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RESUMO 
 
O presente artigo propõe uma aproximação ao debate sobre a composição de reportagens 
radiofônicas expandidas. Para tanto, partimos da discussão baseada em três principais 
vertentes: reportagens radiofônicas (HERRERA DAMAS, 2008; FERRARETTO, 2014; 
MARTÍNEZ-COSTA E DIEZ UNZUETA, 2005), rádio expandido (KISCHINHEVSKY, 
2014) e reportagens multimídia (LONGHI, 2014; CRISTIANO et al., 2012). Dessa forma, 
considerando esse percurso teórico-metodológico, além de utilizarmos revisão de literatura 
para delimitar os conceitos apresentados, realizamos uma pesquisa empírica com análise de 
conteúdo (HERSCOVITZ, 2007) e um estudo de caso (YIN, 2001) utilizando a reportagem 
“Marvila. O lado invisível de Lisboa”, da rádio portuguesa Renascença, produzida em 
março de 2016. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rádio expandido. Reportagem multimídia. Reportagem 
radiofônica. Radiojornalismo. Comunicação. 
 
 
 
 
 

DISCUSSING EXPANDED RADIO REPORT 

The audio as the guiding thread of the narrative 

 
 

ABSTRACT 
 
This article proposes an approximation to the discussion about the composition of 
expanded radio reports. Therefore, we start from the discussion based on three main 
aspects: radio reports (HERRERA DAMAS: 2008; FERRARETTO: 2014; MARTÍNEZ-
COSTA & DIEZ UNZUETA: 2005), expanded radio (KISCHINHEVSKY: 2014) and 
multimedia reports (LONGHI: 2014; CRISTIANO et al.: 2012). Thus, considering this 
theoretical-methodological line, besides using literature review to delimit the presented 

                                                             
1Trabalho apresentado no GT Narrativas e textualidades midiáticas. 

2Universidade Federal de Ouro Preto, Mestranda no Programa de Pós Graduação em Comunicação e 
Temporalidades; e-mail: lviana.s@hotmail.com 
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concepts, we conducted an empirical research with content analysis (HERSCOVITZ: 2007) 
and a case study (YIN: 2001) using the report “Marvila. O lado invisível de Lisboa”, of the 
portuguese radio station Renascença, produced in March 2016. 
 
KEY WORDS: Expanded radio. Multimedia report. Radio report. Radiojournalism. 
Communication. 
 
 
 
 
Introdução 

 

O estilo reportagem permite uma liberdade maior ao jornalista, proporcionando – 

muitas vezes – uma fuga dos limites impostos pela imprensa cotidiana. Essa liberdade, nas 

reportagens radiofônicas, possibilita que o repórter se aproprie plenamente dos elementos 

que constituem a mensagem radiofônica – a voz humana, a música, os efeitos sonoros e o 

silêncio (FERRARETTO, 2014, p. 31) – para melhor envolver o ouvinte e aprofundar os 

relatos contidos nas reportagens, contextualizando e ampliando a perspectiva de quem a 

ouve. A liberdade da reportagem permite também que o jornalista atenda a uma das funções 

essenciais do radiojornalismo: contar histórias. É nelas que o personagem assume 

protagonismo e permite a construção de uma ponte entre os sujeitos que compõem a 

audiência, a emissora e o acontecimento em si. 

A reportagem em rádio é um modelo que proporciona o uso de ricos e variados 

recursos de produção, cuidado e criatividade em sua construção estética, além de utilizar 

estratégias narrativas como o uso de personagens, a construção de histórias e a retomada de 

dados e contextos sobre o fato (MARTÍNEZ-COSTA E DÍEZ UNZUETA, 2005), e, 

mesmo que esse meio ocupe novos espaços, essas características se mantêm. O rádio hoje é 

um meio expandido (KISCHINHEVSKY, 2014) que extrapola as ondas hertzianas e está 

presente em diversas plataformas – como nas TVs por assinatura, mídias sociais, telefones 

celulares, etc. –, ao migrar para esses dispositivos, permite que sua linguagem sofra uma 

reconfiguração ao se apropriar das potencialidades provenientes de cada um, mas sem 

perder sua essência radiofônica.  

O rádio expandido, cenário em que se insere a emissora Renascença – nosso objeto 

de estudo – permite que novos elementos se agreguem ao dispositivo sonoro, como textos 

complementares, fotografias, infográficos, entre outros, ocupando novos espaços. Visto 
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isso, podemos afirmar que a reportagem em rádio também está presente na internet e que se 

utiliza das características da web para compor sua narrativa através, principalmente, da 

multimidialidade. Dentro dessas considerações, podemos afirmar que “o universo midiático 

nos fornece uma fartura de exemplos de hibridização de meios, códigos e sistemas sígnicos. 

São esses processos de hibridização que atuam como propulsores para o crescimento das 

linguagens” (SANTAELLA, 2007, p. 81).  

O olhar desse trabalho se volta para as estratégias narrativas adotadas pela 

linguagem sonora, considerando que a informação disponível nesses áudios deve prescindir 

a utilização de outras mídias, como textos e vídeos, que vão servir como complementação. 

A compreensão de que o rádio passa de uma caracterização monomídia a multimídia, como 

lembra Maria del Pilar Martínez-Costa (2001) é fundamental para a definição do que é o 

rádio em cenário de convergência, que pensa a composição narrativa para um perfil distinto 

de audiência (LOPEZ ET AL., 2015). 

Dessa forma, com o objetivo de compreender a reportagem radiofônica expandida, a 

qual ocupa novos espaços, desvincula da identidade editorial do dial e se apropria das 

características do meio digital para incorporar novos elementos, utilizamos como 

metodologia a análise de conteúdo e um estudo de caso da reportagem “Marvila. O lado 

invisível de Lisboa”3, da rádio portuguesa Renascença, produzida em março de 2016. A 

produção explora recursos multimidiáticos agregados ao áudio para contar a história de 

Marvila, que se apresenta na configuração de “um poliedro em que várias dinâmicas se 

cruzam. O novo e o velho, os artesãos e os designers, o verde das hortas e o cinzento do 

cimento que erguem os bairros sociais são alguns exemplos dessa mistura4”. É uma região 

marginal da capital portuguesa, com seus potenciais sociais e humanos.  

A emissora radiofônica estudada possui um histórico de premiações em relação à 

produção multimídia ao utilizar recursos complementares ao áudio para ilustrar e integrar a 

narrativa. A partir disso, pretendemos discutir como o rádio pode explorar estes potenciais 

sem que haja uma perda de sua identidade como meio. 

 
                                                             
3Disponível em: http://rr.sapo.pt/especial/48500/marvila_o_lado_invisivel_de_lisboa Acessado em: 
06/10/2016 

4Texto disponível na abertura da reportagem especial. 
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A expansão da reportagem radiofônica 

 

Ao trabalharmos com o conceito de reportagem temos em vista que, ainda que 

apresentado de forma generalizada, assim como os gêneros, cada meio utiliza suas 

características para desenvolver um produto jornalístico baseado em suas potencialidades. 

Marques de Melo (2016, p. 44) acredita que os gêneros jornalísticos pertencem a uma 

categoria mais ampla, a dos gêneros midiáticos, cuja configuração é determinada pelos 

suportes tecnológicos (meios de comunicação) que condicionam a linguagem utilizada. 

A reportagem radiofônica, por exemplo, vai se diferenciar em alguns aspectos da 

reportagem voltada para o impresso. De maneira geral, podemos afirmar que a reportagem 

é “o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu 

alterações que são percebidas pela instituição jornalística” (MARQUES DE MELO, 1994, 

p. 65). A linguagem do jornalismo no rádio, em sua constituição, foi influenciada pela 

linguagem do jornalismo impresso até conquistar uma identidade própria e autonomia em 

suas produções. 

Diferentemente das reportagens do impresso ou das veiculadas pela televisão, as 

radiofônicas não possuem originalmente imagens ou ilustrações para complementar a 

narrativa. Para contextualizar e prender a atenção do ouvinte, alguns recursos do meio são 

utilizados na produção: os efeitos sonoros, música, silêncio e a voz humana. Esses 

elementos, ao serem combinados, permitem que o repórter insira na reportagem um toque 

pessoal que “não deve ser tomado como regra, e sim como exemplo das possibilidades do 

meio rádio de levar o público sensorialmente, no imaginário, a ver o testemunhado pelo 

repórter” (FERRARETTO, 2014, p. 155). A sonoridade, no entanto, tem seu papel também 

nos objetivos de quem fala. Isto é, o perfil da fonte que analisa ou conta sua história, sua 

função na reportagem e a visibilidade dada aos sons do espaço são definidores da estrutura 

do gênero – e no caso do rádio expandido definem também como o áudio se coloca na 

narrativa. 

Nesse estilo jornalístico, diante da possibilidade de trabalhar com maior liberdade, o 

olhar do repórter determina os rumos e angulações da produção. Para Ferraretto (2014, p. 

153), a reportagem radiofônica “é uma ampliação quantitativa e qualitativa. Em dose 

variável, pode aparecer um toque pessoal do repórter, certo estilo na estruturação da 
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narrativa, dependente da maior ou menor criatividade do profissional, das circunstâncias do 

ocorrido e das características do público”. 

A reportagem em rádio se assemelha muito com a notícia, pois ambas possuem a 

característica de serem informativas, além de veicularem uma ação, feito ou uma 

declaração. Herrera Damas (2008, p. 15, tradução nossa) apresenta as quatro principais 

diferenças entre as duas produções voltadas para o rádio: 

 

1) A atualidade informada pela reportagem não é tão urgente como a da notícia; 

2) A reportagem informa com mais profundidade que a notícia; 

3) A reportagem faz uso mais intenso, expressivo e diverso dos diferentes 

elementos da linguagem radiofônica; e 

4) A extensão da reportagem é variável e pode durar desde 3 até 30 minutos, algo 

que contrasta com a duração da notícia que geralmente não se estende muito 

além dos 40 ou 60 segundos5. 

 

Observamos que, por não possuir um caráter urgente, a reportagem pode demandar 

um tempo maior de produção, o que permite o aprofundamento no tema explorado. Dessa 

forma, o repórter também pode se apropriar melhor dos recursos oferecidos pela linguagem 

radiofônica, criando situações – como o uso de sons ambientes, efeitos sonoros, entre 

outros – para aproximar o ouvinte e contextualizá-lo de forma envolvente, “a reportagem 

persegue uma criativa apresentação estética e uma riqueza expressiva no uso da palavra e 

da música basicamente, mas também na inclusão do som ambiente ou de efeitos sonoros 

que ajudam a construir o relato6” (MARTÍNEZ-COSTA E DIEZ UNZUETA, 2005, p. 115, 

tradução nossa).  Esta contextualização quando realocada nas plataformas digitais passa por 

                                                             
5No original: “1) La actualidad de la que informa el reportaje no es tan urgente como la de la noticia; 2) La 
profundidad con la que informa el reportaje es mayor que la de la noticia; 3) El reportaje hace un uso mucho 
más intensificado, expresivo y diverso de los diferentes elementos del lenguaje radiofónico; y 4) La extensión 
del reportaje es variable y puede abarcar desde los 3 hasta los 30 minutos, algo que contrasta com la duración 
de la noticia que no se suele extender mucho más allá de los 40 ó 60 segundos.” 

6No original: “El reportaje persigue una creativa presentación estética y una riqueza expresiva en el uso de la 
palabra y de la música basicamente, pero también en la inclusión del sonido ambiente o de efectos sonoros 
que ayuden a construir el relato.” 
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uma reorganização, apropriando-se de elementos da narrativa multimídia e adotando 

estratégias imersivas características da narrativa digital como apoio ao eixo sonoro. 

Por possuir curto tempo de duração, a notícia – assim como outras produções 

radiofônicas – é também caracterizada pelo monólogo em sua apresentação, diferentemente 

da reportagem que é marcada por uma pluralidade de vozes. Entretanto, para Herrera 

Damas (2008, p. 29, tradução nossa), a reportagem segue sendo um gênero de monólogo, 

“porque o emprego das diversas vozes geralmente é só instrumental, funcional, técnico e 

estético, e não tem maior valor interativo7”. Tecnicamente, a reportagem radiofônica pode 

ser transmitida ao vivo, ser gravada, ou então transmitida pela combinação da fala do 

profissional de microfone direto no ar com trechos de entrevistas já gravadas ou com som 

ambiente (FERRARETTO, 2014, p. 143). 

O rádio possui em sua história a particularidade de atuar veementemente em 

aspectos sociais, veiculando produções relacionadas à prestação de serviços, seja 

informando sobre o trânsito, seja divulgando calamidades públicas. O relato da vida 

humana também tem destaque em suas transmissões e ganha um espaço maior na 

reportagem, ao representar percepções humanistas do acontecimento. Essa característica 

permanece nas produções radiofônicas ainda que o próprio meio tenha se transformado.  

Derivada do princípio de midiamorfose8 (FIDLER, 1998), a radiomorfose (PRATA, 

2009) contextualiza o processo de mudança em que o rádio se encontra, ao reconfigurar sua 

linguagem e ao adaptar-se às novas tecnologias.  Esse processo não é novidade, o meio se 

modificou quando surgiram a televisão e o transistor, por exemplo. Considerando o atual 

cenário de convergência, o rádio deixa de ser transmitido apenas pelo dial e conquista 

novos espaços, como os celulares – ainda que transmitido através das ondas hertzianas – e 

os smartphones – através dos aplicativos. 

Com o olhar voltado para essa espalhabilidade alcançada pelo meio, Kischinhevsky 

(2014) descreve como rádio transbordou para outras plataformas. Para o pesquisador, 

                                                             
7No original: “Porque el empleo de las diversas voces suele ser sólo instrumental, funcional, técnico y 
estético, y no tiene mayor valor interactivo.” 

8Midiamorfose: conceito segundo o qual explica as transformações dos meios de comunicação, sendo estas 
resultado de interações entre necessidades percebidas, pressões políticas e de competência e de inovações 
sociais e tecnológicas (FIDLER, 1998, p. 21). 
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o rádio é hoje um meio expandido, que não se limita às ondas hertzianas, 
integrando um complexo industrial de radiodifusão que abarca ainda a TV 
por assinatura, as web radios, o podcasting e serviços de rádio social – 
mídias sociais que têm no intercâmbio de áudio seu principal ativo. Numa 
perspectiva não restritiva da radiofonia, entende-se que o meio emprega 
hoje múltiplas plataformas de difusão (KISCHINHEVSKY, 2014, p. 
148). 

 

Ao migrar para esses novos espaços, o rádio se adapta às potenciais características 

disponíveis para moldar uma nova linguagem, mas sempre tendo o áudio como elemento 

central. Na internet, por exemplo, várias outras mídias e recursos próprios – como o 

hiperlink – agregam-se ao áudio na composição da narrativa, servindo como 

complementação ou como estratégia para aproximar o ouvinte-internauta. A esses 

elementos, Kischinhevsky e Modesto vão dar o nome de “parassonoros”, ou seja, 

 
fotos, vídeos, ícones, infográficos e outras ilustrações de sites de 
emissoras, toda a arquitetura de interação (botões de compartilhar, 
etiquetar, curtir, espaços para comentários), textos, hiperlinks, perfis de 
estações ou de comunicadores em serviços de microblogging e sites de 
relacionamento, aplicativos para web rádio ou podcasting, serviços de 
rádio social (KISCHINHEVSKY E MODESTO, 2014, p.19). 

 

Por utilizar esses elementos “parassonoros” como complementação do áudio, as 

reportagens radiofônicas expandidas para a internet são frequentemente classificadas 

apenas como reportagens multimídias, sem a percepção de que o áudio é o principal fio 

condutor da história. Para Lopez (2010, p. 25), essas produções que possuem o som como 

espinha dorsal são oriundas de um rádio hipermidiático, no qual o “seu perfil 

multiplataforma envolve uma narrativa que, embora importante, é complementar ao áudio”. 

Dessa forma, é através da multimidialidade que as reportagens radiofônicas expandidas 

serão construídas, considerando que as produções radiofônicas – assim como o próprio 

meio – também ocupam novos espaços e se apropriam das características disponíveis para 

reconfigurar sua linguagem. 

As reportagens multimídias, ou “formatos noticiosos hipermidiáticos” são produtos 

informativos produzidos e distribuídos nos meios digitais de comunicação e informação, 

que contêm as características de multimidialidade, interatividade, conexão e convergência 

de linguagens próprias da linguagem hipermídia e do ambiente digital e online de 
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informação (LONGHI, 2014, p. 14). A partir de uma sistematização da evolução dos 

formatos expressivos multimidiáticos da notícia no jornalismo digital, Longhi (2014, p. 

901) identifica três momentos principais dessa trajetória: 

 

1) O slideshow noticioso e os primeiros produtos noticiosos multimidiáticos, no 

início dos anos 2000; 

2) Os especiais multimídia, de meados de 2002 a 2011; e 

3) A grande reportagem multimídia, de 2012 em diante.  

 

De acordo com a autora, estamos na era do jornalismo long-form, em que se verifica 

uma renovação na narrativa jornalística em ambiente digital: “o termo vem sendo utilizado 

para definir artigos longos com grande quantidade de conteúdo, que cresceram em 

popularidade na Web nos últimos anos, em sites noticiosos, agregadores de textos 

jornalísticos e de não ficção (...)” (LONGHI, 2014, p. 912). Por essas produções serem 

longas, possuem mais tempo de elaboração e, consequentemente integram grande 

quantidade de formatos e diferentes recursos de hipermídia. Cada meio integrado traz suas 

próprias linguagens pra produção, criando estilos próprios que contribuem para a 

construção de uma identidade narrativa para as reportagens em ambiente digital. Cristiano 

et al. afirmam que 

 
a grande reportagem multimídia possui uma vantagem enorme com 
relação às reportagens comuns, uma vez que se utiliza de todos os recursos 
dos meios de comunicação tradicionais; som, imagens, texto, áudio e 
gráficos, resultando em reportagens com bem mais profundidade, 
conteúdo, clareza e dinamismo (CRISTIANO et al., 2012, p. 6). 

 

A multimidialidade é uma característica indissociável do ambiente digital, pois 

encontramos uma variedade de mídias que combinadas entre si constroem a narrativa 

jornalística. Seixas (2004, p. 9) defende que “a princípio, a imagem em movimento nos 

parece ser, necessariamente, a linguagem intrínseca ao meio. Acreditamos, no entanto, que 

para certos gêneros pode-se ter texto como espinha dorsal, para outros, imagem estática, em 

movimento ou áudio”. Especificamente sobre os gêneros em ambiente digital, Bertocchi 

(2005, p. 1296) acredita que por um lado eles continuam respondendo a mesma lógica que 
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os do jornalismo tradicional, e que por outro, respiram os ares de um subcampo do 

jornalismo em formação. 

Visto isso, partindo da discussão baseada nas três vertentes apresentadas – 

reportagens radiofônicas (HERRERA DAMAS, 2008; FERRARETTO, 2014; 

MARTÍNEZ-COSTA E DIEZ UNZUETA, 2005), rádio expandido (KISCHINHEVSKY, 

2014) e reportagens multimídia (LONGHI, 2014), propomos a reflexão acerca da 

reportagem radiofônica expandida. 

A reportagem radiofônica expandida para a web traz características oriundas da 

produção de rádio voltada para o meio tradicional, emitida através de ondas hertzianas, 

como por exemplo a difusão de histórias de interesse humano, a prestação de serviços e a 

participação do ouvinte. No meio digital, esses quadros ganham novas dimensões por meio 

da utilização dos elementos parassonoros: os atributos relacionados à humanização das 

histórias contadas podem ser evidenciados pelas fotografias dos personagens, enquanto a 

prestação de serviço se torna interativa com a utilização de infográficos que vão delinear a 

informação desejada ou quando pode ser ilustrada por um vídeo que registrou o 

acontecimento – que antes chegava ao ouvinte somente pelo som ambiente captado naquele 

momento.  

Destacamos, todavia, que a fugacidade – característica do rádio tradicional – perde 

sua veemência na web, pois as plataformas digitais permitem além da escuta sob demanda, 

a recuperação de áudios veiculados que permitem a formação de bancos de dados, graças 

ao espaço ilimitado da plataforma. Essas informações podem ser distribuídas e acessadas 

através de links que interligam a reportagem com outros dados.  

 

Marvila. O lado invisível de Lisboa 
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A reportagem radiofônica expandida que analisamos nessa pesquisa é uma produção 

da rádio Renascença, emissora portuguesa que conquistou seis vezes9 o prêmio Excelência 

Geral em Ciberjornalismo – principal distinção dos prêmios da categoria no país – 

distribuído pelo ObCiber10. 

Como metodologia, recorremos ao estudo de caso, “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” (YIN, 2001, 

p.35) e à analise de conteúdo para compreender as estratégias narrativas adotadas na 

composição da reportagem radiofônica expandida “Marvila. O lado invisível de Lisboa”. 

Para Herscovitz (2007. P. 127), a análise de conteúdo é um 

 
método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e 
imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital 
encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos 
estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e 
formatos enquadrando-se em categorias previamente testadas, 
mutuamente exclusivas e passíveis de replicações (HERSCOVITZ, 2007, 
P. 127) 

 

 Através das ferramentas que este método nos oferece, observamos e sistematizamos 

os elementos centrais da reportagem em questão com base nos áudios disponíveis. 

Delimitamos nossas unidades de registro a partir de cinco categorias principais, 

apresentadas abaixo:  

 

1. Característica do áudio: duração; número de áudios. 

2. Composição sonora: silêncio; ambientação; trilha sonora; efeitos; voz. 

3. Expansão do áudio: site da emissora; redes sociais de áudio; redes sociais 

generalistas. 

                                                             
9 A quinta vez que a emissora recebeu o prêmio ficou registrada em: https://obciber.wordpress.com/2015/12/ 
Acessado em: 09/10/2016. Entretanto, em 24 de novembro de 2016, a ObCiber divulgou os vencedores do 
ano – sem mencionar a quantidade de vezes que cada produtor foi premiado –, e entre os citados encontramos 
a Renascença com Excelência Geral em Ciberjornalismo. Disponível em: 
https://obciber.wordpress.com/2016/11/24/renascenca-jn-e-jpn-vencem-premios-de-ciberjornalismo-2016/ 
Acessado em: 14/12/2016 

10 Observatório do Ciberjornalismo (ObCiber): administra e atribui anualmente os prêmio de ciberjornalismo, 
que visam reconhecer o que de melhor é produzido em Portugal na área. Disponível em: 
https://obciber.wordpress.com/premios/ Acessado em: 09/10/2016. 
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4. Tipos de fontes: especialista; oficial; personagem; testemunha. 

5. Elementos multimídia: fotografia; vídeo; infografia; texto; áudio. 

 

A partir destes elementos, buscamos compreender a organização narrativa de 

reportagens especiais apresentadas em uma emissora como a Renascença que, como 

dissemos, é referência em produções radiofônicas multimídia. O especial “Marvila...” se 

apresenta como “uma viagem através de imagens e sons”, conduzida visualmente em uma 

rota traçada em um mapa de Lisboa, que permitem a navegação linear e horizontalizada, 

prevista pela emissora, ou não linear e organizada pelo leitor através do clique nos ícones 

do mapa – representando as “paradas” que o ouvinte-internauta pode fazer – presente na 

tela de abertura. Esta estrutura de apresentação atribui protagonismo à imagem gráfica 

interativa no processo de envolvimento e consumo imersivo da audiência. 

 

 

 
Figura 1 – Infográfico interativo que representa o mapa de Lisboa com o arquivo de áudio 

referente à “parada” selecionada 
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Para além da organização e navegação na reportagem, o conteúdo em si prioriza o 

áudio, apresentado sem necessariamente estar adaptado a algum gênero tradicional 

radiofônico, como a reportagem ou a notícia. Apresentamos abaixo um quadro com os 

áudios disponíveis nessa reportagem, incluindo a duração de cada um, seguidos da 

descrição em texto que acompanha cada arquivo sonoro. 

 

 

  Nome do arquivo Duração Descrição que acompanha o arquivo de áudio 

1 Contradições 00:52 

O novo e o velho estão em permanente tensão. 
Marcelino, dono de uma tasca no antigo armazém 
Abel Pereira da Fonseca, onde recentemente se 
instalou uma empresa de coworking, luta por manter a 
porta aberta. 

2 Torre 00:50 Esta torre é o que resta da antiga fábrica do sabão. 
Leandro Ventura conta a história 

3 Arte 00:45 

Baginski é uma das três galerias de arte que estão na 
Rua Capitão Leitão em Marvila Velha. Foi ao som de 
Jimi Hendrix que encontramos Francisco Vidal 
durante uma performance. O artista pode ser visto 
neste espaço até dia 19 de março 

4 Resistentes 00:31 
Os que ficaram em Marvila, como Silvina Almeida, 
recordam com saudade os tempos em que as ruas 
estavam cheias e a convivência era maior 

5 Prodac 01:09 

Durante a década de 1960 foram muitos os que foram 
viver para o Bairro Chinês, um bairro de lata bem no 
coração de Marvila. Muitas dessas pessoas, como 
Maria de Lurdes, foram realojadas no Bairro do 
PRODAC 

6 Bairro Chinês 00:43 

Era a porta de entrada em Lisboa, de quem vinha do 
Norte, sobretudo para quem chegava tendo as fábricas 
como destino. Maria Rosa e Jorge ainda hoje têm bem 
presentes na memória as imagens da pobreza que 
viveram 

7 Talhão 00:34 
As hortas de Marvila estão a mudar, mas nem todos 
vão acompanhar essas alterações. José Maria não quer 
partilhar o seu espaço com ninguém 
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8 Hortas urbanas 00:40 

No Vale Fundão estão a renascer hortas urbanas. 
Quando o projecto terminar, 80 agricultores actuais 
restarão metade. Ao descer o campo, onde as obras 
fluem a toda velocidade, encontramos Antônio Alho, 
o arquitecto paisagístico que lidera os trabalhos. 

9 Bairro do Armador 00:43 
Era dia de carnaval quando visitamos o espaço Lx 
Jovem, em Chelas. As crianças que brincam todos os 
dias na rua fizeram questão de falar à Renascença 

10 Ouça a reportagem 
em áudio 15:11 - 

Tabela 1 – Características dos áudios presentes na reportagem especial “Marvila. O lado 

invisível de Lisboa” 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 Tratam-se de inserções sonoras que em sua composição sonora exploram o som 

ambiente (com brincadeiras e ruídos de crianças, por exemplo) aliado às declarações de 

personagens – fontes que são os protagonistas do acontecimento – que compõem o cenário 

de Marvila, espaço representado no especial. Observamos aqui um reforço à característica 

de contar histórias do rádio, com destaque para os personagens e para as experiências 

vividas, aproximando ouvinte, emissora e fontes.  

Os sujeitos dos áudios são localizados imageticamente por fotografias realizadas em 

seus espaços cotidianos, como as cozinhas das casas ou a horta onde se cultiva, modificadas 

em autoplay, seguindo o ritmo das faixas de áudio do depoimento, permitindo um consumo 

coordenado, que atenda ao objetivo daquele momento da produção. Um exemplo é a faixa 

“Contradições”, que reúne depoimentos que mostram a tensão entre o novo e o velho em 

Marvila. 

Os áudios, presentes em todas as “paradas” do mapa, não trazem especialistas ou 

comunicadores como protagonistas, mas os personagens e suas histórias – a maior parte 

delas relatadas através da voz. Uma exceção é a peça “Arte”, que trata da galeria Beganski 

e da performance do artista Francisco Vidal, realizada ao som de Jimi Hendrix – 

informação sonora que é apresentada à audiência nos 45 segundos de áudio disponíveis 

junto à imagem de Vidal. Neste caso, a peça exerce um papel de reiteração do 

envolvimento entre o espaço e a audiência, iniciado pelos depoimentos e seguida de forma 
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mais emocional através da exploração do som ambiente. Esta emocionalidade reitera-se 

também nas diversas inserções de depoimentos múltiplos, em que dois ou mais personagens 

falam ao mesmo tempo no áudio, dialogando e reforçando o caráter próximo do 

radiojornalismo que é incorporado pelas mídias digitais. 

Chama a atenção, como dissemos, a opção pela não marcação sonora do 

comunicador no especial. Sua presença se nota preponderantemente na organização do 

espaço e dos argumentos através do mapa, do texto e do levantamento dos pontos que cada 

uma das suas “paradas” nos brinda, mas sua ausência é percebida nos áudios, conduzidos 

pelos relatos de experiências e pelas rememorações de acontecimentos, relações e emoções 

divididas com a audiência. 

Assim, no especial, as falas são humanizadas, personalistas, próximas e 

emocionalmente descritivas – sempre partindo das experiências dos sujeitos. Dessa forma, 

destacamos o potencial de envolvimento do rádio, mesmo quando ele se expande para 

outros espaços. As imagens, no especial, têm um papel de localização, quase instrumental, 

sem redirecionar ou recondicionar a compreensão da mensagem. Os vídeos não foram 

identificados e a presença do infográfico é apresentada na organização narrativa do especial 

através do mapa. 

Os arquivos de áudio presentes na reportagem, com exceção da “reportagem em 

áudio” – representado na tabela 1 como o décimo arquivo – estão hospedados no 

SoundCloud11, uma rede social de áudio. Essa rede social na internet permite com que esses 

arquivos possuam individualmente a opção de compartilhamento para redes sociais 

generalistas, como o Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, Orkut e por e-mail12. Já o 

arquivo “reportagem em áudio” está hospedado exclusivamente no site da rádio 

Renascença e não há a possibilidade de compartilhamento, nem por outra rede social ou e-

mail, nem copiando e colando seu link.  

                                                             
11 O SoundCloud além de ser uma rede social sonora é definido, inclusive, como rádio social, modalidade de 
radiofonia que se apresenta remediada por sites de relacionamento, nos quais é possível “criar perfis de 
usuário e, a partir daí, o consumo de arquivos sonoros gera dados que muitas vezes alimentarão sugestões de 
novos conteúdos e também de amizades com outros usuários” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 72). 

12 Os compartilhamentos por Facebook, Tumblr e Google+ aparecem simplesmente através de um link 
postado nas respectivas redes sociais, enquanto que pelo Twitter há, ainda, a hashtag #soundcloud. Quando o 
ouvinte-internauta tenta compartilhar o link do arquivo sonoro pelo Orkut ou e-mail, a página não carrega 
alegando “erro”. 
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Observamos a existência de páginas externas ao mapa, mas ainda produzidas pela 

Renascença, que integram uma série que foi ao ar no dial da emissora na semana anterior e 

que tinha atualizações diárias no site, todas elas linkadas no especial. São quatro links que 

aparecem com as seguintes nomenclaturas: 

 

1) Andar às voltas na Zona J, o círculo perpétuo da exclusão; 

2) Há hortas a renascer em Marvila, mas a do “Ti Gomes” morreu; 

3) Das barracas de Marvila ao bairro social sem sair da pobreza; e 

4) Marvila. A indústria foi-se, os criativos estão a chegar. Basta para agarrar o 

futuro? 

 

Os links são apresentados em dois espaços: ao final da reportagem e em algumas 

das “paradas”, mostrando sua coordenação editorial com o especial e ao mesmo tempo sua 

independência narrativa. Estas páginas apresentam uma organização mais multimídia, 

guiada pelo texto escrito e apoiada em imagens estáticas, em vídeo e com pouca presença 

de áudios. 

 

Considerações finais 

 

A partir deste estudo, observamos uma mutação na organização narrativa de uma 

reportagem quando esta se coloca em plataformas digitais. Quando o rádio passa a ocupar 

outros espaços, a reportagem radiofônica se apropria das potencialidades das novas 

plataformas para a construção da narrativa. Entretanto, o áudio permanece em destaque nas 

produções e é construído como um eixo condutor, principalmente quando os textos que o 

acompanham ocupam o papel do narrador explícito. Além de se apropriar das 

características do digital, o rádio também tem suas próprias especialidades potencializadas. 

O engajamento, indica a análise, se coloca preponderantemente através das ferramentas 

multimídia interativas, que marcam a organização do especial, mas não seu conteúdo. 

Algumas características da reportagem radiofônica, como a exploração de 

ambientes e personagens se mantém fundamental. Assim, a expansão do rádio apresentada 

por Kischinhevsky se marca na presença no site e em sistemas de difusão de áudio como o 
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SoundCloud – ou na possibilidade de compartilhamento do link do arquivo para outras 

redes sociais, como visto –, na exploração da memória do que foi ao ar em antena através 

da disponibilização da reportagem em áudio e na adoção de conteúdos multimídia e de 

consumo mais imersivo, que demandam ações do ouvinte-internauta.  

O especial, no entanto, baseia-se no áudio, como indica Lopez, – e no contar de 

histórias. Os personagens são os sujeitos com maior voz de fala, com destaque mais intenso 

e que definem a intensidade da narrativa. A exceção é o áudio de memória, que tem no 

jornalista o protagonista, com descrições e análises do contexto de Marvila. 

Consideramos que o tema do especial colabora para este destaque para a exploração 

de personagens e sons ambiente. Mas acreditamos que, embora não possa ser generalizado 

por se tratar de um estudo de caso, o resultado indica uma reiteração – e, ousamos dizer, 

uma potencialização – de algumas das características do jornalismo de rádio na reportagem 

radiofônica em mídias digitais. 
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