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Resumo 
 
Artigo componente da grande pesquisa "Panorama do Rádio no Brasil", a ser 
apresentado na Divisão Temática "Comunicação Audiovisual", dentro do Grupo de 
Trabalho "Rádio e Mídia Sonora", com o objetivo de mostrar as peculiaridades 
regionais das emissoras de rádio no País. Aqui, tem-se uma descrição do cenário 
radiofônico em São Luís, capital do Maranhão. Veículos AM e FM compõem a história 
e a cultura da cidade e articulam um discurso que vai da simples oralidade como suporte 
de transferência informativa até a solidificação da cultura local pelo repertório de 
entretenimento.  
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Quase 400 anos de história alicerçam São Luís, Capital do Maranhão. A cidade é 

referência para os 217 municípios do Estado. A população de mais de 870 mil pessoas –

dados do ano 2000 do IBGE – é interligada, principalmente, por oito emissoras de rádio 

FM, seis de frequência AM, quatro jornais impressos diários e seis emissoras de 

televisão4. Esses diferentes meios de comunicação são responsáveis por registrar e 

acompanhar uma cultura sólida em música e dança.  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora, X Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
 
2 Mestre em Engenharia de Produção, ênfase em Mídia & Conhecimento, pela UFSC, 2002, email: 
lucianoandraderibeiro@gmail.com 
 
3 Especialista em Comunicação: Culturas e Imagens Semióticas, pela UFMG, 2005, email: lupraxedes@hotmail.com 
 
4 BIGUÁ, Edivaldo Pereira. Jornalista maranhense. Entrevista concedida aos autores. Belo Horizonte, 3 de maio de 
2010.  

mailto:lucianoandraderibeiro@gmail.com
mailto:lupraxedes@hotmail.com
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Diante do fato de que a população é jovem, com 63,87% (555.709 habitantes) e idade 

inferior a 29 anos, sendo que 375.624 (40,17%) são menores de 19 anos, nota-se que a 

referência cultural é importante para marcar, sobretudo, a concepção de conteúdo das 

principais emissoras de rádio da Capital maranhense: a música e o entretenimento.  

 

Dessa forma, emissoras antigas convivem com outras mais jovens levando ao ar a 

cultura da quarta maior cidade da região nordeste e da 13ª maior Capital brasileira. 

Mesmo assim, parece ser difícil conseguir esse trabalho diante da multiplicidade das 

manifestações culturais desta Capital, como o bumba-meu-boi, tambor de crioula, 

cacuriá, dança portuguesa, quadrilhas juninas e reggae. Essa sequência de estilos, talvez, 

seja responsável por determinar um nicho comercial das emissoras de rádio: promoção 

de eventos.  

 

O ensino ludovicence – adjetivo pátrio usual, mas pouco conhecido no país se 

comparado ao são-luisense – é composto por escolas públicas (municipal e estadual) e 

particulares. Porém, é visível a grande evolução do mercado de ensino superior na 

Capital, com cerca de quatro instituições públicas e 14 particulares. Esse dado mostra a 

vocação jovem do município e, sobretudo, a tendência da população apresentar, a cada 

dia, mais criticidade diante dos meios de comunicação.  

 

Contextualizado o cenário de atuação das emissoras de rádio de São Luís, vê-se a força 

natural delas. Prova disso é a convivência harmoniosa de frequências AM e propostas 

editoriais antiquíssimas com outras que emitem o sinal FM de produções externas, 

como de São Paulo (SP), por exemplo. No meio desse dial, há largo espaço, também, 

para o conteúdo religioso, tanto no âmbito católico quanto no evangélico. Além dessa 

característica, ressalta-se, também, a força de uma emissora estatal – a Difusora AM.  

 

Uma situação curiosa presente em São Luís é a Rádio Educadora, localizada na 

frequência 540 AM, que emite sinal para todos os 217 municípios maranhenses. Por 

meio dela, é possível mandar recados radiofônicos. Esse tipo de anúncio é responsável 

pelo principal faturamento da emissora e é utilizado por diversos públicos. Um exemplo 

é um morador de Imperatriz, cidade distante mais de 500 quilômetros de São Luís, ao ir 
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para a Capital, avisar da viagem, pela Educadora, e dizer que espera determinado amigo 

ou familiar na rodoviária para levá-lo a algum lugar. Além dessa situação, outras 

comuns são os anúncios fúnebres, independentemente da localização, já que a emissora 

abrange os 331.983,293 km² do Estado.  

 

O dial de São Luís obedece às três palavras que norteiam a sensorialidade do rádio: 

atenção, emoção e criatividade (MEDITCH, 2001). Os contrastes são expressivos, assim 

como a homogeneização também ganha força. Mas não se pode discordar que, por meio 

de um trabalho árduo de comunicação social e no contexto político beligerante do 

Maranhão, as emissoras de rádio ludovicences apostam na máxima do médico, 

antropólogo, poeta e professor Edgard Roquete Pinto, que investiu sua vida em prol da 

radiodifusão. 

 

O rádio é a escola dos que não têm escola, é o jornal de quem não 
sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento 
gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador 
dos enfermos e o guia dos sãos – desde que realizem com espírito 
altruísta e elevado, pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo 
progresso do Brasil.5 

 

A seguir, dentro da proposta deste artigo, estão listadas, por ordem alfabética, as 

principais emissoras de São Luís com algumas de suas caracterísiticas.   

 
Rádio Capital AM 1180 
 
A Rádio Capital, nome tão comum de emissoras pelo Brasil afora, é singular na Capital 

maranhense. Afinal, é uma das poucas que se colocam contrária à predominância 

política da família Sarney no Estado. Com foco essencialmente político, o veículo 

trabalha com programas populares, sobretudo com debates e participação pública. O 

jornalismo direcionado – e por isso mais parcial – estigmatizou a Capital como uma 

rádio política.  

 
Av. Coronel Colares Moreira 1000, São Luís - MA, CEP 65075-440, telefone  
(98) 3235-7676. 
E-mail: não há endereço disponível                    Site: não há endereço disponível 

                                                 
5 Almanaque Abril 2001 - Brasil. São Paulo, Abril, 2001. 

http://maps.google.com/maps/place?client=gmail&rls=gm&um=1&ie=UTF-8&q=R%C3%81DIO+CAPITAL+AM+S%C3%83O+LU%C3%8DS+MARANH%C3%83O&fb=1&hq=R%C3%81DIO+CAPITAL+AM&hnear=S%C3%83O+LU%C3%8DS+MARANH%C3%83O&cid=10258490707389562313
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Rádio Cidade FM 99,1 

A Rádio Cidade tem orgulho de se intitular popular, que vai do brega ao sertanejo. Há 

mais de 25 anos no ar, a emissora é conduzida por muitas promoções durante a sua 

programação. Não é possível defini-la em um estilo apenas. Uma das principais 

características da emissora é, de acordo com a promoção e/ou evento a ser realizado, 

direcionar todo o conteúdo editorial da rádio para eles.  

Rua Dep Raimundo Vieira Silva 1, Centro, São Luís - MA - CEP 65025-180, telefone (98) 
3254-0382. 
E-mail: não há endereço disponível                    Site: não há endereço disponível 
 

Rádio Difusora AM 680 

A frequência AM da Rádio Difusora é bem diferente, em conteúdo, da FM. Aqui, toda a 

programação é voltada para a Igreja Universal do Reino de Deus. Há programas, ao 

longo de toda a programação, apresentados pelo bispo Edir Macedo. Nota-se, 

claramente, a venda de espaço para veiculação de cunho religioso.  

Av. Camboa 120, Camboa,- São Luís, MA, CEP 65020-260, telefone (98) 3214-3000. 
E-mail: comercial@sistemadifusora.com.br    Site: www.sistemadifusora.com.br       
 
 

Rádio Difusora FM 94,3 

A Rádio Difusora pertence ao Sistema Difusora de Comunicação, responsável pelo sinal 

televisivo do SBT no Estado. Uma das emissoras FM mais antigas de São Luís, este 

veículo tem uma concepção de conteúdo voltada para a música, sobretudo de estilo 

brega, forró e pagode. A programação popular rende expressiva participação de público.  

Av. Camboa 120, Camboa, São Luís, MA, CEP 65020-260, telefone (98) 3214-3000. 
E-mail: comercial@sistemadifusora.com.br     Site: www.sistemadifusora.com.br     
 
 
Rádio Educadora 540 AM 

No ar desde 1966, a Rádio Educadora pode ser chamada de a principal da amplitude 

modulada (AM). Criada pela Igreja Católica e hoje sob o comando da diocese de São 

Luís, a emissora é uma das mais antigas, juntamente com a Difusora AM e FM. O foco 

de concepção de conteúdo é, além do esporte e dos programas de música sertaneja, o 

http://www.sistemadifusora.com.br/
http://www.sistemadifusora.com.br/
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inusitado serviço de recados. Como o veículo abrange, praticamente, todos os 217 

municípios maranhenses, é comum o Departamento Comercial da Educadora receber 

pedidos de anúncios, como o exemplo hipotético que se segue: “Dona Maria dos Santos, 

vou sair ao meio dia de Imperatriz. Por favor, me espere na rodoviária de São José de 

Ribamar às nove da noite em ponto. Precisamos resolver aquele problema. Abraços da 

Geralda Ribeiro”6.  Esse tipo de prestação de serviço é o principal meio de faturamento 

da emissora.    

Rua Frei Querubim 57, São Luís - MA, CEP 65025-420, telefone (98) 3214-3601.  
E-mail: educadora560@educadora560.com.br        Site: www.educadora560.com.br       
 
 

Rádio Esperança FM 100,9 

Entre as emissoras de maior audiência no nicho evangélico, está a Rádio Esperança FM. 

Com mais de 20 anos de atuação, o veículo pertence à Igreja Assembleia de Deus. Por 

isso, a programação da emissora é cristã evangélica. Porém, há uma preocupação 

comercial em veicular conteúdo musical de estilo gospel, de modo a garantir uma 

audiência não somente entre os evangélicos, mas também junto ao grande número de 

ouvintes de outros credos religiosos.  

Rua Grajaú Lt 23, Parque Pindorama, São Luís – MA, 65041-173, telefone (98) 
3243.2276. 
E-mail: contato@fmesperanca.com.br     Site: www.fmesperanca.com.br/       
 
 
Rádio Mais FM  99,9  

Emissora com sede na grande São Luís, em São José de Ribamar, está no ar desde 2000. 

O foco comercial desta emissora é, basicamente, divulgar eventos, que podem ser 

produzidos por ela ou por outras empresas da região. Entre os que ela produz está o 

famoso “Cidade do Forró”. A programação é especializada em músicas sertejanejas e de 

estilo brega.  

Rua Princesa Caroline, Qd. 05, nº 36, Vila Kiola, São Luís – MA, CEP 65110-000, telefone (98) 
3237- 2812.  
E-mail: contato por formulário no site        Site: www.alegriaproducoes.com.br/maisfm/ 

                                                 
6 BIGUÁ, Edivaldo Pereira. Jornalista maranhense. Entrevista concedida aos autores. Belo Horizonte, 3 
de maio de 2010.  
 

mailto:educadora560@educadora560.com.br
http://www.educadora560.com.br/
http://www.fmesperanca.com.br/
http://www.alegriaproducoes.com.br/maisfm/
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Rádio Mirante AM 600 

Com grande audiência no município (35,89% de share de frequência)7, a Rádio Mirante 

AM é uma das empresas que compõem o Sistema Mirante de Comunicação, maior do 

Maranhão e 4º maior conglomerado da área na região nordeste. O sinal da emissora 

alcança grande parte do Estado por meio de retransmissores por satélite. A concepção 

de conteúdo é sustentada por um trabalho de jornalismo diário. São mais de 60 

profissionais ativos no veículo, entre jornalistas e técnicos. Uma área na qual é 

referência é o esporte, com os comentaristas mais reconhecidos pelos ouvintes e uma 

maior amplitude de cobertura.  

Avenida Ana Jansen 200, São Luís – MA, CEP 65076-730, telefone (98) 3235-3355.  
E-mail: mirantefm@mirante.com.br     Site: www.miranteam.com  
 

Rádio Mirante FM 96,1 

Emissora também pertencente ao Sistema Mirante de Comuicação, a Rádio Mirante FM 

tem 29 anos. Este veículo tem o apoio e converge para outros veículos do Sistema, 

como a TV Mirante, retransmissora da Rede Globo, e o maior jornal O Estado do 

Maranhão. Graças a uma programação voltada para o jovem de até 20 anos de idade, 

como pop e MPB, mantém uma audiência fidedigna junto a essa expressiva população.  

Avenida Ana Jansen 200, São Luís – MA, CEP 65076-730, telefone (98) 3235-3355.  
E-mail: mirantefm@mirante.com.br      Site: http://imirante.globo.com/mirantefm/     
 

Rádio São Luís AM 1340  

Com uma cobertura estimada em 2,8 milhões de habitantes no Maranhão8, a Rádio São 

Luís AM oferece o sinal por um raio de 600 quilômetros a partir da Capital, atingindo 

do oeste do Piauí, passando pelo leste do Pará, até chegar ao norte do Estado do 

Tocantins. Porém, mesmo com uma audiência desse porte, praticamente toda a 

programação é retransmissão de São Paulo (SP): programas policiais e horóscopo, 

sobretudo. Há uma exceção para um programa policial local.  

 

                                                 
7 Ibope - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 
8 http://www.grupozildenifalcao.com.br/ 

mailto:mirantefm@mirante.com.br
http://www.miranteam.com/
mailto:mirantefm@mirante.com.br
http://imirante.globo.com/mirantefm/
http://www.grupozildenifalcao.com.br/
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Av. dos Africanos 77, Areinha, São Luís – Maranhão, CEP 65031-410, telefone (98) 2109-
7777.  
E-mail: contato por formulário no site                Site: www.grupozildenifalcao.com.br/  
 
 
Rádio São Luís Jovem Pan 102 FM 

Emissora que nasceu para emitir o sinal de outra e, assim, não construir uma autonomia 

em sua programação. Criada no início dos anos 90, passou aquela década emitindo o 

sinal paulista da Antena 1 FM. Bastou virar o milênio, a transmissão focou a também 

paulista Jovem Pan FM. Com uma programação “enlatada”, sobretudo de estilo pop, faz 

forte concorrência com a Rádio Mirante FM que tem também o público jovem de até 20 

anos como público-alvo.  

Avenida dos Africanos 77, Areinha, São Luís – Maranhão, CEP 65031-410, telefone (98) 2109-
7777.  
E-mail: contato por formulário no site                Site: www.grupozildenifalcao.com.br/  
 

 
Rádio Timbira AM 1290 
 
A Rádio Timbira é a emissora oficial do Governo do Estado do Maranhão. Inaugurada 

em 1941, com forte apoio do governo de Getúlio Vargas, desde então, a rádio está sob o 

comando dos poderes Executivo e Legislativo estaduais. Há uma preocupação do 

veículo em não favorecer qualquer partido político. Além de conteúdo institucional, a 

emissora tem longa tradição de cobertura esportiva.  

 
Avenida Jerônimo Albuquerque 73 , São Luís - MA, CEP 65071-750, telefone (98) 3236-9419. 
E-mail: não há endereço disponível                    Site: não há endereço disponível 
 
 
Rádio Universidade FM 106,9  
 
Emissora criada por professores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a rádio 

Universidade e a instituição de ensino são mantidas pela Fundação Sousândrade de 

Apoio ao Desenvolvimento da UFMA (FSADU). A concessão do sinal, oficializada em 

1986, tem fins exclusivos para a educação e a cultura. Faz dois anos que a emissora 

conquistou um novo transmissor, o que ampliou a cobertura e aumentou a audiência. A 

concepção de conteúdo é voltada para a informação jornalística – gerenciada em sua 

http://www.grupozildenifalcao.com.br/
http://www.grupozildenifalcao.com.br/
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maioria pelo curso de Comunicação Social da UFMA – e para a música popular 

brasileira.  

Avenida dos Portugueses s/n, Campus do Bacanga, Anexo do Centro de Ciências Sociais, São 
Luís – MA, CEP 65080-040, telefone (98) 3301 8100. 
Email: diretoria@universidadefm.ufma.br    Site: www.universidadefm.ufma.br 
 
 
Rádio 92,3 FM  

Pode-se chamar a 92 FM de emissora caçula entre as rádios da Grande São Luís, já que 

ela está no município de São José de Ribamar. O sinal emitido desde 1ª de fevereiro de 

2010 tem foco religioso, porém de caráter ecumênico. Com um transmissor potente, este 

veículo tem atraído a atenção da população com uma qualidade de áudio e uma 

programação eclética de músicas de cunho espiritual.  

 
Rua Princesa Débora, Qd. 05, N° 17/18, Vila Kiola, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-
000, telefone (98) 3214-0092.  
E-mail: negocios1fm.pac@radio92.fm.br      Site: www.radio92.fm.br/         
 
 
 
Referências  
 
Almanaque Abril 2001 Brasil. São Paulo: Ed. Abril, 2001. 
 
BIGUÁ, Edivaldo Pereira. Jornalista maranhense. Entrevista concedida aos autores. 
Belo Horizonte, 3 de maio de 2010.  
 
Lista de meios de comunicação na ilha de São Luís. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_em_S%C3%A
3o_Lu%C3%ADs>. Acessado em 15 de maio de 2010.  
 
MEDITCH, Eduardo. O rádio na era da informação: teoria e técnica do novo 
radiojornalismo. Florianópolis: Editora da UFSC, 2001.  
 
Portal do Governo do Estado do Maranhão. Disponível em 
<http://www.saoluis.ma.gov.br/>. Acessado em 15 de maio de 2010.  
 
Portal do Município de São Luís do Maranhão. Disponível em 
<http://www.ma.gov.br/>. Acessado em 15 de maio de 2010.  
 
 
 
 

mailto:diretoria@universidadefm.ufma.br
http://www.universidadefm.ufma.br/
mailto:negocios1fm.pac@radio92.fm.br
http://www.radio92.fm.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_em_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_em_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
http://www.saoluis.ma.gov.br/
http://www.ma.gov.br/

	Resumo

