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O podcast nas narrativas midiáticas contemporâneas 1 

Maria Alice dos Santos Ferreira 2 

 
RESUMO: O presente trabalho traz a discussão sobre as narrativas contemporâneas 
constituídas pela linguagem do podcast. Nesse sentido, busca investigar tal fenômeno a partir 
de programas de rádio feitos para a internet, os podcasts. O artigo propõe fazer uma 
abordagem descritiva de tal fenômeno, a investigação de seus antecedentes e supor caminhos 
para entender as causas de sua proliferação, bem como as possíveis consequências desses 
recursos midiáticos para a atualidade. 
 
INTRODUÇÃO  

Antes de iniciar esse artigo é preciso esclarecer duas coisas. A primeira delas diz respeito a 

palavra contida no título desse trabalho que é “narrativas”. Narrativas, nesse contexto, diz 

respeito as próprias histórias, e mesmo ao ato de construir histórias, e não necessariamente ao 

gênero literário que corresponde a denominação de narração.  

Dessa forma, narrativa não é apenas narração, o que significa a apresentação verbal de um 

fato, incidente ou acontecimento que pressupõem movimentação e transformação 

(BORGES,2003, p.37). Narração como gênero literário tem uma dimensão temporal do 

mundo sensível, portanto, a dimensão temporal é o fator estrutural mais importante.  

Quando se olha para as histórias geradas pelo rádio e pelos podcasts se vê, certamente, o uso 

do recurso da narração, mas não apenas isso, usa-se também o recurso da dissertação, por 

exemplo. A dissertação nada mais é que traduzir ideias em palavras, é a exposição verbal das 

ideias, conceitos, opiniões ou argumentos. Então, pode-se dizer, que esse tipo de recurso 

expositivo está presente em muitas das “histórias” geradas pelos podcasts.  

Em menor medida, a descrição, como o processo de composição de texto, também pode estar 

presente e essa ferramenta certamente é a menos usual dentro do universo do podcast, mesmo 

que ele seja uma ferramenta de áudio e em alguns momentos requeira o recurso da descrição.  
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Dessa maneira, pode-se dizer que narrativas, nesse cenário, são entendidas como construções 

significativas que estruturam a verbalidade dos podcasts, primeiro em seu substrato textual, 

depois em sua versão oral.  

O outro ponto que precisa de um esclarecimento prévio é de que o podcast nesse trabalho será 

observado como herdeiro da mídia rádio. Iniciar essa reflexão pelo rádio e não, 

necessariamente, pelo universo das mídias digitais para entender o fenômeno dos podcasts é 

uma escolha mais tradicional, na qual se enxerga o objeto de estudo de forma mais linear, 

dentro do desenvolvimento histórico das mídias.  

O rádio aqui é tido como o pai desse novo meio de comunicar em áudio, que é o podcasts. O 

pai que é o antecessor e que atribui como herança muitas qualidades para o podcast, como por 

exemplo, o fato de ser uma mídia sonora, de trabalhar com programas e outras especificidades 

mais, contudo, em outras ocasiões se distingue do rádio convencional e a mais contundente 

característica desta distinção é o fato de que o podcasts não é ao vivo e esse é um aspecto 

importantíssimo para o rádio.  

 

O PIONEIRISMO DO RÁDIO 

A história do rádio começa com as transmissões realizadas por amadores que foram os 

pioneiros da radiodifusão. Esses jovens, inclusive adolescentes, operavam estações de rádio 

rudimentares, captando sinais de navios e batendo papo com colegas distantes.  

Os primeiros radioamadores foram os pioneiros em utilizar o termo transmitir. Os termos 

relacionados ao rádio tem muita conexão com universo da agricultura, como se referem, no 

livro Uma história social da mídia, Asa Briggs e Peter Burke. Há no texto um comentário 

sobre como o vocabulário da área do rádio é herdeiro das denominações da agricultura, como 

a própria palavra cultura. Disseminar, termo criado na época para designar ato de propagar 

ondas de rádio, vem de lançar sementes livremente, não fazendo furos ou jogando em fileira. 

(BRIGGS e BURKE, 2004, p.166) 

A invenção do rádio, como outras invenções das comunicações e da tecnologia, é uma 

invenção que não se deu em um único lugar, de forma isolada, mas pode-se ver seus indícios 

em diversos países como a Rússia, França, Itália e no Brasil, com padre-cientista Landell de 
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Moura, que fez sua primeira transmissão em 1900 e em 1901 patenteou, no território 

brasileiro, sua invenção.  

Mas o fato é que esse estudo não vai se ater exatamente a invenção da tecnologia radiofônica, 

mas sobretudo, ao desenvolvimento social dessa tecnologia de comunicação e seus impactos 

sociais e para o campo da comunicação. 

Não obstante, na história, quem leva o mérito pela a invenção do rádio é o italiano Guglielmo 

Marconi, que em 1896 parte de tecnologias já desenvolvidas, fazendo alguns aprimoramentos 

e chega na Inglaterra para demonstrar seu invento. No país faz contato principalmente com 

pessoas ligadas ao cenário militar e apresenta seu invento, que em seu início se chama 

radiotelegrafia.  

Em território americano Lee De Forest foi um importante radioamador, ele inventou várias 

inovações para o rádio. Em 1916 já operava uma rádio no Bronx e transmitiu as eleições 

presidenciais, que levaram Woodrow Wilson a Casa Branca.. Em suas transmissões havia 

músicas e bate-papos, que tinham a duração de mais ou menos uma hora por dia.  Segundo 

projeções da época, a audiência da estação de rádio de De Forest, em 1919, já tinha mais ou 

menos, no período noturno, a quantidade de mil ouvintes.  

Da cidade americana de Jersey City, em 1921, a luta de Jack Dempsey e George Capentier, 

foi narrada pelo locutor J. Andrew White, que trabalhava para a Radio Corporation of 

America (RCA). Ele se torna o primeiro locutor esportivo da história ao narrar a luta. Com 

um telefone nas mãos, que fazia o papel de um microfone, que era conectado por longos fios a 

um enorme rádio transmissor, a luta foi ouvida, não apenas pelos 90 mil espectadores que 

estavam na plateia, mas também foi acompanha, pelo rádio, por outros 300 mil ouvintes. 

(WU, 2012, p.44)  

Esse evento foi muito importante para o desenvolvimento do rádio, no sentido de alcançar 

grandes audiências e de trazer o potencial da transmissão simultânea de um evento. Foi a 

primeira vez na história que mais pessoas testemunharam um evento de forma remota do que 

no próprio local de acontecimento.  

Antes da internet o rádio foi a maior mídia aberta do século XX em seu início, havia uma 

economia aberta e irrestrita para o desenvolvimento da tecnologia e de suas linguagens.  Esse 

cenário era possível, pois, estavam ali alguns tipos excêntricos e apaixonados pela nova 
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descoberta.  Acreditavam que a transmissão da voz ou de sons poderia estar em alcance de 

todos, tinham um ideal utópico para esse novo meio de comunicação. 

No começo do rádio, nas décadas de 10 e 20 do século XX, havia a ideia de que esse meio iria 

trazer grande desenvolvimento e benefícios sociais, como a distribuição da informação para 

aqueles que tinham menos acesso, o rádio seria um serviço de utilidade pública, que ajudaria a 

população ter mais discernimento político, mais acesso a cultura.  Essas expectativas 

idealistas eram corroboradas pelos radioamadoristas, tal como pelos profissionais das 

empresas de comunicação e também pelos governos.  

Porém, a expectativa muito positiva em relação a bem feitoria do rádio e ao acesso ilimitado a 

esse recurso, sem interesse de desenvolvimento financeiro durou pouco, já que as grandes 

corporações ligadas às comunicações da telefonia e da telegrafia investiram nas compras das 

patentes e logo dominaram esse mercado. Dentre elas, a principal interessada, no que se refere 

a compra investimento nas tecnologias que estavam sendo descobertas, foi RCA, que além de 

fabricar aparelhos de rádio também detinha a maior parte das redes difusoras de rádio.   

Na Inglaterra a BBC tinha o ideal de ser um serviço de utilidade pública, que era 

desconectado de governos e empresas, mas que estava sob a égide do governo britânico, que a 

protegia legalmente e determinava a sua hegemonia e seu monopólio. Conforme foi se 

desenvolvendo profissionalmente o rádio as questões sobre a sustentabilidade financeira dessa 

indústria foram aparecendo. No princípio a atividade publicitária dentro do meio era vista 

com maus olhos, sendo criticada, inclusive, pelos gestores de grandes corporações.  

Mas a propaganda logo entrou nas rádios, sendo ela, até os dias de hoje, o meio pelo qual se 

financia essa indústria. No início, nos Estados Unidos, o rádio era sustentado pela venda dos 

aparelhos de rádio, porém viu-se rapidamente que esse modelo era insustentável, já que a 

capacidade de venda dos aparelhos era limitada. A partir daí a publicidade entra no âmbito do 

rádio, com anúncios publicitários entre os intervalos dos programas, com inserts dentro da 

faixa de programação e com programas próprios. O marketing de conteúdo já era uma ação 

presente desde o início dessa mídia 

Na Inglaterra os anúncios demoraram um pouco mais a se estabelecer porque na BBC, que 

assumia o papel de grande rádio difusora da Corporação da Coroa Britânica, era sustentada 
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por meio de taxas sobre a venda de aparelhos e impostos. Contudo, a proliferação de outras 

redes difusoras foi inevitável e a publicidade também. 

 

ECOS TRIBAIS  

O rádio, assim como outros meios de comunicação, teve sua existência e relevância 

questionada quando a televisão começou a fazer parte dos meios de comunicação massivos e 

a tomar um espaço antes predominado pela comunicação radiofônica. Todavia os dois 

conviveram e convivem até hoje num espaço midiático de contínuo intercâmbio de linguagens 

e fazeres. 

Um dos muitos efeitos que a televisão teve sobre o rádio foi o de transformá-lo de um meio de 

entretenimento para um meio que fizesse um serviço de utilidade pública, com notícias, hora 

certa, informações sobre o trânsito e sobre o tempo (MCLUHAN, 1974, p.335). Esse é 

justamente um conteúdo que remete ao envolvimento tribal das coisas cotidianas, onde põe 

em contato as pessoas umas com as outras, em uma conversa privada, cotidiana, banal, sobre 

sua própria experiência.  

O rádio afeta os indivíduos de forma muito pessoal, trazendo justamente essa intimidade pelo 

que não é expresso, pelo que está entre o locutor e o ouvinte.  Ele desperta uma experiência 

particular, por isso há aí ecos ressonantes das “trombetas tribais e dos tambores antigos” 

(MCLUHAN, 1974, p.337), porque há em sua natureza o “poder de transformar a psique e a 

sociedade numa única câmara de eco” (MCLUHAN, 1974, p.337). 

Mesmo que o rádio, em sua fruição, proporcione uma experiência individual, onde há uma 

audição pessoal, individual, solitária, apesar disso, essa escuta não é um ouvir 

individualizado, no sentido moderno, mas pelo contrário, faz reviver uma experiência tribal 

ancestral, na qual resgata-se as tramas de um profundo enlaçamento tribal.  

O rádio é um meio poderoso, que convoca a força sinestésica da audição. Nesse sentido, a 

escuta leva o ouvinte a completar a ação presente, desenvolvendo uma estratégia psíquica 

muito comum e mais atribuída às imagens do que à qualidade sonora, mas que é uma verdade 

potente dentro das mídias de áudio. A estratégia é a de fechamento, onde estimula-se a 

capacidade cognitiva de executar a complementação de uma ação ou uma forma. Os outros 

sentidos preenchem sinestesicamente esse cenário, dando formato e consistência ao conteúdo. 
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Assim, podemos dizer que os efeitos do rádio não se conectam diretamente aos conteúdos da 

sua programação, e sim a forma como esse conteúdo é confeccionado. Para que o rádio esteja 

adequado às estratégias de mercado e seus interesses comerciais, o meio é subjugado e 

direcionado para o entretenimento, como estratégia de neutralidade. Dessa forma, essa 

neutralidade, que está associada ao entretenimento, tem uma penetração de velocidade 

máxima e impacto profundo em nível psicológico e também social.  

 

O PODCAST – O RÁDIO EM MOVIMENTO 

O rádio é uma mídia em movimento, desde seu surgimento passou por muitas transformações 

e agora com a internet, assim como todas as outras mídias, passa por mais um momento de 

transformações profundas. Hoje, para se escutar rádio não é necessário um aparelho de rádio, 

nem a captação das ondas de rádio, mas pode-se ouvi-lo por meio da internet, com conexão 

pela internet de forma simultânea a programação veiculada pelas ondas hertzianas e também 

por demanda, por meio do streaming.  

O rádio na atualidade traz características da conversão midiática e também a conversão de 

plataformas e gadgets, meios pelos quais se pode consumir esse tipo de conteúdo de 

comunicação. Mais do que outros meios, o rádio apresentou uma enorme capacidade para se 

transformar diante da revolução da internet, ele se adaptou muito bem a rede mundial de 

computadores e encontrou no celular o dispositivo ideal para a sua qualidade de mobilidade.  

Apesar de todas as mudanças, o rádio streaming/web ainda apresenta algumas características 

importantes do rádio tradicional.  Como a capacidade de transmitir sons, informação, 

prestação de serviços de utilidade pública e a construção de narrativas de reflexão social, 

artísticas e de entretenimento.  

Quando a internet surgiu havia em torno dela uma grande euforia utópica, no sentido de que 

essa nova tecnologia propiciaria o maior compartilhamento de informações para aqueles com 

pouco acesso e daria a oportunidade para os pequenos produtores, que teriam espaços mais 

democráticos de criação e distribuição de conteúdos.  

No entanto, apesar de que alguns desses elementos de fato existam, sabe-se que os grandes 

conglomerados de comunicação ainda dominam os espaços de comunicativos, mesmo que 
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esses sejam feitos no âmbito da internet, pois recriam o contexto mais tradicional, onde é 

primordial para uma existência em destaque o grande investimento de capital financeiro.  

Assim, entramos no âmbito dos podcasts que são programas de rádio feitos para a internet e 

que são disponibilizados por meio de streaming. Os podcasts, sem dúvida, proporcionaram 

aos produtores de conteúdo ou creators, a possibilidade de ter canais e programas de rádio, o 

que antes era praticamente inviável para uma pessoa comum, pois as concessões das 

telecomunicações são muito limitadas e respondem à uma ordem política e do capital bastante 

restritivas. 

O nome podcast vem da raiz do rádio e deriva do termo podcasting que significa radiodifusão 

sob demanda, distribuído no ambiente online. Inicialmente os podcasts eram distribuídos pela 

internet, por meio de sites. A partir dos anos 2005, nos EUA, a Apple tornou esse tipo de 

formato mais acessível via iTunes e em 2007 lança um modelo de iPhone já integrado com 

arquivos de podcast. Dessa forma, o próprio nome podcasts deriva do iPod, gadget criado 

pela Apple.  

Os usuários do sistema Android até o ano de 2018 tinham que escutar programas de podcast 

na internet, em seus dispositivos móveis ou computadores, mas nesse ano Google 

disponibiliza um aplicativo nativo para Android e entra no mercado das empresas de 

streaming de áudio como Spotify e Deezer. A partir daí, o consumo desse tipo de formato 

aumenta exponencialmente. 

Em território brasileiro, programas produzidos no país se iniciam em 2006 e hoje a estimativa 

é de que haja, aproximadamente, mais de dois mil programas de podcast ativos nos 

agregadores de áudio. Portanto, não podemos entender o rádio na atualidade sem pensar nos 

podcasts, em suas características e seus impactos para a produção e distribuição de conteúdos. 

Pode-se dizer que os podcasts democratizaram, de certa forma, o espaço de comunicação 

sonora radiofônica, mas ele também é um espaço onde podemos observar a força que os 

grandes conglomerados ainda têm na comunicação.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Para refletir criticamente sobre o tema faremos uma abordagem breve sobre o 

desenvolvimento histórico da mídia rádio, a partir dos autores Asa Brigs e Peter Burke, no 
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qual se contextualiza a invenção da mídia rádio dentro de um ambiente histórico geral das 

comunicações. Para complementar as circunstâncias históricas traremos o texto de Tim Wu, 

com seus Impérios da Comunicação, onde o autor traça um panorama do desenvolvimento do 

veículo rádio, a partir de uma perspectiva das indústrias das mídias e a construção de 

monopólios. 

Contextualizando os modos de ser das mídias radiofônicas, traremos as reflexões de Marshall 

Mcluhan sobre os meios de comunicação como extensões do homem e seu entendimento 

sobre a força sinestésica e tribal das comunicações em áudio.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, na qual observa-se o objeto, descrevendo 

seus fenômenos, para poder traçar reflexões e inferir hipóteses a respeito das práticas 

comunicativas contemporâneas.  

O contexto presente é determinado pelo corpus, que se constitui por uma amostra aleatória, 

qualitativa, composta por um pequeno conjunto exemplar de podcasts, distribuídos por 

plataformas de agregadores de podcasts como Deezer, GooglePodcast e Spotfy. 

Para sustentar teoricamente o método de observação exploratória usaremos a revisão 

bibliográfica, de autores consagrados da área da comunicação, mas que não necessariamente 

se referem diretamente ao objeto estudado, os podcasts. Dessa forma promoveremos 

observações qualitativas a respeito das hipóteses levantadas e iniciaremos um trabalho de 

análise e reflexão sobre o desenvolvimento de narrativas nos meios de áudio na 

contemporaneidade.  

 

RESULTADOS 

O trabalho proposto faz parte de um pré-projeto de pesquisa de pós-doutorado, para a difusão 

do conhecimento acerca do objeto podcast, suas singularidades e de que forma contribuí para 

as narrativas da contemporaneidade.  
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Assim, pretende-se criar um percurso de pesquisa no qual o tema dos podcasts é observado a 

partir do prisma da compreensão das novas narrativas, como elas se dão, quais são seus temas, 

sua relevância social e para a área da comunicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao observar-se a evolução do rádio e o desenvolvimento dos podcasts pode-se refletir sobre a 

importância desse meio como uma forma de difusão do conhecimento, que disponibiliza 

informação, que também promove entretenimento e propicia o desenvolvimento de 

linguagens artísticas.  

O rádio traz a comunicação oral tão cara aos aspectos de socialização, equilibra a 

comunicação muito pautada na visualidade, onde estão a televisão e os meios gráficos, e 

retoma um aspecto importante da comunicação social que é a oralidade, que teve, e ainda tem, 

um papel fundamental na transmissão do conhecimento, feito por meio de narrativas que se 

perpetuam por toda a história da humanidade.  

Os podcasts, por sua vez, trazem uma nova possibilidade de manutenção dessas narrativas 

orais na contemporaneidade, mas também trazem em si toda a complexidade da comunicação 

atual, na qual os atores deste enredo comunicativo disputam espaços mercadológicos e 

convivem em um ambiente onde as inovações muitas vezes são cooptadas pelas grandes 

organizações para se manterem soberanas na organização, produção e distribuição das 

comunicações sociais.  
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