 

tendo vários vocalistas no grupo musical. Nessa edição, a revista também traz o 

                                            

4 A revista cultural da Istoé trouxe em 1997 a explosão do ritmo forró eletrônico em sua edição 
chamada Sem Amarras, na edição de número 1674. 
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número de vendas de CDs de bandas que foram destaques na época e à 

proporção que elas chegaram é surpreendente, foram mais de um milhão de 

cópias vendidas. 

 O forró vem ganhando proporções até hoje, e com isso também vem se 

adequando ao mercado. O que antes tinha como variação só o forró eletrônico, 

hoje, tem o forró pé de serra, que tem a sua formação como o forró de raiz, uma 

zabumba, uma sanfona e um triângulo, tem o forró sertanejo, que utiliza um pouco 

do forró eletrônico, tendo os metais também na sua composição, temos também o 

forró universitário, que é uma mistura de todos os ritmos do forró e agora o forró 

ostentação, onde a diferença está na sua letra musical, trazendo em sua essência 

riqueza, mulheres e gasto de dinheiro.  

 
As idas e vindas do forró demonstram como esse gênero musical 
adaptou-se as exigências do mercado, dos meios de divulgação e 
de promoção. De festa popular, voltou a ser um evento agora com 
uma mega-estrutura e preços nem sempre tão acessíveis. Nesse 
meio tempo, o forró também se manteve pela indústria fonográfica 
e chegou até a criar uma indústria radiofônica própria. A 
mensagem de suas letras inicialmente era voltada para exaltar os 
valores regionais, identificando-se assim com os nordestinos, 
principalmente, os migrantes que viviam no Eixo Rio – São Paulo. 
Foi reapropriada para um novo ritmo, o eletrônico, predominando 
os arranjos e o formato de bandas de rock (bateria, guitarra, 
teclado, vocal e baixo) que, além de composições exaltando os 
valores regionais, acrescentou ao gênero músicas com estilo 
romântico e sensual. Na era da virtualização e configuração como 
indústria de entretenimento, o forró passou a incorporar apelos 
sexuais e alcoólicos explícitos, para incentivar a participação dos 
ouvintes em festas (COSTA FILHO, 2010, p. 14). 

 
 O forró teve suas idas e vindas até chegar a viralização musical que é. 

Incorporou arranjos musicais, trouxe mais atrativos para cima do palco, compôs 

musicas de acordo com a necessidade do público e se tornou um ritmo mais 

dançante e atrativo para as casas de show. 
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3 

O PROGRAMA “FORROZÃO DE MOSSORÓ” 
 
 
3.1 O início da rádio 93 FM 
 

De acordo com documentos encontrados nos arquivos do Jornal O 

Mossoroense, a Rádio Resistência FM foi pioneira na radiodifusão em frequência 

modulada na cidade de Mossoró, vanguardista no rádio e uma existência que já 

somam 28 anos. Surgida em 13 de junho de 1988, idealizada pelo deputado 

federal Vingt Rosado, do empresário local Diram Amaral e do então deputado 

estadual Laíre Rosado. A Rádio 94.1MHz, trouxe um novo aparato tecnológico 

para a cidade de Mossoró e como tudo era novo, precisou que viesse alguém 

para dar treinamento a equipe da nova emissora. 

Nos primeiros testes rápidos realizados para avaliarem a capacidade da 

emissora, foi visto que ela tinha um alcance de 120 km. A programação da rádio 

chegava à cidade do médio Oeste como Pau dos Ferros, Currais Novos, Jardins 

do Seridó e cidades circunvizinhas. A emissora possuía dois estúdios, dois 

transmissores e quatro mil discos encomendados em São Paulo para formar a 

discoteca da rádio. 

No dia 7 de junho de 1988, numa segunda-feira, Mossoró já podia captar 

os ruídos da nova emissora, assim dando início a fase experimental da rádio e 

também da comunicação da cidade. A primeira rádio a operar em freqüência 

modulada, também foi a primeira rádio a fazer pesquisa de opinião antes de 

montar a sua programação. Atendendo ao pedido da população a rádio 

Resistência FM montou a sua programação de acordo com a pesquisa, tendo na 

sua grade muita música, pouca notícia e também com pouco conteúdo político. 

Programas como o ‘Só Sucesso’, o quadro a ‘Campeã do Dia’, ‘Forrozão 

de Mossoró’ e a ‘Noite é Nossa’, foram pensados a partir da opinião pública dos 

ouvintes da época e continuam na grade da emissora até hoje. Logo após essa 

pesquisa de opinião pública e lançamento de uma nova programação, a rádio 

começou a fazer uma campanha para incentivar a compra dos receptores de 

rádio que captassem a frenquência modulada. 
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Após esse incentivo da rádio, as casas de discos como diz Laíre Rosado, 

começaram a investir nesse novo equipamento e logo começou a procura pelo 

novo modelo de rádio. Com sua programação totalmente adaptada para o novo 

formato radiofônico, a Rádio Resistência FM logo passou a líder de audiência em 

Mossoró e região. 

Assim como todos os veículos, a FM também passou por mudanças. O que 

antes era gravado em cartucheiras, passou a ser gravados em cd e, atualmente, 

já se usa o computador. Além de todo o aparato tecnológico, a emissora sempre 

procurava transmitir um bom conteúdo e também uma boa qualidade sonora. 

Após a interferência com outra rádio, a 94.1 MHz, passou a operar na frequência 

de 93.7.   

 
3.1.2 O programa Forrozão de Mossoró 

 

A Rádio 93 FM passou a operar oficialmente no dia 13 de junho de 1988, e 

com essa nova rádio de Mossoró, também nasceu um novo formato da 

programação radiofônica na cidade de Mossoró. Sua programação foi feita 

baseada em uma pesquisa de opinião pública entre os moradores da cidade, e 

nela foi constatada a necessidade de uma programação mais musical. Então os 

seus idealizadores montaram a grade a partir disto. 

Programas musicais como ‘Só Sucesso’, A ‘Campeã do Dia’, ‘A Noite é 

Nossa’ e o ‘Forrozão de Mossoró’ eram programas com características populares 

e estritamente musicais, assim como sugerido pela população. Ao longo desses 

anos, a programação foi sendo modificada e aderindo as novas formatações 

exigidas pela população e também pelo ambiente tecnológico. 

O programa da grade da Rádio Resistência FM, o Forrozão de Mossoró, 

desde o início vai ao ar das 16h às 19h e é o programa que, segundo pesquisas 

de audiência, tem mais ouvintes no período da tarde. Dividindo a audiência da 

casa com o programa diurno Um Show de Rádio, comandado pelo radialista 

Gilson Cardoso. A programação do Forrozão de Mossoró é dividida em seis 

blocos de quatro minutos, sendo seis intervalos comerciais para a apresentação 

de patrocinadores, além de flashes comerciais dentro da programação e 

testemunhais do locutor. 



48 

 

 

A produção radiofônica teve como primeiro comandante do microfone o 

radialista George Wagner. No início o programa tocava o forró de raiz, ritmos 

como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Dominguinhos, além de bandas da região, 

embalavam o ritmo do Forrozão. A produção surgiu com a necessidade da rádio 

Resistência em exaltar a nossa terra, o Nordeste, e permanece da grade da rádio 

até hoje.  

Em 1990, surgiu com o crescimento da SomZoom Sat a necessidade de 

acrescentar ao programa ritmos novos do forró. O programa não toca mais só 

forró de raiz na sua programação. As novas adaptações do forró, como o forró 

elétrico, universitário e sertanejo também tiveram que serem incluídos nessa nova 

forma de dissipar o forró. Segundo Railson Carlos o programa passou por 

algumas adaptações, mas nunca perdeu a sua essência. 
 
Com o passar dos anos mantivemos a essência, mas adaptações 
foram feitas. O forró se mistura com os demais ritmos nacionais e 
por muitas vezes o que prevalece o nome do artista ou banda, que 
chegamos a questionar se é forró ou não, mas acaba sendo 
executado dentro do horário. Nessas adaptações, o programa já 
teve participações que diminuíram o tempo de apresentação local, 
no caso de mução, mas sempre foi das 16 às 19 horas. Hoje 
temos como novidade a mensagem motivacional às 18 horas e 
em seguida apresentamos " O forró começa aqui " quadro criado 
na minha apresentação também que faz o ouvinte recordar os 
bons tempos do forró em 30 minutos sem intervalo (Railson 
Carlos, locutor do programa, 20 de setembro de 2016). 
 

O programa é apresentado há 11 anos pelo comunicador Railson Carlos, 

formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O então locutor do 

trouxe uma nova roupagem ao programa, com uma linguagem mais coloquial e 

próxima do ouvinte, não tendo formação de público alvo. 

O programa conta com uma linguagem popular e jovem, uma 
interação constante do ouvinte. O programa consegue ter uma 
linguagem para jovens, adultos e crianças. Hoje temos crianças 
com 05 anos que participam todos os dias ao vivo, como senhores 
de 70 anos ou mais que também nos dão essa contribuição no 
horário (Railson Carlos, locutor do programa, 20 de setembro de 
2016). 

As redes sociais do programa são usadas para manter a ligação com os 

ouvintes, podendo eles opinar e também pedir música na programação, o que os 
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deixa mais próximos e com sensação de participação. Todos os informativos do 

programa também vão ao ar pelas redes sociais, facilitando o acesso daqueles 

que não puderam por um motivo ou outro ouvir o programa. 

O Rádio tem o papel de divulgar, mas esse meio também precisar 
se promover. Com o avanço das mídias, foi necessidade nossa 
acompanhar essa evolução, o rádio deixou de ser o simples 
instrumento de frequência modular, ele passou a ser um canal 
entre tantos outros meios. A interação com a rede social veio 
contribuir de modo significativo para o crescimento do meio de 
comunicação, também para nós profissionais que temos o nosso 
trabalho propagado num campo infinito que é a internet. O 
profissional deixa de ser apenas o protagonista da cabine 
(estúdio) e passa a ser promovido num mercado com maior 
abrangência (Railson Carlos, locutor de programa, 20 de setembro 
de 2016). 
 

 No caso do Forrozão de Mossoró ele utiliza de outras mídias para atração 

de ouvintes e também na captação de conteúdos. Além do uso das redes sociais, 

as ligações para a rádio ainda são muito frequentes, chegando a receber mais de 

200 (quinhentas ligações), nas três horas do Programa. As redes sociais além de 

ter o uso para intermediar esse contato com o ouvinte, também servem como 

suporte para conteúdos do Programa para quem não pode acompanhar o horário 

musical, como destaca Railson Carlos: 

As redes sociais usadas pelo Forrozão são extensões do 
programa. É fácil hoje ter acesso ao que se perdeu no horário por 
motivo ou outro. A rede social agrega por demais não só o 
programa, como a emissora que passa a estar em evidência 
(Railson Carlos, locutor do programa, 20 de setembro de 2016). 

Dentro das atividades do Programa, a participação do ouvinte é essencial. 

Para fortalecer esse vínculo e essa participação, o locutor realiza promoções 

dentro do horário do programa, podendo o ouvinte participar por todos os meios 

de comunicação do programa. No final do Programa, o locutor traz o resultado da 

promoção, presenteando os ouvintes com senhas; vale compras das lojas 

parceiras e kits de cd’s de artistas locais, estreitando assim, ainda mais o laço 

entre as partes. 

Além do uso do estúdio, o Forrozão de Mossoró também faz cobertura de 

eventos em Mossoró e região, levando o ouvinte à festas onde ele não pode ir e 

valorizando o ritmo e artistas da terra. 
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O modelo de subsídio cruzado cristalizou essa relação e viabilizou 
o modelo de negócios em uso ainda hoje. Nele, o veículo atrai 
audiência com seu conteúdo e obtém receita através da venda de 
espaço publicitário. Dessa forma, ele se torna mais atraente para 
as agências à medida que consegue atrair mais público. A 
agência, por sua vez, representando o anunciante, decide onde 
publicar seus anúncios com base na popularidade do veículo e do 
horário disponibilizado (MONTAGNA, 2013, p.1). 

 
O programa Forrozão de Mossoró já contou com 14 patrocinadores, 

atualmente tendo 12 em sua cartela. Segundo Railson Carlos, o horário da 

manhã, no rádio, sempre foi mais valorizado por ter uma audiência maior, mas a 

93 FM conseguiu equiparar a quantidade de patrocinadores no horário da tarde. 
 
No conceito de rádio temos a noção que rádio é vendável 
somente pela manhã, na realidade local conseguimos equiparar 
essa situação. Por ser referência e pelos picos de audiência no 
programa, fazemos parte do maior faturamento da emissora junto 
com o programa matinal. Sendo os dois mais lembrados nas 
pesquisas de opinião pública (Railson Carlos, locutor do 
programa, 20 de setembro de 2016). 

 

 Com isso, o Forrozão de Mossoró conseguiu subir no conceito dos 

patrocinadores mesmo sendo um programa transmitido no horário da tarde, 

conseguindo ser tão vendável quanto o programa que disputa o índice de 

audiência na 93 FM, o Show 93, programa veiculado no turno da manhã, 

apresentado atualmente por Wilson Mancine. 

 
 
3.2. Audiência  
 
 A pesquisa de audiência é um meio que as emissoras de comunicação 

conseguiram para pesquisar a aceitação e recepção do conteúdo que está sendo 

transmitido pelo rádio ou pela TV. Essa pesquisa pode ser quantitativa e também 

qualitativa, dando resultados de quantos receptores estão ligados na 

programação como também de que forma esse conteúdo transmitido está sendo 

recebido pelos telespectadores. 

 Essa necessidade surgiu quando a rádio comercial precisou ser 

comercializada e os empresários precisavam dessa mensuração para saber a 

qualidade do seu investimento e do alcance que esse investimento poderia ter. 
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Então empresas que fazem esse levantamento de dados foram criadas para dar 

esse feedback para a rádio e consequentemente para ter apoio do seu alcance 

para vender o seu comercial. Podendo assim a emissora investir em conteúdos 

diretos e direcionados ao público alvo. 

 De acordo com o site Radios.com5, a Rádio 93.7FM é a quarta rádio mais 

ouvida no Rio Grande do Norte, quebrando as barreiras e sendo acessível para 

todo o estado, através do uso dessas novas plataformas de acesso. Além da 

difusão pelo meio tradicional, a emissora também possui um portal online para 

que ouvintes que não têm acesso por transmissão via satélite possam ouvir e ter 

acesso a programação da rádio. 

 Além disso, os programas da rádio também possuem e usam das suas 

redes sociais para divulgarem os programas e aproximar o ouvinte da produção 

de conteúdo. Segundo Montagna (2013), a produção de conteúdo vem sofrendo 

alteração devido à globalização da internet. A autora diz que essa globalização 

está fazendo com que a comunicação passe a ser mais abrangente e o ouvinte 

(receptor) passa a emitir opinião sobre o conteúdo ofertado. 

 Por não conseguirmos dispor de uma pesquisa feita pela Rádio 

Resistência FM sobre a última pesquisa de audiência, que estudavam os 

alcances da rádio comercial e também dos programas isoladamente, resolvemos 

aplicar um questionário aos ouvintes do programa Forrozão de Mossoró para 

sabermos a faixa etária dos ouvintes, de que forma eles absorvem esse conteúdo, 

por qual plataforma há esse acompanhamento, qual a rede social mais utilizada 

para entrar em contato com o programa. 

 Esse questionário foi criado a partir do Google Docs6, no dia 20 de 

setembro e ficou aberto à respostas até o dia 20 de outubro, somando 81 acessos 

nesse tempo. O questionário foi divulgado nas minhas redes sociais, em grupos 

onlines do Facebook, na Fan Page do programa Forrozão de Mossoró, foi 

compartilhada por amigos e anunciada na programação da Rádio 93.7 FM. Com 

isso conseguimos alcançar um bom número para demonstrar o alcance do 
                                            

5Dados retirado do sitewww.radios.com.br, acesso no dia 16 de Nov. de 2016 

6 Plataforma onde você pode criar e compartilhar seu arquivo de forma online. Capaz de gerenciar 
pesquisas, documentos, planilhas, apresentações, entre outras coisas. 
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programa e de que forma os ouvintes recebem o conteúdo ofertado de forma 

diferente e participam da formatação de conteúdo do programa. 

 

• Faixa etária dos ouvintes 
 
Essa pergunta foi feita em aberto, e por isso o aplicativo não gerou gráfico. 

Pessoas de 17 a 60 anos de idade responderam ao questionário, mas 

observamos que o público mais frequente na pesquisa tem a idade entre os 20 e 

40 anos. Com os números presentes nós percebemos que não há um público alvo 

específico, sendo uma programação voltada à todas as idades, atraindo do jovem 

ao idoso. 

 
QUADRO 1 – Faixa etária dos ouvintes do programa “Forrozão de Mossoró”. 

Faixa etária dos ouvintes do programa Forrozão de Mossoró 
15 a 25 25 respondentes 
26 a 35 35 respondentes 
36 a 45 15 respondentes 
46 a 60 6 respondentes 
Total 81 respostas 

Fonte: elaboração da autora. 

• Quanto ao gênero 
 Em pesquisas de audiência também é apresentado o gênero dos 

participantes do questionário. Levando em consideração os 81 participantes do 

questionário, a maioria do público que acompanha o programa é feminino. Tendo 

respondido ao questionário 54 mulheres e 27 homens. 
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Figura1 - Gêneros dos ouvintes do programa Forrozão de Mossoró extraído do questionário 
aplicado, 2016. 

 

• Cidade onde o ouvinte reside 
 

De acordo com as respostas do questionário, além de ter audiência na cidade 

de Mossoró, o programa também é ouvido por cidades vizinhas onde o sinal é 

captado. As participações dessas cidades vizinhas, como Areia Branca, Apodi, 

Grossos, Baraúna, entre outras também são freqüentes na programação do 

Forrozão de Mossoró. Hoje a rádio não tem mais o raio de alcance de 110 (cento 

e dez) quilômetros, mas acaba vencendo a barreira geográfica através do portal 

que disponibiliza a transmissão de conteúdo online. Tendo como maior índice de 

audiência os próprios moradores da cidade, mas o percentual da recepção de 

outros ouvintes residentes em cidades circunvizinhas também é significante.  

 

 

Figura 2 - Cidade onde há maior audiência do programa Forrozão de Mossoró, 2016. 

 

• Como ouve o programa 
 
 Outra pergunta usada nas pesquisas qualitativas é de que forma esses 

ouvintes têm acesso ao conteúdo da Rádio 93 FM. Na pesquisa aplicada 54,3 % 

dos participantes do questionário ouvem o programa em casa. Já 27,2% ouvem 
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no carro durante o deslocamento e 11,1% dos acompanhantes do programa 

ouvem através do smartphone. 

 

Figura3 - Como os ouvintes ouvem o programa, 2016. 

 

• Motivo pelo qual ouve o programa Forrozão de Mossoró 
 

 Essa pergunta veio da necessidade do nosso projeto, de como as 

pessoas poderiam interferir na produção de conteúdo do programa. A resposta é 

que 49,4% do público do programa ouvem pelo fato de o ouvinte poder participar 

diretamente do programa, enquanto 29,6% ouvem pelo tipo musical tocado no 

programa. Já 11,1% ouvem pelo formato aderido pelo programa e 9,9% ouvem 

pelo horário que o programa é exibido. 
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Figura 4 - Motivo pelo qual ouve o programa, 2016. 

 

• Como o ouvinte costuma a participar do programa 
 

 Percebemos ao ouvir o programa que a maior parte da interação dos 

ouvintes no programa Forrozão de Mossoró é para pedir músicas, então 

resolvemos aplicar essa pergunta no questionário para poder mensurar em 

percentual essa participação e de que forma ela é feita. Dos respondentes, 75,7% 

participam da programação com o pedido de música e 14,9% participam para 

concorrer a promoções que acontecem no Forrozão de Mossoró. 

 

 

Figura 5 - Como o ouvinte costuma a participar do programa, 2016. 

 



56 

 

 

• Qual a rede social que o ouvinte utiliza para acompanhar o programa 
 

 O Programa utiliza redes sociais para publicar conteúdo do programa e 

com intuito de deixar mais próximo o ouvinte que não pôde por um motivo ou 

outro acompanhar o programa. Então colocamos esse questionamento na 

pesquisa para saber qual a rede social mais utilizada pelos ouvintes para ficarem 

mais próximos do programa. 80,5% utilizam a Fan Page do programa no 

Facebook para acompanhar as novidades do Forrozão de Mossoró e os outros 

18.2% preferem acompanhar o conteúdo pelo instagram do programa.  

 

Figura 6 - Qual a rede social que o ouvinte utiliza para acompanhar o programa, 2016. 

 Com a aplicação desse questionário conseguimos traçar o perfil da 

audiência do programa Forrozão de Mossoró e de que forma esse conteúdo é 

absorvido e compartilhado com o ouvinte do programa. Algumas questões 

aplicadas na pesquisa deixaram de ser usadas, pois não havia relevância para a 

pesquisa. Pudemos perceber a abrangência do programa, que não se resume só 

a cidade de Mossoró e a faixa etária do público do programa. Conseguimos 

também avaliar que a audiência se torna maior por conta da formatação do 

programa, que permite ao ouvinte participar da formação de conteúdo e também 

por poder participar de ações dentro da programação, como sorteio de brindes. 

Além disso, pudemos perceber a coexistência de duas mídias, as redes sociais e 

o rádio, para formação e distribuição de conteúdo com uma só intenção, 

audiência. 
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3.3. Estratégias 

 
 

 O rádio teve que passar por várias adaptações durante todo o seu 

percurso de existência, se adaptou com a chegada da televisão e vem se 

transformando também com a chegada da internet. Dentro dessas mudanças o 

rádio teve alteração na programação, proposta pela segmentação e também 

mudança do aparato tecnológico, tendo a internet como plataforma disponível 

para uso além da tradicional difusão. Dentro dessas mudanças, estratégias foram 

criadas para que o que veículo continuasse disseminando e sendo formador de 

opinião. 

 O veículo que sobreviveu a várias mortes profetizadas por muitos 

incrédulos que achavam que o meio não sobreviveria aos novos veículos de 

comunicação, criou estratégias para continuar sendo ouvido e ter a fidelidade do 

seu ouvinte. Além de dispor uma nova forma de o ouvinte ter acesso ao conteúdo 

da rádio, através de portal na internet, o rádio também tem usado a internet ao 

seu favor na produção de conteúdo. 

 A Rádio 93.7 FM investiu na criação de um portal, com endereço 

www.fmresitência.com.br, possibilitando o ouvinte ter acesso ao conteúdo 

programado da rádio em qualquer lugar sem precisar de um aparelho de rádio. O 

portal, não tem espaço para interação, apenas disponibiliza o link para o ouvinte 

ter acesso à programação ao vivo. Até o dia 23.11.2016, a Rádio já tinha 

conseguido 5.328 (cinco mil trezentos e vinte oito) acessos no mês de novembro. 

Essa plataforma foi criada como estratégia para inserir os ouvintes que são 

barrados pela delimitação geográfica, a ter acesso à programação da rádio. Os 

dados foram retirados do site www.radios.com.br. 
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Figura 7 - Posição da Rádio 93 FM na audiência do estado do RN, acesso dia 23 de Nov. de 
2016, às 11:15. 

  

 A interação entre o receptor e emissor da mensagem surgiu ainda com os 

programas de auditório, junto ao início do rádio brasileiro. Após o fim dos 

programas de auditório no rádio, as interações passaram a ser via cartas 

enviadas ao estúdio e telefone, Após o surgimento da internet, esse processo foi 

facilitado, tendo o ouvinte a possibilidade de agora entrar em contato com o 

apresentador por email ou mensagem de texto através do computador. Logo 

depois com o avanço tecnológico da internet, surgiram as redes sociais, que além 

de plataforma, são usadas também para diminuir a distância entre o ouvinte e o 

emissor de conteúdo. Da mesma forma que era feita a interação pelo telefone, 

atualmente, as rádios usam as redes sociais como estratégias para obtenção de 

audiência, permitindo ao ouvinte a absorção da produção radiofônica pelas redes 

como também a interação e participação na formação de conteúdo do programa. 

 O rádio consegue manter a sua audiência e se faz diferente de outras 

mídias por não necessitar que o seu acompanhante fique preso a uma tela, pelo 

contrário o ouvinte do rádio é possibilitado de realizar múltiplas tarefas 

simultaneamente, podendo até acessar outras mídias ao mesmo tempo, não 

interferindo na absorção de informação e conteúdo difuso pelo meio radiofônico. 

 O veículo trabalha com a imaginação das pessoas, sendo um veículo 

subjetivo, e agindo diferente em cada ouvinte. O imaginário das pessoas trabalha 

a partir dos efeitos, voz, palavra e silêncio emitido pelo meio radiofônico. Além de 

toda essa mudança no aparato tecnológico e de conteúdo, os profissionais da 
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área do rádio também participaram da mudança. A locução passou a ser 

apresentada de forma diferente no novo formato do rádio, passando a ser mais 

convidativa e agradecida, exaltando a participação do ouvinte. Os profissionais 

também passaram a usar as suas redes sociais para divulgação do programa e 

do conteúdo produzido, passando a ser mais uma forma de difusão. 

 O programa Forrozão de Mossoró já nasceu junto com a idéia de um novo 

formato de rádio. Criado em junho de 1988, o programa foi idealizado sendo 

estritamente musical para atender a necessidade da população da época, que só 

tinha acesso a programação de rádio sendo transmitida por amplitude modulada 

(AM). A partir disto, o programa trazia em sua essência música que exaltava a 

essência nordestina e como veículo para difundir o novo ritmo. Com lançamento 

estratégico de acordo com uma pesquisa de opinião pública, o Forrozão agradou 

e continua na grade da emissora até hoje. 

 O programa aos poucos foi aderindo aos novos formatos do forró que 

cresciam junto à difusão do ritmo, e passavam a atrair o olhar do público. Assim 

como houve alteração tecnológica, o programa também passou por alterações de 

conteúdo, contemplando também o novo forró e bandas em evidência, além de 

promoverem artistas de Mossoró. 

 O programa usa as redes sociais, Instagram7e Facebook8, para atrair o 

ouvinte para participar da formatação do programa e também para participar de 

promoções disponibilizadas pela produção do programa. Além disso, as redes 

sociais do programa servem também para a difusão dos nomes dos 

patrocinadores do horário da tarde, servindo como atrativo ao patrocinador. De 

forma que agrada o ouvinte pela disponibilização de outra forma de comunicar, 

como também agrada ao patrocinador que tem a sua marca divulgada em outra 

plataforma. 

 As promoções divulgadas no decorrer do programa são brindes doados 

pelos patrocinadores do programa, que além de divulgarem a marca também 
                                            

7 Plataforma onde se pode compartilhar e acompanhar fotos e vídeos. 

8Facebook é uma rede social lançada em quatro de fevereiro de 2004, operado e de propriedade 
privada da Facebook Inc.. Em quatro de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão 
de usuários ativos, sendo por isso a maior rede social em todo o mundo. Texto retirado do 
Wikipédia. Acesso em 22 de Nov. de 2016. 
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podem ganhar “novos clientes”. E para o Forrozão, serve para presentear e 

fidelizar o ouvinte, fazendo sentir-se especial e lembrado pela programação da 

rádio. 
Sempre que lanço uma promoção, a interação por todos os meios 
de comunicação aumentam. As pessoas gostam de se sentir 
lembradas e até mesmo da rivalidade do sorteio. Sorteamos 
brindes doados por nossos patrocinadores e também acesso à 
eventos da cidade. (Railson Carlos, locutor do programa, 
entrevistado em 20 de setembro de 2016). 

 
 As redes sociais do programa Forrozão de Mossoró também são usadas 

para estreitar o elo com o ouvinte que não pode por um motivo ou outro ouvir o 

programa, podendo ele acompanhar pelo live9gravado na Fan Page10do 

programa.  

As redes sociais também são conhecidas como “teias”, criadas 
com intuito de fazer com que a distância entre as pessoas 
diminuam, não necessariamente só no espaço físico como 
também no virtual, oferecendo assim, uma ponte entre a 
informação e a interação que por sua vez poderá influenciar 
outros campos midiáticos. As chamadas teias pressupõem certa 
homogeneidade ou equivalência entre os seus participantes, em 
termos de conhecimentos, recursos, interessese/ou objetivos 
compartilhados (AGUIAR, 2006, p.14). 

 

 O programa, segundo Railson Carlos, chega a ter mais de 500 

(quinhentas) participações durante as três horas de programa, sendo elas por 

meio do telefone da rádio, por meio de um grupo criado pelos fãs do programa no 

WhatsApp e também pelas redes sociais oficiais do programa. Por ter todo esse 

acesso e participação dos ouvintes, a programação da tarde conseguiu equiparar 

com a mesma quantidade de patrocinadores do turno matutino. 
 

Há uma inversão de perspectiva: a definição de rádio, antes era 
conceituada pelo lado do emissor e agora sua definição vem do 

                                            

9 Vídeo curto ou longo gravado ou feito ao vivo disponibilizado na rede social, Facebook. 

10Fanpage ou Página de fãs é uma página específica dentro do Facebook direcionada para 
empresas ou marcas. Disponível em: http://www.aldabra.com.br/artigo/o-que-e-uma-fanpage. 
Acesso em: 22 de Nov. de 2016. 
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lado do receptor. Antes era caracterizada pela sua transmissão 
em ondas hertzianas, agora é definida pelo formato e pela 
linguagem. No século XXI o ouvinte, ou “digitalmente” falando, o 
“usuário participante”, é quem determina se o que ele ouve é 
rádio, ou não. E pelo lado do receptor não há fronteiras, não há 
limites ou regulamentos. Este novo olhar sobre o “velho meio” é 
um rompimento de paradigmas do rádio. Estes paradigmas 
constroem-se e solidificam-se há 90 anos, por isso, seus 
rompimentos são difíceis de serem percebidos e aceitos pelos 
agentes do setor (GOEDERT, 2011, p. 6). 

  

 Para atrair também ao público com idade entre 50 e sessenta anos, o 

apresentador do programa, Railson Carlos, resolveu acrescentar o quadro “O 

forró começa aqui”, que é uma produção com 30 minutos de duração que só toca 

forró das antigas, o forró que traz na sua essência o forró pé de serra e com 

formação assim como a de antigamente, com o zabumba, o triângulo e a sanfona. 

Além da criação desse quadro, Railson trouxe ao programa um momento de 

reflexão, trazendo mensagens motivacionais aos ouvintes. 

 Os ouvintes também contam com participações ao vivo pelos telefones da 

rádio ou por áudio deixados pelo WhatsApp11, abrindo espaço para o ouvinte 

fazer parte do programa de forma participativa. Essa estratégia, segundo Railson 

Carlos, faz com que o ouvinte se sinta locutor e formador de opinião, 

acrescentando ao programa uma nova voz e para as pessoas que participam uma 

nova experiência e forma de se fazer ouvido. Sempre que vai começar o 

programa, Railson usa as suas redes sociais para convidar o ouvinte para 

participar do programa. Postagem feita no dia 22 de novembro de 2016, às 16h. 

 

                                            

11O WhatsApp Messenger é um aplicativo que você pode se comunicar com seus contatos 
telefônicos enviando mensagens do seu aparelho celular. 
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Figura 8 - Foto retirada do perfil do locutor para mostrar o envolvimento dele nas redes sociais 
com os acompanhantes do programa, acesso em 23 de Nov. de 2016. 

  

 Na página disponível no Facebook do programa Forrozão de Mossoró 

somam-se 6.787 (seis mil, setecentos e oitenta e sete) curtidas. Na fanpage, os 

conteúdos são liberados semanalmente e são disponíveis para que os 

acompanhantes do programa e que querem ficar mais perto dos conteúdos 

produzidos. Além da liberação de vídeo e fotos, a página também entra na 

divulgação de links para participação de sorteios. O último vídeo publicado na 

página do programa chegou a mais de mil visualizações, esse número nos faz ter 

a ideia do alcance também do perfil do Forrozão. 
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Figura 9 - Curtidas da página do Forrozão de Mossoró, 23 de nov. de 2016 

 

 Além do uso da página no Facebook, o locutor Railson Carlos também 

usa o seu perfil no Instagram para divulgar os programas Forrozão de Mossoró e 

Forrozão na TV, programas que tem o mesmo conteúdo e o mesmo ritmo, sendo 

que um é apresentado no rádio e o outro na TV. Na página de Railson, somam-se 

mais de 21 mil seguidores, tendo também interações através do perfil, mensagens 

são enviadas pelo direct e também comentários são feitos em fotos e vídeos 

postados pelo locutor. 
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Figura 10 - Perfil pessoal do locutor também é utilizado para a divulgação do programa, 23 de 
nov. de 2016 

  

 Segundo Railson Carlos, as interações dos ouvintes participantes são 

responsáveis por 60% da programação musical do Forrozão, sendo os 40% 

restantes do programa escolhido pela produção. Ainda segundo o apresentador, 

se fosse possível, as interações renderiam bem mais do que o percentual 

atendido, mas por questão de logística do programa não é possível. Os ouvintes 

que não tiverem os seus pedidos atendidos ficam pro programa seguinte. 

 A partir dessas interações por meio de outras plataformas criadas pela 

internet, vemos a adaptação do meio rádio, que se utiliza dessas novas 

ferramentas para atrair mais ouvintes e também para fidelizar os já existentes. 

Essa nova forma de se comunicar fez o rádio um meio mais disponível e 

interativo, fazendo da convergência midiática um apoio para mais se tornar ainda 

mais atrativo.  

  

Forrozão na TV 
 
 O Forrozão na TV foi criado como extensão do programa de rádio 

Forrozão de Mossoró, dando suporte e trazendo as imagens que pela 

transmissão de rádio não era possível. O programa está na grade de 
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programação da TV Mossoró, pertencente ao grupo de comunicação dos 

Rosados e está no ar há 8 anos. Segundo Railson Carlos, quando a TV podia 

veicular comercial, os anunciantes eram os mesmos do programa Forrozão de 

Mossoró, que também acreditavam na plataforma televisão para divulgação da 

sua marca e consequentemente atrair o público alvo. 

 Hoje o Forrozão na TV traz na sua programação bastidores das festas 

que acontecem em Mossoró e região, levando entretenimento e curiosidade as 

telinhas da TV. Para Railson Carlos, o Forrozão na TV, complementa o programa 

de rádio com conteúdo e traz para televisão os acompanhantes da 93 FM, 

tornando o Forrozão um programa hipermidiático.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 Diante das propostas aparecidas com o surgimento da televisão e da 

internet, o meio rádio procurou se adaptar perante as exigências vindas com 

esses novos meios de comunicação. Para isso, o veículo radiofônico passou por 

alterações culturais, tecnológicas e também de conteúdo, para poder atender uma 

nova demanda surgida pelos ouvintes. 

 A partir do surgimento da televisão em 1950, o rádio teve que passar por 

mudanças na sua forma de difundir suas ondas, como também na forma de 

produzir conteúdo. O meio passou a oferecer uma nova forma de difusão, 

surgindo a FM, que junto com ela trouxe também a segmentação do veículo, 

fazendo com que a produção de conteúdo fosse voltada à públicos específicos. 

Com essa mudança, as rádios que aderiram a essa nova forma de difusão, 

também passaram a ter uma programação mais musical, ao contrário da 

programação da AM que é mais voltada à informação. Com esse novo jeito de se 

comunicar, houve também uma mudança na forma dos locutores se 

comunicarem, trazendo o novo formato, um tom mais suave e uma linguagem 

mais coloquial, tornando o meio um veículo mais popular. 

 Com a chegada da internet em 1990, outras adaptações foram exigidas 

ao rádio. Para não se tornar obsoleto, o veículo passou a utilizar as novas 

plataformas midiáticas oferecidas pela internet para disponibilizar o seu conteúdo 

online, seja por site ou até mesmo pelo uso de perfis nas redes sociais. Com isso, 

o rádio passou a ser ainda mais acessível ao ouvinte. Fazendo com que haja uma 

interação entre emissor e o receptor, fazendo com que esse ouvinte possa opinar 

na formação do conteúdo radiofônico. 
 
A presente estrutura midiática digital demonstra o quanto a 
Internet e a web se desenvolveram ao longo dos anos desde as 
primeiras formas de comunicação mediada por computador e o 
quanto desviaram-se de seus propósitos iniciais direcionando-se 
para a sociabilidade e para o estabelecimento de processos de 
convergência midiática. Resultado de apropriações e usos 
diversos, a comunicação estabelecida via Rede se expandiu 
atingindo os demais meios de comunicação, estabelecendo além 
de novos modelos comunicacionais, novas práticas e formatos 
midiáticos (AQUINO, Maria Clara, 2011, p. 9). 
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 O que difere a internet de outras plataformas é a sua instantaneidade e 

alcance, quebrando limites e barreiras geográficas, podendo o ouvinte ouvir e 

interagir com o programa do outro lado do mundo. Com o incentivo do uso do 

computador e o barateamento da máquina, o acesso à internet vem sendo 

facilitado, com isso as mensagens podem ser enviadas de forma rápida e 

direcionada. 

 Através dessa facilitação trazida pela internet, os veículos de 

comunicação assim como o rádio vêm usando as redes sociais como estratégias 

para atração e fidelização de ouvintes. Segundo o apresentador do programa 

Railson Carlos, elas funcionam como extensão da produção radiofônica, podendo 

o ouvinte acompanhar mesmo que não esteja no horário. Então com isso, acabam 

oferecendo conteúdo além da programação por difusão tradicional, e prendendo o 

acompanhante com conteúdos diversos. 

 
A convergência teria um caráter fundamental de interação, 
dependendo por um lado da competência tecnológica do que 
chama de “novas mídias”, responsáveis pela abertura de 
“caminhos de interatividade” e, por outro, estabelecendo “dois 
parâmetros de avaliação: a capacidade dos objetos de incitar a 
interação e o interesse da sociedade em interagir” (FACCION, 
2010, n.p.). 
 

 
 A chegada da internet expandiu, nas formas das redes sociais, a 

participação dos indivíduos criando mais um meio interativo e um elo entre a 

emissora e o ouvinte. Fazendo com que haja uma participação mútua entre as 

duas partes, um público que procura mais uma plataforma como forma de 

interação e/ou participação e outra que alimenta essa nova plataforma com 

conteúdos diariamente ou semanalmente, dependendo da necessidade pedida 

pelo público. 

 Segundo Santaella (2003), esse processo de convergência midiática 

surgiu com a necessidade dos ouvintes, no caso do rádio, saírem da inércia da 

recepção e se colocarem como produtores de conteúdos diante da cadeia 

produtiva de conteúdo dos veículos de comunicação. E foram surgindo as 

principais formas de controle desses receptores da produção de veículos de 

comunicação, quando lançaram um simples controle remoto para mudança de 

canal, possibilitando uma mudança, uma escolha. Aos poucos esses 
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consumidores de conteúdo foram se mostrando também como produtores e 

assumindo um novo papel, de consumidor e produtor. 

 Para Jenkins (2009), a interatividade foi um modo encontrado pelas novas 

tecnologias para dar um feedback ao consumidor desses veículos de 

comunicação. Já a participação se diferencia da interatividade, sendo a 

“participação ‘moldada pelos protocolos culturais e sociais’ (JENKINS, 2008, p. 

183), mais ilimitada que a interatividade e controlada mais pelos consumidores 

dos produtos midiáticos que por seus produtores”. 

 A coexistência dessas duas mídias, rádio e internet, se fazem presentes 

no programa Forrozão de Mossoró, propiciando um novo meio para 

acompanhamento de conteúdo como também se tornando um elo entre o locutor 

e ouvinte do programa. Sendo utilizada na difusão de conteúdo e como 

plataforma de interação, as redes têm cumprido o seu papel diante da 

necessidade do rádio da adaptação a essa nova mídia. Contribuindo para a 

difusão de um veículo de comunicação antigo, abrangendo o seu alcance e 

atraindo um novo público para o rádio. 

 Além de manter o público antigo, a ajuda dessa nova mídia atrai novos 

acompanhantes para o veículo, atraindo os jovens, que são os usuários mais 

assíduos das redes sociais, a participarem da audiência e formatação do 

conteúdo radiofônico. No programa, o público que interage através dos meios de 

comunicação da rádio e do programa é responsável pela alteração de 60% da 

programação musical do Forrozão. 

 Com isso, vemos a importância dessa junção de mídias em prol de 

benefícios em comum que é aumentar a audiência e fidelizar o seu ouvinte do 

programa. Através dessas interações, o ouvinte se sente atendido e especial para 

a produção do programa. 

 Diante do tema proposto, vemos a necessidade que há de se estudar 

mais o veículo rádio e suas perspectivas. O tema que escolhemos dá a sua 

contribuição para o veículo, estudando as suas mudanças e adaptações 

acontecidas no decorrer dos anos. Apresentadas as considerações quanto ao 

nosso objeto de análise, é importante destacarmos também o valor deste trabalho 

para o nosso enriquecimento acadêmico e consequentemente profissional. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário aplicado aos ouvintes do programa 

Questionário aplicado aos ouvintes do Forrozão de Mossoró com o fim de 
complementar um trabalho de conclusão de curso da graduanda de Comunicação 
Social da Uern, Clara Ávila. O trabalho tem como tema: A convergência midiática: 
o caso do Forrozão de Mossoró. 

- Convergência midiática: Trata-se da coexistência de duas ou mais mídias 
utilizadas para aumentar o potencial de visibilidade e abranger ainda mais o 
alcance, no caso do meu estudo, o rádio e a internet, sendo eles usados para 
aumentar a audiência e aproximar os ouvintes do locutor|programa. 

Perguntas 

Idade: 

Gênero: Masculinho(   )   Feminino (   ) 

1- Cidade onde reside¿ 
A) Mossoró 
B) Cidade vizinha a Mossoró 
C) Outra cidade 
D) Outro estado 

 
2-  Motivo pelo qual ouve o Forrozão? 
A) Tipo musical 
B) Formato 
C) Horário 
D) A proximidade ao locutor e poder sugerir músicas 

 
3- Como ouve o programa? 
A) Em casa 
B) No carro – deslocamento 
C) No portal 93 
D) No smartphone 
E) Outro site 

 
4- Você acompanha o Forrozão a quanto tempo? 
A) 1 ano 
B) 2 anos ou mais 
C) Desde o início 

 



73 

 

 

5- O que faz você ser fiel ao Forrozão de Mossoró? 
A) O locutor 
B) A programação 
C) O estilo musical 
D) Pela interação com outros ouvintes 

 
6- Como você costuma participar do Forrozão de Mossoró? 
A) Pedido de música 
B) Participação em promoções 
C) Enviando Notícias 
D) Enviando notícias e informações 

 
7- Quais espaços na internet que você usa para interagir ou se atualizar? 
A) Site na internet 
B) Rede Social 
C) Aplicativo do celular 
D) Outro – Qual? 

 
8- Qual rede social você mais utiliza para acompanhar o programa? 
A) Facebook 
B) Twitter 
C) Instagram 

 
9- O que falta na programação do Forrozão? 
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APÊNDICE B - Questionário aplicado ao produtor e locutor do programa 
Forrozãode Mossoró 

Como o programa foi idealizado?(Resposta) O programa foi idealizado na 
época por se tratar de um gênero musical com bastante aceitação no mercado 
local e por ser predominante do Nordeste, sendo a nossa referência no contexto 
nacional. 

Como foi pensado o nome do programa? (Resposta) A idéia na realidade foi 
identificar o ritmo na assinatura do programa e para agregar valor o sobrenome 
seria da nossa cidade. Casamento perfeito! 

Hoje o Forrozão de Mossoró possui o mesmo formato do início?(Resposta) 
Não, com o passar dos anos mantivemos a essência, mas adaptações foram 
feitas. O forró se mistura com os demais ritmos nacionais e por muitas vezes o 
que prevalece o nome do artista ou banda, que chegamos a questionar se é forró 
ou não, mas acaba sendo executado dentro do horário. Nessas adaptações, o 
programa já teve participações que diminuíram o tempo de apresentação local, no 
caso de mução, mas sempre foi das 16 às 19 horas. Hoje temos como novidade a 
mensagem motivacional as 18 horas e em seguida apresentamos " O FORRÓ 
COMEÇA AQUI " quadro criado na minha apresentação também que faz o 
ouvinte recordar os bons tempos do forró em 30 minutos sem intervalo. 

Qual a linguagem do programa?(Resposta) O programa conta com uma 
linguagem popular e jovem, uma interação constante do ouvinte. 

Qual o público alvo?(Resposta) O programa consegue ter uma linguagem para 
jovens, adultos e crianças. Hoje temos crianças com 05 anos que participam 
todos os dias ao vivo, como senhores de 70 anos ou mais que também nos dão 
essa contribuição no horário 

Quanto tempo tem o programa? (Resposta) 28 anos, na minha apresentação 
11 anos 

O programa é dividido em quantos blocos e quantos comerciais? (Resposta) 
Temos 06 blocos de 04 minutos cada. O programa já chegou a 14 anunciantes 
(patrocinadores) do horário. Hoje conta com 12. 

Quando foi a última pesquisa de audiência do programa e como foi feita? 
(Resposta) Tomamos conhecimento que o comércio teria feito uma pesquisa 
interna e nós tivemos acesso ao resultado. Das que pude observar, em todas o 
programa esteve sempre como a maior audiência na cidade e interior. Nessa 
última que não recordo qual instituto, o programa e o locutor foram os mais 
lembrados para os entrevistados. 

Quando foi que se viu a necessidade de usar as redes sociais para atrair e 
deixar o ouvinte mais próximo? (Resposta) O Rádio tem o papel de divulgar, 
mas esse meio também precisar se promover. Com o avanço das mídias, foi 
necessidade nossa acompanhar essa evolução, o rádio deixou de ser o simples 
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instrumento de frequência modular, ele passou a ser um canal entre tantos outros 
meios. A interação com a rede social veio contribuir de modo significativo para o 
crescimento do meio de comunicação, também para nós profissionais quetemos o 
nosso trabalho propagado num campo infinito que é a internet. O profissional 
deixa de ser apenas o protagonista da cabine (estúdio) e passa a ser promovido 
num mercado com maior abrangência. 

Qual o maior concorrente do Forrozão? (Resposta) Costumo dizer que o 
forrozão não tem concorrência. O programa por ser tradicional e inovador no 
rádio, segue na sua liderança e passar a ser pauta para os demais programas do 
gênero. Falo isso não somente pela cidade, mas como acontece nas demais onde 
a 93 FM abrange, o que nós tocamos passa a ser pauta para que eles toquem no 
dia seguinte. Em relação a concorrência entres emissoras existe sim, mas o 
programa com o formato do forrozão de Mossoró eu desconheço. 

O Forrozão tem o horário comercial mais caro da rádio 93fm? (Resposta) No 
conceito de rádio temos a noção que rádio é vendável somente pela manhã, na 
realidade local conseguimos equiparar essa situação. Por ser referência e pelos 
picos de audiência no programa, fazemos parte do maior faturamento da 
emissora junto com o programa matinal. Sendo os dois mais lembrados nas 
pesquisas de opinião pública. 

Você vê as redes sociais como extensão do programa ou apenas como 
complemento de conteúdo e elo com os ouvintes? (Resposta) Extensão do 
programa. É fácil hoje ter acesso ao que se perdeu no horário por motivo ou 
outro. A rede social agrega por demais não só o programa, como a emissora que 
passa a estar em evidência. 

Qual a quantidade em média da participação online do programa? (Resposta) 
Com o recurso do whatsap tem dias que supera as ligações no estúdio. A 
interação pela rede social hoje é nosso principal termômetro de audiência. 

Como você avalia essa convergência midiática e de que forma ela ajuda na 
formação de conteúdo do programa? (Resposta) Ela ajuda, ela fortalece o 
meio. O rádio, assim como outros meios se complementam com as novas 
tecnologias, isso chamo de aperfeiçoamento. as características mudam, mas isso 
faz parte do processo de evolução. 

O programa televisivo Forrozão na TV funciona como extensão do programa 
Forrozão de Mossoró ou são apenas programas de temas afins? (Resposta) 
O FORROZÃO NA TV é uma extensão do nosso trabalho no rádio, ideia que 
tivemos juntos com as novas mídias de proporcionar uma aproximação do nosso 
ouvinte que passa a ser nosso telespectador . Com a mesma apresentação do 
rádio, o programa da tv segue em constante interação com o público e tem por fim 
resgatar a regionalidade quanto à atualidade no estilo mais nordestino da música, 
o forró. 

 



76 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A - Plano comercial do programa Forrozão de Mossoró 

 

 

Rádio Resistência de Mossoró Ltda 

Tv. O Mossoroense, 42 – Centro Cep:. 59.600-730 

Fone/Fax: (084) 315-3200/315-3207 

C.N.P.J.: 12.696.548/0001-05 – Insc. Mun. 002.009-0 

Mossoró – Rio Grande do Norte 

 

FORROZÃO DE MOSSORÓ 

 O programa FORROZÃO DE MOSSORÓ há 26 anos é 
consagrado como o melhor e mais completo programa de forró da 
região.As novidades do ritmo, as bandas do momento, as músicas 
marcantes e a participação do ouvinte fazem deste horário a maior 
agitação do rádio.Com um estilo irreverente e popular, o apresentador 
Railson Carlos anima as tardes de segunda a sexta feira, das 16 às 
19 horastocando o melhor do forró e interagindo com o ouvinte 
através de e-mails,cartas, promoções do telerádio e participação ao 
vivo. O PROGRAMA COM SUA AUDIÊNCIA também TORNA-SE 
UMA VITRINE PARAS AS BANDAS LOCAIS e nacionais,e nosso 
objetivo além de promover eventos, é também  tornar parceiros de 
grandes empresas que desejam reforçar sua marca e garantir 
credibilidade e retorno financeiro com o nosso anúncio.  

 

- Média de 200 ligações em 03 horas de programa; 

- Mais de 500 ligações no telerádio 93 em 03 horas de programa; 

Torne-se tambémum anunciante de sucesso 
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PLANO MENSAL:  

* 03 spot´s de 30” durante o programa  

* 02 testemunhais, 30” com anúncio do cliente 

* 02 Citações – Início e Fim do programa 

* interação do locutor com a marca na volta de cada bloco 

 

INVESTIMENTO:  

R$ 3.000,00 

R$ 2.500,00 a partir de 06 meses 

R$ 2.000,00 a partir de 12 meses 

 

VALOR TOTAL : R$ 3.000,00 (DESCONTO CONCEDIDO PARA CONTRATO 
ACIMA DE 06 MESES INCLUINDO O FORROZÃO DE MOSSORÓ E AUDIÊNCIA PREMIADA) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


