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RESUMO 
 
Este artigo aborda a participação da audiência nos programas 
jornalísticos das emissoras de rádio AM, em São Luís, 
evidenciando a atuação de integrantes da Sociedade dos 
Ouvintes Maranhenses de Rádio (Somar). A participação 
ocorre ao vivo, especialmente por telefone, além de 
mensagens via celular e aplicativos na internet. Identificamos 
dois tipos de ouvintes – militantes e sazonais – em um corpus 
de 15 entrevistados. Os temas de maior interesse estiveram 
relacionados ao cotidiano da cidade, funcionamento de 
serviços públicos, desempenho dos gestores, decisões 
políticas do âmbito municipal, presença ou ausência da 
administração e seu respectivo impacto nos bairros e 
comunidades. 
 
Palavras-chave: Cidade. Ouvinte. Participação. Rádio.  
 
ABSTRACT 
 
This article addresses the audience participation in news 
programs of AM radio stations in St. Louis, evidencing the 
performance of members of the Society of Radio Listeners 
Maranhão (Sum). Participation is live, especially by phone, and 
messages via mobile and social networks. We identified two 
types of listeners - militants and seasonal - in a corpus of 15 
respondents. The topics of greatest interest were related to the 
daily life of the city, utility operation, performance of managers, 
policy decisions of the municipal level, presence or absence of 
management and their respective impact on neighborhoods and 
communities. 
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1. INTRODUÇÃO 

As cinco emissoras de rádio AM sediadas no município de São Luís - Educadora 

(560 Khz), Mirante (600 Khz), Difusora (680 Khz), Capital (1180 Khz), Timbira (1290 Khz) e 

São Luís (1340 Khz) - veiculam diariamente programas jornalísticos abertos à participação 

de ouvintes. As demandas, sugestões e críticas da audiência versam sobre os mais 

variados temas: funcionamento dos serviços públicos, atuação dos poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, observações sobre a situação das ruas da 

cidade, abastecimento de água, iluminação pública, funcionamento dos orelhões e da 

telefonia celular, coleta de lixo, desenhos da conjuntura política, resultados do futebol, 

atendimento nos hospitais públicos, valor das tarifas e serviços, comentários sobre decisões 

políticas e judiciais de grande abrangência, transporte coletivo e valor das passagens, 

atuação dos políticos em temas de impacto na cidade e tantos outros. 

A partir do ano 2000, a audiência ativa nos programas dessas rádios, mas 

individualizada e dispersa nos bairros, passou a constituir-se sob a égide da Sociedade dos 

Ouvintes Maranhenses de Rádio (Somar), entidade sem fins lucrativos, formada por 

pessoas de diversos ramos de atividade profissional e estratificação econômica, bem como 

distintos níveis de educação formal.  

O rádio é, portanto, uma tribuna onde diversos atores dialogam sobre a cidade. 

No pólo da produção, as emissoras têm os apresentadores fixos nos estúdios e os 

repórteres percorrendo a cidade ou fazendo coberturas setoriais na Câmara de Vereadores 

e na Assembleia Legislativa. Na recepção, os ouvintes interferem na programação 

participando principalmente com entradas ao vivo por telefone, ou pelas plataformas na 

internet (redes sociais, blogs e outros), mensagens de texto e aplicativos de celular, 

enviando fotografias e vídeos. 

O tecido informativo do rádio é costurado por múltiplas vozes. À fala institucional 

dos profissionais do rádio, operadores do conteúdo jornalístico, é acrescentada a 

participação da audiência, evidenciando que a recepção tem um papel considerável na 

produção dos referidos programas, conforme apontado por diversos autores que 

argumentam a favor da comunicação em múltiplos fluxos informativos: Santaella (2001), 

Prata (2002) e Jenkins (2009). Brecht (1981), apresentando o conceito de ágora eletrônica, 

eleva o rádio a um patamar de meio de comunicação com dupla mão de direção. 

Nosso objetivo foi analisar a participação da audiência no contexto do rádio AM 

de São Luís, influenciado pelo controle econômico e político dos seus proprietários e pelas 

mudanças de constituição dos poderes executivo e legislativo a cada eleição. Nessas 

circunstâncias, a audiência participa dos programas de diversas formas (crítica, propositiva, 



 
  

                  

dialogada, contestatória, iconoclasta etc) tendo como eixo o cotidiano da cidade. A 

contradição entre o controle das emissoras de rádio por grupos político-midiáticos e a 

expressiva participação dos ouvintes nos programas jornalísticos é o nosso problema 

central. Nas rádios controladas, o ouvinte fala. Porém, sua participação é atravessada por 

filtros que podem levar a limitações ou expansão nos níveis de interferência na 

programação, dependendo das circunstâncias e dos momentos conjunturais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Utilizamos como aporte metodológico o “mapa noturno” (Martín-Barbero, 2009), 

fundamentado na teoria das mediações. Assim, propomos cercar o objeto na perspectiva 

dos momentos (matrizes culturais, lógicas de produção, formatos industriais, competências 

de recepção) e das mediações (institucionalidade, tecnicidade, ritualidade e socialidade), 

visando dar conta da complexidade do processo de produção, circulação e consumo nos 

programas jornalísticos das emissoras de rádio AM. 

Na aplicação do “mapa noturno” importa o foco na recepção, buscando 

compreender como se dá a articulação entre as lógicas de produção (apresentadores) em 

diálogo com os ouvintes, atuando na fronteira demarcada pela linha editorial de cada 

emissora, geralmente sob influência dos interesses político e econômico que perpassam os 

conteúdos jornalísticos. 

Transitando nessas circunstâncias, o ouvinte é um sujeito dotado de poderes, 

compõe uma audiência reflexiva, plural e descentrada, de identidades multifacetadas. Ele 

manifesta-se ativamente no consumo, nas práticas culturais, nas modelagens e 

ressignificações articuladas entre a produção, os gêneros e formatos, a recepção e as 

matrizes culturais. Transversal a essas instâncias, o núcleo cultura/política/comunicação 

demarca o centro do “mapa noturno” formulado por Martín-Barbero (2009, p. 16) para 

entender as mediações. 

 
O esquema move-se sobre dois eixos: o diacrônico, ou histórico de longa duração – 
entre Matrizes Culturais (MC) e Formatos Industriais (FI) – e o sincrônico – entre 
Lógicas de Produção (LP) e Competências de Recepção ou Consumo (CR). Por sua 
vez, as relações entre MC e LP encontram-se mediadas por diferentes regimes de 
institucionalidade, enquanto as relações entre MC e CR estão mediadas por 
diversas formas de socialidade. Entre as LP e os FI medeiam as tecnicidades e 
entre os FI e as CR, as ritualidades.  

 

O mapa noturno pode ser lido em espiral, atendendo à inspiração histórica da 

relação entre suas partes constituintes e a totalidade do processo comunicativo, em uma 

perspectiva associada que percorre produção, circulação e recepção. No detalhamento do 

“mapa noturno” temos o movimento das matrizes culturais para os formatos industriais 



 
  

                  

correspondendo às mudanças ocorridas nos gêneros, onde o arcaico é processado gerando 

o novo. Já o movimento das lógicas de produção para as competências de recepção diz 

respeito ao processo articulado entre o fazer jornalístico, sob a coordenação dos gestores 

da informação; e o consumo, referente ao momento em que os bens simbólicos são 

recebidos e interpretados pela audiência. 

Articuladas aos dois eixos, as mediações formatam o mapa. A institucionalidade 

está sob influência direta das regras do Estado e do mercado, incidindo sobre a regulação 

dos discursos, atravessados pelos grupos de pressão de ordem econômica e política, cujos 

impactos vão incidir na produção dos conteúdos e no direcionamento dos meios. A 

tecnicidade corresponde à retomada do sentido do discurso e da práxis política, o novo 

estatuto social da técnica e da cultura. Em nossa investigação, a tecnicidade vai buscar 

respostas às ressignificações da tecnologia, partindo da oralidade primária – a fala – 

processada no telefone e no rádio. O recorte da abordagem nesta mediação é a relação 

entre o rádio, a cidade e os ouvintes na dimensão espaço-temporal que possibilita a 

conexão entre as pessoas através de duas lógicas ou eras culturais (Santaella, 2007): a 

palavra falada e a oralidade mediatizada. Recorre-se também ao conceito de ágora 

eletrônica (Brecht, 1981). 

A ritualidade diz respeito aos usos sociais dos meios, “[...] remete-nos ao nexo 

simbólico que sustenta toda comunicação: à sua ancoragem na memória, aos seus ritmos e 

formas, seus cenários de interação e repetição [...]” (Martín-Barbero, 2009, p. 19). A 

ritualidade configura a relação dos meios com a audiência, ou seja, os usos do olhar, da 

escuta, da leitura. O rito de ouvir rádio e participar sistematicamente da programação coloca 

a ritualidade como mediação fundamental para entender a movimentação da audiência nos 

programas jornalísticos das emissoras de rádio AM. 

Remetendo às matrizes culturais, a socialidade completa o circuito do “mapa 

noturno” como espaço de afirmação dos sujeitos da recepção, lugar da ação, permeado pela 

eclosão dos fatos na ruptura e costura do tecido social, onde se faz e desfaz o cotidiano 

com as múltiplas narrativas. A socialidade é a estrada do cotidiano onde a História 

pavimenta sua escritura, retornando à espiral das matrizes culturais. Os ouvintes de rádio, 

participantes dos programas jornalísticos, estão situados nas competências de recepção em 

dupla dimensão: são consumidores e produtores. 

Compreendendo mediação como relação dos usuários com os meios, a fronteira 

aberta, plataforma de fluxo, membrana porosa, situação de transformação cultural, 

capturamos a atividade do ouvinte de rádio inserido na relação entre produção e consumo. 

A partir do “mapa noturno”, estudamos os processos de produção de conteúdo nos 

programas jornalísticos das emissoras de rádio, com ênfase na participação dos ouvintes. 



 
  

                  

No contexto dos momentos e das mediações, todas as etapas foram importantes para 

compreender a dinâmica e as especificidades da geração de conteúdo. As competências de 

recepção e as mediações (ritualidade e socialidade) mereceram um olhar teórico e empírico 

mais apurado, devido ao foco do artigo estar concentrado na atividade dos ouvintes. Assim, 

a produção, a circulação e o consumo, vistos de forma articulada, foram estudados à luz do 

“mapa noturno”, dando ênfase às competências de recepção, fechando o contorno do mapa, 

eixo da proposta metodológica.  

 

2.1. A seleção dos entrevistados 

O contato com os informantes foi realizado mediante a aproximação com o 

presidente da Sociedade dos Ouvintes Maranhenses de Rádio (Somar), João Carlos Silva 

Gomes. Ele forneceu, a princípio, uma lista com 30 (trinta) nomes e os telefones, 

consultados em sua agenda pessoal (de papel). Solicitamos que ele incluísse pelo menos 

dois fundadores da Somar. Esta opção tornou-se necessária porque a entidade constitui um 

passo fundamental para entender o enredamento dos ativistas radiofônicos em uma 

organização específica de ouvintes de rádio. Pedimos também que indicasse ouvintes com 

participações assíduas e ocasionais nos programas a fim de ter uma população 

heterogênea. 

 

2.2. O trabalho de campo 

Cumprida esta etapa, iniciamos os contatos por telefone para agendar as 

entrevistas. Não houve delimitação na quantidade de informantes até que fosse atingido o 

nível de saturação das informações colhidas. Neste percurso, entrevistamos 15 (quinze) 

ouvintes, do total de 30 (trinta) listados por João Carlos. Registramos entre os entrevistados 

dois ouvintes cegos, um deles fundador da Somar. As entrevistas aconteceram entre o 

segundo semestre de 2013 e os dois primeiros meses de 2014: o primeiro informante foi 

ouvido dia 6 de outubro e o décimo quinto em 13 de fevereiro. Todos os ouvintes foram 

entrevistados em São Luís. O tempo das entrevistas durou, em média, uma hora e meia. 

Nas competências da recepção, utilizamos entrevista semi-estruturada e diário 

de escuta para coleta de dados. As entrevistas foram transcritas e analisadas para 

elaboração das categorias.  

A audiência sistemática dos programas jornalísticos das emissoras de rádio AM 

permitiu conceituar a escuta atenta e focada como um “diário de escuta”, através do qual 

pudemos confirmar ou refutar impressões observadas a partir das entrevistas. 



 
  

                  

Na análise, destacamos cinco aspectos relevantes recortados nos tópicos mais 

representativos dentro da área de interesse focado da pesquisa, a saber: a) Encontro com o 

rádio: para saber em qual etapa da vida e sob quais influências o informante começou a 

ouvir rádio; b) Significado do rádio: buscou verificar a relação emotiva, social ou política do 

ouvinte com o rádio; c) Motivação para participar dos programas: objetivou mapear as 

pulsações que levam o ouvinte a acionar o interesse pela participação; d) Temas abordados 

e repercussão: que tipo de situação, problema, reivindicação era levantada pelo ouvinte nos 

programas; e e) Relação com o apresentador: como se dava o diálogo entre o ouvinte e o 

apresentador. 

Os entrevistados, para garantia do anonimato, foram identificados por nomes 

bíblicos. 

 

2.3. Resultados e discussão 

Do total de 15 entrevistados, 09 (nove) foram identificados como militantes e 06 

(seis) sazonais ou esporádicos. A duração das entrevistas foi maior com os militantes. 

No tópico “encontro com o rádio”, a infância foi predominante o período em que 

aconteceram os primeiros contatos com o meio radiofônico. Dos 15 entrevistados, 11 

registraram a vivência com o rádio ainda crianças, influenciados pelos pais ou pelos avós. 

Apenas 4 ouvintes iniciaram a audiência na idade adulta, por diferentes caminhos: motivado 

por colega de trabalho, interesse em aprender línguas estrangeiras através de emissoras 

internacionais (ondas curtas), curiosidade pelo rádio AM e contatos anteriores com outros 

meios de comunicação (televisão). 

O significado do rádio teve variações no universo dos 15 entrevistados, 

demonstrando diferentes interpretações da audiência sobre os sentidos do meio radiofônico. 

Era opção de lazer, cultura, terapia, alimento, remédio, utilidade, entretenimento, hobby, 

herança cultural, cumpre papel educativo e servia de amparo aos mais desprovidos e 

possibilitava o exercício da solidariedade. Também uma paixão do ouvinte, lugar de 

encontro entre as pessoas para fazer amizade, plataforma para obter informação com 

agilidade, ambiente de visibilidade e reconhecimento, lugar de disputa e formação de 

opinião, ouvidoria gratuita, extensão da vida cotidiana, observatório da coletividade e 

ambiente para dialogar, debater, formular e intervir nos assuntos de interesse da 

coletividade.  

Ao justificar o significado de ouvidoria gratuita, os informantes elevam a condição 

do ouvinte ao papel de “repórter voluntário”. O encadeamento entre a produção e a 

recepção é entendida assim, segundo Simão: “o rádio depende dos ouvintes. Sem ouvinte 



 
  

                  

não há emissora, sem ouvinte não há patrocínio, sem patrocínio não há rádio e sem rádio 

não tem como saber notícia”, enumerou.  

O “observatório da coletividade” é explicado a partir de uma audiência de 

monitoramento das emissoras. Através do rádio, segundo Jesus, seria possível saber o que 

“[...] está acontecendo na cidade e o que as pessoas estão falando sobre o cotidiano. A 

partir do que se debate no rádio AM você começa a descobrir as movimentações das lutas 

sociais, a opinião. O programa de rádio é muito importante para você conhecer a realidade”. 

A motivação para participar dos programas, no geral, esteve relacionada aos 

assuntos do dia-a-dia da cidade, às situações relacionadas ao desempenho do poder 

público e às imprevisibilidades do cotidiano, principalmente. Os ouvintes exercitavam a 

crítica às administrações, ou seja, ao desempenho dos gestores nos níveis municipal, 

estadual e federal nas áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura.  

O rádio se mostrou importante para cobrar a atuação dos órgãos públicos, 

fiscalizar o desempenho dos gestores e fomentar o debate sobre a cidade. Para o ouvir 

Tomé, “Todo problema que tem aqui eu torno público. As pessoas me procuram e eu coloco 

no ar, principalmente problemas de água, buracos nas ruas, coleta de lixo etc. As pessoas 

me contam e pedem uma força aí eu falo no rádio”. 

A motivação para participar dos programas de rádio foi uma extensão de outras 

atividades na vida de Tadeu.  

Eu sempre participei de atividades comunitárias, associação de moradores, 
organização de arraiais e eu usava o espaço do rádio para divulgar as atividades 
festivas. Depois foi evoluindo para as necessidades da comunidade, serviço de 
água, enchentes (drenagem). Aí eu comecei a reivindicar no rádio, depois comecei a 
participar de militância política e usei o rádio para colocar os projetos e as ideias e ai 
foi.  

 

O sentimento de ativista já presente em José potencializou sua motivação para 

participar dos programas de rádio. “Eu me sentia na responsabilidade de interagir com o 

público e com os comunicadores das rádios. Tenho essa participação mais ativa até por 

uma convicção filosófica de que não estou nesse mundo apenas para ver o trem passar”, 

teorizou. Sua principal motivação é como agente transformador da sociedade. 

Quanto aos temas abordados e a repercussão, os entrevistados manifestaram 

maior interesse pelos assuntos relacionados às condições da cidade (funcionamento dos 

serviços públicos), o futebol e política partidária. Pedro comentou no geral sobre a maioria 

dos problemas que afetam o cotidiano dos moradores: buracos nas ruas e avenidas, falta de 

água, iluminação pública precária, esgoto a céu aberto, falta de segurança, descaso da 

administração pública com escolas e hospitais, falha na coleta de lixo, decisões 

parlamentares e dos tribunais. Francisco tinha preferência pelo tema da mobilidade urbana, 



 
  

                  

principalmente a situação do transporte público de São Luís, que ele considerava caótica. 

Ele costumava comentar também sobre política, educação e saúde, mas nunca teve 

resultado nas reivindicações que fez no rádio. Já Bartolomeu gostava de pautar suas 

participações em temas relacionados à Filosofia, Sociologia e Política, dependendo do 

assunto do dia. 

Todos os assuntos relacionados ao cotidiano, de acordo com o tema em pauta 

na emissora, interessavam a Mateus: meio ambiente, acessibilidade, mobilidade, trânsito e 

transporte etc. Política e futebol eram as preferências de Tiago. Por se considerar uma 

pessoa de “direita”, defensor da ditadura militar, ele disse que suas opiniões são muito 

contestadas e polêmicas, “por causa do meu posicionamento filosófico em termo de política 

aqui no Brasil”, detalhou. 

Temas da política também foram destaque na atuação de José. Ele justificou: “a 

política é a atividade que determina todas as outras atividades da humanidade.” Ele 

costumava falar sobre o tema tratado no momento ou colocando outro, procurando 

influenciar no conteúdo. Só evitava o assunto religião para não criar hostilidade ou ferir os 

ouvintes na sua crença. Jesus geralmente participou abordando vários temas: questões 

ambientais, moradia, reforma agrária, direitos humanos, cobranças das autoridades para o 

cumprimento de suas atribuições e apoio a campanhas de solidariedade. Relatou que em 

várias situações obteve respostas positivas, devido à força do rádio para mobilizar os atores 

responsáveis pela administração pública. 

No que diz respeito à relação com os apresentadores, a quase totalidade dos 

entrevistados referiu-se à censura nos programas, atribuída ao controle político e comercial 

das emissoras, bem como na relação com o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís. 

A censura refletiu-se no trato direto, às vezes ao vivo, entre apresentadores e ouvintes. 

Pedro afirmou que os apresentadores, diante das circunstâncias do controle acionário das 

emissoras, costumavam fugir do debate, evitando a polêmica. Francisco queixou-se, em 

especial, do veto à participação dos ouvintes na única rádio pública – a Timbira – durante o 

governo Roseana Sarney (PMDB), no período de 2007 a 2014. Bartolomeu relatou que sua 

fala era sempre refutada nos programas. Para ele, o controle político não permite a 

democracia no rádio.  

Tadeu partiu do princípio de que os meios de comunicação eram controlados 

pelos políticos. No embate com os apresentadores, revelou que na maioria das vezes eles 

discordavam. “Quando concordam com minha opinião fazem um argumento em cima do 

meu tema abordado. Para alguns apresentadores o ouvinte é um parceiro, a partir do 

momento em que aborda temas e colabora na formação de opinião”, discerniu, mas sem 

descartar a censura nas emissoras.  



 
  

                  

José relatou duas situações em que foi censurado, mas teve boa acolhida na 

maioria dos apresentadores, inclusive com palavras elogiosas e carinhosas sobre a 

participação dele. Reforçou o papel do ouvinte na geração de pauta dos programas e na 

sinergia de opinião gerada por uma fala contundente. Muito próximo da análise de Tadeu, 

para Jesus o controle político das emissoras era determinante no conteúdo. Ele contou que 

foi censurado em um programa, “porque o dono da rádio e o governo proibiram.” Mas, 

apesar desse controle, relativizou: o desempenho do programa depende muito da postura e 

do compromisso de cada apresentador. Segundo ele, alguns eram abertos à dissidência dos 

ouvintes e outros tinham compromisso com as forças políticas que influenciavam na linha 

editorial das emissoras. Destacou: 

Eu também tenho escutado alguns radialistas, mesmo sendo do lado do governo, 
fazer elogios à minha participação, até porque eu sou uma pessoa que busco de 
estudar muito e gosto de colocar os assuntos que eu penso que contribuem para o 
desenvolvimento humano”. 

 

As falas e o diário de escuta, sob a luz do no “mapa noturno” (Martín-Barbero, 

2009), permitiram analisar a participação dos ouvintes nos programas jornalísticos das 

emissoras de rádio AM com alguns aportes que evidenciam a dimensão cultural da 

comunicação, sedimentada na prática da audiência ativa. 

A mediação institucionalidade configurou a interferência das instâncias de poder 

governamental e dos anunciantes na programação das emissoras, provocando o 

cerceamento à livre participação da audiência. Os discursos dos ouvintes foram regulados 

pelos financiadores das emissoras, que funcionavam como grupos de pressão para 

controlar a participação da audiência. A tecnicidade remeteu à ressignificação da fala - da 

oralidade primária à oralidade secundária ou mediatizada, processada no telefone e no 

rádio. Na escalada do desenvolvimento tecnológico, a descoberta da impressão como 

estágio posterior da escrita demarcou um efeito de comparação distinto do processo 

desencadeado com a descoberta dos meios eletrônicos de comunicação. Diferente do 

manuscrito e da tipografia, o salto tecnológico do rádio e da televisão colocaram a oralidade 

em outro patamar. 

Nossa compreensão das diferenças entre oralidade e cultura escrita não pôde se 
desenvolver antes da era eletrônica. Os contrastes entre a mídia eletrônica e a 
impressão aguçaram nossa percepção do contraste anterior entre escrita e 
oralidade. A era eletrônica é também uma era de “oralidade secundária”, a oralidade 
dos telefones, do rádio e da televisão, cuja existência depende da escrita e da 
impressão. (ONG, 1998, p. 11) 

 

A ritualidade e a socialidade aproximam-se para explicar a vivência cotidiana dos 

ouvintes nos programas jornalísticos, a partir dos rituais de escuta e participação. A primeira 

refletiu a narrativa dos ouvintes sobre a herança cultural da audiência, marcadamente 



 
  

                  

presente na infância, transmitida pelos avôs e pais. Memória, interação e repetição 

compõem o tripé da ritualidade.  

A socialidade é o lugar de afirmar a condição dos sujeitos da recepção. Falar no 

rádio é agir, romper a condição de passividade da audiência, transpor a barreira que separa 

produtores e consumidores. O cotidiano dos bairros ganha visibilidade nos programas 

através da ação dos ouvintes, com seus reclames, denúncias, reivindicações, propostas, 

críticas, elogios e repúdios. Articulada a dois momentos - condições de recepção e matrizes 

culturais -, a socialidade configura a força da audiência no processo de narrativa do 

cotidiano, interferindo nas lógicas de produção. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As reflexões teóricas e o trabalho de campo permitiram tecer considerações 

sobre a participação da audiência nos programas jornalísticos de rádio AM. O apresentador, 

na condição de locutor autorizado, foi tensionado pelo ouvinte que deixou de ser o receptor 

passivo das reportagens, notícias, notas, comentários e editoriais para se tornar um sujeito 

de poder, quando ingressou na rede dos oradores oficiais (apresentadores e repórteres) 

apresentando suas narrativas oriundas dos bairros, das ruas e praças da cidade. A palavra, 

portanto, foi tomada por outros locutores, não oficiais (os ouvintes), que compartilhavam 

enunciados no ambiente radiofônico.  

Nesse contexto, a participação da audiência nos programas radiofônicos têm 

sido objeto de reflexões teóricas em diversos estudos. “Durante décadas, o emissor, 

principalmente, foi o foco das atenções mas, agora, há uma intensa procura sobre o que 

pensa, o que quer, o que deseja e como age o receptor e, mais do que isto, entender o 

receptor como sujeito do processo de comunicação.” (PRATA, 2002, p. 1) 

Brecht (1981) partia do princípio de que o rádio, instalado nas residências, 

poderia proporcionar mecanismos de transmissão e recepção capazes de formar uma 

espécie de ágora eletrônica, na qual as pessoas pudessem ser consultadas, opinar sobre os 

temas e tomar decisões no âmbito da administração de uma cidade, por exemplo, através 

de assembleias permanentes transmitidas pelo rádio. 

A prática cultural dos ouvintes de rádio em São Luís evidencia, por um lado, uma 

ampla participação da audiência. Esta, porém, é restringida pelos interesses corporativos 

(econômicos e políticos) que permeiam o controle dos meios de comunicação. Tensionados 

entre a ágora eletrônica e o monopólio midiático, os ouvintes percorrem o dial em busca de 

brechas no controle das emissoras. Portanto, as pulsações democráticas no rádio, através 

da participação da audiência nos programas jornalísticos, se por um lado reiteram a tese do 



 
  

                  

controle acionário das emissoras, por outro retiram da audiência a condição de passividade. 

Os ouvintes falantes são críticos, propositivos, colaborativos e vigilantes. Participam 

ativamente da programação, interferem na produção, mas são limitados pelo controle das 

emissoras. Estas, por sua vez, nem sempre controlam tudo e todos. As contradições 

internas entre os grupos político-midiáticos permitem à audiência o exercício do ativismo 

radiofônico, fomentando uma cultura participativa no rádio. No centro dos debates estão a 

cidade e a sua dinâmica, narrada pelos locutores oficiais e pelas vozes informais, oriundas 

dos bairros. As emissoras de rádio AM, com seus programas jornalísticos, constituem, 

portanto, parlamentos informais de São Luís, esboço da ágora eletrônica idealizada por 

Brecht (1981). 
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