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O objeto do artigo, em fase de pesquisa para tese de doutoramento, é o 

processo de participação dos ouvintes nos programas jornalísticos em cinco 

emissoras de rádio AM, sediadas em São Luís (MA): Educadora, Mirante, 

Difusora, Capital e São Luís. No contexto dessa audiência, destaca-se a 

Sociedade dos Ouvintes Maranhenses de Rádio (Somar), uma entidade sem 

fins lucrativos, criada para congregar pessoas de variadas profissões e classes 

sociais, moradores de diferentes bairros da cidade, cujo hábito comum é ouvir 

e participar dos programas jornalísticos, através de entradas ao vivo, por 

telefone. Os ouvintes atuam no decorrer dos programas, falando sobre diversos 

temas de interesse local e nacional: do buraco na rua a uma decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF). A evidência dos comentadores assíduos nos 

referidos programas levanta a nossa pergunta central: como a recepção 

modifica o âmbito da produção? 

 

Tomando os Estudos Culturais como espinha dorsal do aporte teórico-

metodológico, a partir da teoria das mediações e da sua revisão (Martín-

Barbero, 2009), propomos cercar o objeto na perspectiva das matrizes culturais 

às lógicas de produção, passando pelos formatos industriais e as competências 

de recepção, atentando para as mediações: institucionalidade, tecnicidade, 

ritualidade e socialidade. 
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Optamos pelo mapa noturno (Martín-Barbero, 2009) porque aponta um 

conjunto de equipamentos de pesquisa abrangente para dar conta da 

complexidade do processo de produção, circulação e consumo nos programas 

jornalísticos das emissoras de rádio. Todas as lógicas e mediações do mapa 

noturno são necessárias, mas as competências da recepção, pelas 

características da audiência estudada, merecem uma abordagem mais 

aprofundada.  

 

Na aplicação do mapa importa mais o foco na recepção, buscando 

compreender como se dá o processo de geração de conteúdo nos programas 

jornalísticos, levando em conta as lógicas de produção (apresentadores, 

repórteres e fontes) em diálogo com a recepção (ouvintes), estes também 

operando como fontes. O mapa noturno, portanto, é uma proposta 

metodológica pensada para a totalidade do processo de comunicação, que 

inclui necessariamente a recepção.  

 

No trabalho empírico identificamos alguns qualificativos que permitiram a 

distinção dos ouvintes, caracterizados como militantes e sazonais. A pesquisa 

de campo visa observar e compreender a decodificação no processo de 

comunicação. Nas competências da recepção, buscaremos categorizar as 

pulsações participativas dos ouvintes. Utilizamos como técnica de pesquisa a 

entrevista semi-estruturada, contendo um roteiro com sugestões de perguntas.  

 

Estas são as diretrizes da metodologia, apontando uma articulação entre o 

referencial teórico central dos Estudos Culturais, em cujo eixo vão articulando-

se as categorias da participação, retórica, oralidade, convergência, 

conversação e discurso. 

 

Os momentos e as mediações 
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No longo percurso investigativo da história da recepção, o panorama 

barberiano percorre os processos de gênese e desenvolvimento das diversas 

maneiras de expressão corporal, oral, escrita, pictórica e mimética das classes 

subalternas, caracterizando-as como formas de resistência, adaptações e 

mesclagem na interpelação da chamada cultura dominante. Do melodrama, 

pinçou a criatividade e a sátira, oriundas das narrativas orais improvisadas na 

cena das feiras e dos espetáculos populares no meio da rua. No teatro, 

capturou a performance da plateia ruidosa interferindo na ação do palco.  Das 

páginas dos jornais, evidenciou o folhetim como prenúncio da novela e a 

gênese da imprensa marrom, bem como a efervescência da história em 

quadrinhos. Martín-Barbero (2009) relata ainda o surgimento do massivo como 

tributário de variados gêneros e práticas culturais das classes subalternas: a 

literatura de cordel e os cegos pregoeiros, a leitura cantada em voz alta, a ação 

político-estética dos anarquistas, o circo, as lendas, os gestos, costumes, 

modos de falar e sentir, os locais de visibilidade das massas nos salões de 

baile e no teatro. Viu no rádio a ligação entre o camponês e o morador da 

cidade (mediando a tradição e a modernidade), o cinema (mudo e falado) e, 

finalmente, a televisão traduzindo o ápice da relação entre os homens e os 

meios de comunicação na imagem mais representativa e crítica do capitalismo: 

o barraco da favela com antena parabólica. 

A redescoberta do popular é analisada ainda no vigor cultural dos bairros, onde 

pulsa a vida cotidiana e a constituição das identidades. O bairro é o mediador 

entre a casa e a cidade, o ambiente de exercício da comunicação entre 

parentes e vizinhos, onde funciona a rede informal de recados, mensagens e 

burburinhos, terreno das solidariedades e rivalidades, lugar de reconhecimento 

e conectividade pelos laços interfamiliares nos quais se pratica a criatividade 

comunitária, o improviso, a luta pela sobrevivência, o compartilhamento da vida 

pública e privada, da cozinha e do local de trabalho. 

Todo esse traçado visa ressaltar o novo cenário e ação do sujeito político, suas 

formas de rebeldia e resistência. O sujeito dotado de poderes, consumidor 

reflexivo, artífice de práticas culturais diversas, tensiona diante das 

macroestruturas que o mantinham passivo. Esse sujeito plural e descentrado, 
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de identidades multifacetadas, imerso na coletividade, migrante do popular ao 

massivo, é liberto da âncora teórica que o entendia apenas como unidade 

econômica (submisso à normatização do Estado e ao ordenamento do 

mercado). 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 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. 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 16) 

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. A navegação pelo mapa noturno perpassa os momentos 

(matrizes culturais, lógicas de produção, formatos industriais e competências 

de recepção) e suas respectivas mediações, conforme exposto acima. 

Seguindo a cartografia proposta pelo autor, o círculo ou circuito barberiano 

oferece a bússola da nossa proposta de pesquisa. 

Martín-Barbero captura as matrizes culturais no eixo diacrônico da relação com 

os formatos industriais. Atravessando o núcleo comunicação/cultura/política, o 

deslocamento histórico refere-se às mudanças ocorridas nos gêneros a partir 

das modificações efetuadas no trânsito entre movimentos sociais e discursos 

públicos. As matrizes são gramáticas gerativas, bacias semânticas onde o 

arcaico é processado, gerando o novo. E os resíduos, hibridizados, 

apresentam-se em outras formas e dimensões estéticas, conservando e 

revolucionando os conteúdos e as formas. O melodrama atravessou todas as 

fronteiras, em sucessivos processos de mutações e adaptações, adesões e 

resistências, até transformar-se em radioteatro e telenovela. Nesse percurso, 
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impregnado de memórias, sentidos, imaginários, adaptações, perseguições, 

censura, resistência e aceitação, as mediações efetivam-se tão fortes quanto a 

força dos meios. As matrizes culturais estão situadas, portanto, na 

sedimentação das narrativas, saberes, hábitos, técnicas e práticas na fronteira 

bombardeada simultaneamente pelos discursos hegemônicos e subalternos. 

Adequado ao nosso objeto, o conceito de matrizes culturais percorre o arco 

temporal entre a gênese e a consolidação do rádio no Brasil, evidenciando as 

mutações que resultaram na emergência do jornalismo, as coberturas ao vivo 

e, contemporaneamente, a participação do ouvinte. A prática cultural da 

recepção de rádio, que já estava presente nos programas de auditório com a 

expressiva participação dos fã clubes, torcidas organizadas e seguidores, 

hibridizou-se em outras formas de interação; no nosso caso, através da 

participação dos ouvintes por telefone (GOLDFEDER, 1981). 

Dupla mediação atravessa as matrizes culturais. A institucionalidade conecta 

às lógicas de produção. A socialidade integra às competências de recepção. 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 institucionalidade tem sido, desde sempre, uma mediação densa 
de interesses e poderes contrapostos, que tem afetado, e continua 
afetando, especialmente a regulação dos discursos que, da parte do 
Estado, buscam dar estabilidade à ordem constituída e, da parte dos 
cidadãos – maiorias e minorias, buscam defender seus direitos e 
fazer-se reconhecer, isto é, re-constituir permanentemente o social.” 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 17) 

Na prática cultural dos ouvintes de rádio, a institucionalidade é uma categoria 

importante para investigar as possíveis formas de interferência dos agentes 

públicos na gestão das emissoras, através dos dispositivos de controle 

mediante a repartição de verbas publicitárias e seus consequentes impactos na 

gestão das informações. A relação entre governo e meios de comunicação, no 

eixo do controle social e das políticas públicas de comunicação, bem como as 

regras e normas pertinentes ao espectro radiofônico, convidam a lente da 
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institucionalidade para trazer à luz os condicionantes políticos e econômicos 

que interpelam as rádios e podem refletir na relação com a recepção. 

Das etapas previstas, já fizemos pesquisa bibliográfica, iniciamos a exploração 

empírica, efetuamos uma reconstituição documental e diário de escuta. Os 

procedimentos contemplam ainda entrevistas com os apresentadores de dois 

programas selecionados e seus respectivos diretores de jornalismo. Das cinco 

rádios listadas, optamos pela Mirante e Difusora porque são as de maior 

audiência e estrutura profissional. Nelas, escolhemos os programas do turno 

matutino, considerado “horário nobre” do rádio informativo: na Mirante, Ponto 

Final, das 8 h às 11h; na Difusora, o Manhã Difusora, das 8h às 10h. Os 

apresentadores, respectivamente, são Roberto Fernandes e Silvan Alves, 

reconhecidos na comunidade dos comunicadores e ouvintes pela credibilidade 

e considerados “puxadores de audiência”. Ambos migraram da rádio 

Educadora, onde também comandaram programas do mesmo perfil.  

Roberto Fernandes era bastante identificado com a Educadora, onde trabalhou 

por mais de uma década, ancorando o programa Roda Vida. A saída dele para 

a rádio Mirante, de propriedade do grupo de comunicação da família do 

senador José Sarney, foi muito comentada e lamentada por dezenas de 

ouvintes, que viam na mudança de prefixo uma suposta perda de liberdade e 

autonomia do apresentador, visto que na Educadora, rádio católica, alinhada 

ao campo das oposições no Maranhão, o programa Roda Vida e seu primeiro 

apresentador eram tidos como referência de acolhida e repercussão das 

demandas da população e um fórum de debates no rádio local. 

Com a saída de Roberto Fernandes para a rádio Mirante, o programa Roda 

Viva foi assumido por Silvan Alves, outro comunicador de referência na 

radiofonia maranhense. Ele também teve de deixar o programa e mudou de 

emissora, contratado para apresentar um formato similar, no mesmo horário, 

na rádio Difusora, de propriedade da família do ministro Edison Lobão, chefe 

político de um dos subgrupos que integram a composição partidária-

empresarial hegemônica, sob a liderança de José Sarney. 
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As rádios AM são parte dos sistemas Mirante e Difusora. O primeiro congrega 

a emissora de televisão afiliada à Rede Globo, o jornal O Estado do Maranhão, 

o portal imirante.com e dezenas de repetidoras de TV espalhadas em todas as 

regiões do estado, além de rádios FM localizadas em cidades estratégicas na 

geopolítica estadual. O segundo detém a televisão afiliada ao SBT, o portal 

idifusora.com.br, rádio Difusora FM e emissoras em várias regiões do 

Maranhão. 

Os sistemas Mirante e Difusora são o braço midiático dos complexos 

empresariais das duas famílias, ramificados em vários negócios. 

A credibilidade atribuída aos dois comunicadores, Roberto Fernandes e Silvan 

Alves, concede a ambos uma relativa autonomia na condução dos programas. 

Eles seguem a linha editorial das emissoras, mas não evidenciam essa postura 

de forma exacerbada nos programas, durante a dinâmica ativista da recepção. 

Os programas Ponto Final e Manhã Difusora foram selecionados porque têm 

audiência consolidada, apresentadores emblemáticos, maior estrutura, mais 

recursos humanos, melhores condições de mobilidade dos repórteres para a 

cobertura ao vivo do dia-a-dia da cidade e, consequentemente, despertam 

atração nos ouvintes. O conjunto de qualificativos atribuídos às emissoras e 

aos apresentadores justifica nossa opção metodológica na medida em que as 

características das referidas rádios atraem os ouvintes, estimulam a 

participação, agregam interesse da audiência, despertam o debate com 

profundidade, disseminam mais informações e, sobretudo, garantem melhores 

condições de ativismo à recepção, foco da nossa pesquisa. Os 

apresentadores, por sua vez, são dotados do status de autoridade no rádio, 

decorrente dos seus níveis de credibilidade no processamento e gestão das 

informações. Ao mesmo tempo em que eles representam as linhas editoriais 

das emissoras, alinhando-se a uma postura governista, são tensionados pelos 

ouvintes. Nesse espaço conflitivo entre as forças políticas e econômicas que 

atuam no rádio, a inserção dos ouvintes é oportuna a uma observação à luz da 

institucionalidade. Apenas dois apresentadores e programas são necessários, 

no universo das cinco emissoras, visto que o nosso foco é a recepção. Já os 



 

 

 8 

diretores de jornalismo não serão necessariamente explorados para uma 

investigação que dê conta de subsidiar o entendimento do nosso objeto. A 

inquirição destes profissionais será feita a título da obtenção de informações 

extras, periféricas e meramente operativas, mas não centrais na 

fundamentação da pesquisa. 

As lógicas de produção compreendem o processo de moldagem da matéria-

prima que será transformada em bens simbólicos sob a interferência da 

estrutura empresarial, competência comunicativa e competitividade 

tecnológica. A produção evidencia também os critérios de decisão, as 

ideologias profissionais e as estratégias de comercialização. Vinculam-se 

necessariamente ao momento da produção as rotinas industriais pertinentes à 

hierarquia, critérios de noticiabilidade, poder de decisão e divisão do trabalho e 

as interferências internas e externas, de ordem política e comercial, cujas 

tensões e/ou ajustes à linha editorial da empresa podem influenciar nos 

resultados oferecidos à audiência. 

Na aplicação do mapa noturno à nossa pesquisa, esse momento diz respeito 

ao processo de produção do gênero jornalístico nas emissoras de rádio, sob a 

coordenação dos gestores da informação: pauteiros, telefonistas, secretários, 

repórteres, apresentadores e demais recursos humanos envolvidos na 

apuração, elaboração, circulação e consumo de notícias (principalmente) e 

comentários. Em que pese o foco da nossa pesquisa estar localizado na 

recepção/consumo, a produção já contém a prática dos consumidores, visto 

que os ouvintes interagem constantemente com os programas, que podem 

incorporar ou não as demandas da recepção. A estruturação da produção, 

portanto, dialoga com a prática do consumo cultural, na medida em que os 

usos que a recepção faz dos meios interfere na produção dos conteúdos. 

Para entender o funcionamento desta mediação, faremos entrevistas com os 

apresentadores dos dois programas selecionados. 

As lógicas de produção relacionam-se aos formatos industriais pela 

tecnicidade. Esta mediação é “menos assunto de aparatos do que de 
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operadores perceptivos e destrezas discursivas” (Martín-Barbero: 2009, 18). 

Tecnicidade é a lente que amplia a percepção, funciona como dispositivo 

através do qual abrem-se as portas e janelas sensoriais. Posta no cenário da 

globalização, a tecnicidade refere-se também à conexão do computador com 

os meios, provocando o aceleramento da relação entre discursos públicos e 

gêneros com os formatos industriais. A retomada do sentido do discurso e da 

práxis política, o novo estatuto social da técnica e da cultura dimensionam a 

interpelação da tecnicidade. 

Em nossa investigação, a tecnicidade vai buscar respostas às ressignificações 

da tecnologia, partindo da oralidade primária – a fala – processada no telefone 

e no rádio. A técnica de utilização da palavra – a retórica – será uma categoria 

necessária para o diálogo com a tecnicidade. Implementaremos essa etapa 

através de pesquisa bibliográfica. 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), 

sistematizando a relação entre o rádio e o exercício da participação da 

audiência. As raízes da ideia de ágora estão presentes nos estudos de Sennett 

(2003), cujas formulações esclarecem com profundidade as mudanças 

operadas nos ambientes ou espaços da Grécia, onde os cidadãos se reuniam 

para debater os assuntos da cidade. Certeau (1998) caracteriza os processos 

evolutivos da urbanidade e contribui para entender a dinâmica das práticas 

cotidianas, especialmente o ato de falar. Ativistas da palavra, os ouvintes 

exercem uma prática cultural que percorre a oralidade (Ong, 1998) e a retórica 

(Aristóteles, 2005). 

Os discursos, gêneros, programas e grades compõem os formatos industriais - 

a materialização das lógicas de produção - articulados às competências de 

recepção/consumo pela ritualidade, mediação que envia aos usos sociais dos 

meios. A ritualidade “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, 19). A natureza dos 
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formatos industriais, cerzidos por narrativas disponibilizadas nos palimpsestos 

(suportes), movimentam-se alimentando e sendo alimentados pelos resíduos e 

inovações, apresentando no final na linha de produção os gêneros. Por essas 

características, os formatos são atravessados por um tipo de mediação – a 

ritualidade – cuja posição configura a relação dos meios com a audiência, ou 

seja, os usos do olhar, da escuta, da leitura. O nexo entre o arcaico e o 

contemporâneo é dado pela ritualidade, perpassando todo o processo de 

comunicação. 

O momento das competências de recepção (consumo), principal recorte da 

pesquisa, é mediado pela ritualidade e socialidade. Esta, por sua vez, 

materializa-se no cotidiano, naquilo que constrói/forma sentido da vida, na teia 

de relações constitutivas da subsistência, nos laços familiares, tradições, 

gostos, lazer, religiosidade, trabalho, sexo e outras vivências. O consumo tem 

lugar nas práticas cotidianas, território simultâneo da desigualdade social e das 

possibilidades de superação pela via da mobilidade, da ascensão social, do 

sonho, dos projetos de vida, dos desejos alimentados no dia-a-dia, nas rotinas 

do trabalho, da família e do espaço doméstico. Visto na dinâmica dos 

processos sociais que permitem a apropriação dos produtos, o consumo é 

interpelado duplamente pela ritualidade (diferentes usos sociais dos meios) e 

pela socialidade: “o local de devolução para a sociedade (ou para as culturas 

vividas) do que vem da mídia, que, por sua vez, já saiu em parte dessas 

mesmas culturas” (ESCOSTEGUY; FELIPPI, 2013). 

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. Esta etapa foi cumprida por meio 

de entrevistas com os integrantes da Sociedade Maranhense dos Ouvintes de 

Rádio (Somar) e pesquisa bibliográfica. 
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Compreendendo mediação como relação dos usuários com os meios, a 

fronteira aberta, plataforma de fluxo, membrana porosa, situação de 

transformação cultural, tentaremos capturar a atividade do ouvinte de rádio 

inserido na relação entre produção e consumo. A partir do mapa noturno, 

pretendemos estudar 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 são importantes 

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

competências de recepção e as mediações (ritualidade e socialidade) merecem 

um olhar teórico e empírico mais apurado. Sendo a atividade dos ouvintes o 

foco desta pesquisa, a recepção vai exigir um tratamento conceitual de 

superfície e profundidade, confrontada às revelações do campo. 

A produção, a circulação e o consumo, vistos de forma articulada, serão 

estudados à luz do mapa noturno, dando ênfase às competências de recepção. 

Assim, fechamos o contorno do mapa, eixo da proposta metodológica. A visada 

barberiana, tensionando os postulados clássicos do marxismo, movimentou a 

teoria centrada nos meios, deslocando-a para as mediações, retomando o 

papel do Estado normatizador, porta-voz da cultura oficial, mas sem conseguir 

conter as pulsações das culturas subalternas. Na longa mutação do popular ao 

massivo, Martín-Barbero costurou o legado da recepção – do melodrama à 

telenovela – chegando à formulação do mapa noturno. 

As lógicas e as mediações visualizadas no mapa noturno permitem a 

navegação em espiral das matrizes culturais em diacronia, atravessando o 

núcleo político-cultural-comunicativo, até chegar aos formatos industriais. No 

eixo sincrônico, o movimento segue das condições de produção ao consumo. 

Com o foco nos ouvintes, a estratégia metodológica percorrerá todo o mapa, 

com um olhar mais apurado nas competências de recepção. Das matrizes 

culturais sobressaem-se as mutações que atravessam a oralidade e a retórica 

como técnicas de remodelação do arcaico – a fala. Nas condições de produção 

e nos formatos industriais evidenciaremos as mediações pertinentes ao 

processamento da informação em notícias, opiniões e comentários.  
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Os Estudos Culturais latino-americanos, portando, equipam a pesquisa ao 

acionarem o ferramental teórico-metodológico capaz de capturar o objeto no 

movimento da realidade concreta, sujeita ao contexto e às variáveis dos 

cenários, articulados às categorias e conceitos da oralidade, retórica, 

participação e discurso, com os quais pretendemos interpretar o material 

empírico. 

Com a pesquisa empírica em parte efetivada (referente às entrevistas com os 

ouvintes), estamos apresentando para discussão a proposta metodológica já 

colocada em campo parcialmente. 
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