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Introdução

O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, em es-

pecial no campo das mídias, trouxe consigo uma série de novos 

processos e expressões/conceitos provenientes das tentativas de 

compreendê-los e explicá-los. Entre os de mais largo emprego 

certamente figura a noção de interatividade, a qual circula por 

diferentes universos dos discursos e práticas cotidianos, com 

significados que se espraiam da relação entre os indivíduos, as 

máquinas digitais e os meios de comunicação até as mais falsea-

das estratégias de marketing comercial. Em decorrência dessa 

reiterada alusão ao fenômeno nas mais diversas esferas da comu-

nicação na contemporaneidade, muitos pesquisadores têm abor-

dado o tema nos últimos anos, estendendo a discussão, de forma 

mais ou menos aprofundada, a campos tão díspares quanto o 

emprego corrente do termo: há estudos sobre “interatividade” 

na esfera do comércio digital, no desenvolvimento de compu-

 1 Doutora em Ciências da Comunicação. Docente do Departamento de Ciên-

cias Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), 
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tadores “inteligentes”, na relação entre usuários e interfaces 

computacionais,2 na conversação humana cotidiana e mesmo 

no funcionamento de aparatos eletrônicos. Essa variedade de 

abordagens acaba levando, por consequência, a diferentes pers-

pectivas também quanto aos limites e características desse pro-

cesso, que ora é relacionado com a mera operacionalização de 

dispositivos tecnológicos, ora estende-se a uma compreensão 

mais complexa sobre as variadas trocas humanas no meio social. 

Apesar dessa espécie de “distensão conceitual”, por causa 

justamente da amplitude dos processos e estratégias comunica-

cionais que vêm sendo indistintamente considerados “interati-

vos”, não é precipitado afirmar, num esforço de síntese, que a 

interatividade tem sido comumente entendida como a possibili-

dade de trocas enunciativas (mediadas ou não por aparatos tec-

nológicos) entre os sujeitos envolvidos na produção e recepção 

de mensagens. Os processos interativos seriam caracterizados, 

portanto, pela condição de atuação mútua e reversibilidade entre 

os dois polos envolvidos no ato comunicacional, geralmente 

designados “emissor” e “receptor”,3 numa subversão da tradi-

cional lógica da distribuição de mensagens. Em outras palavras, 

 2 Principalmente em relação ao aparato computacional e aos ambientes virtuais, 

o termo tem sido tão regularmente empregado que se pode falar numa certa 

“apropriação” do conceito pelo campo da informática e do fenômeno da comu-

nicação em rede, como se ele só dissesse respeito às diferentes modalidades de 

trocas mútuas entre os interlocutores no mundo digital, aí incluída a internet. 

Sob este prisma, interatividade seria uma espécie de característica das “máqui-

nas inteligentes” que permitiria uma simultaneidade entre os atores do processo 

comunicacional, ou seja, como sendo os próprios computadores e seus usuários.

 3 Utilizam-se neste momento os termos “emissor” e “receptor” por serem os 

mais empregados quando se fala nos sujeitos envolvidos nas ações de comuni-

cação. No presente estudo, todavia, a percepção que se tem de tal movimento e 

da relação que se estabelece entre os sujeitos não é a mesma que considera tais 

esferas como estanques e desvinculadas. Ao contrário, o entendimento é o de 

que a comunicação se realiza no diálogo e na interação discursiva entre as duas 

esferas, como se poderá ver mais adiante. Daí o fato de se trabalhar também 

com os termos enunciador/coenunciador e falante/destinatário ou, simples-

mente, interlocutores. 
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todas as vezes que o então “destinatário” de determinada produ-

ção entra em contato direto ou indireto com aquele que a emite, 

considera-se que houve alguma forma de “interatividade”, não 

importa que mecanismos ou estratégias tenham sido usados para 

tanto. Tal espécie de troca tem sido bastante impulsionada na 

atualidade pelo desenvolvimento de recursos tecnológicos que 

permitem ou facilitam, para os sujeitos que a eles têm acesso e 

que os dominam, a produção e a comunicação de mensagens. 

Graças à interatividade, então, estar-se-ia instituindo um novo 

estatuto para o chamado “público”. Afinal, este tem, cada vez 

mais, ocupado o lugar de elaboração e transmissão de variados 

tipos de mensagens, até então uma prerrogativa daqueles que 

detinham o aparato necessário para isso e, portanto, assumiam 

a primazia na emissão, favorecendo o predomínio da lógica da 

distribuição (Silva, 2000, p.119). 

Assim, alguns pesquisadores consideram que a interativi-

dade surge como a concretização dos vaticínios de extinção dos 

limites entre as instâncias emissora e receptora, no sentido não 

apenas técnico dos termos, mas também no das relações entre os 

participantes da comunicação, e passa a abarcar tanto os sujeitos 

quanto os recursos tecnológicos de que estes se valem para co-

municar mensagens e sentidos. Magalhães (2001), por exemplo, 

ao falar sobre o moderno ambiente digital, afirma:

O que caracteriza a interatividade é a possibilidade – crescente 

com a evolução dos dispositivos técnicos – de transformar os envol-

vidos na comunicação, ao mesmo tempo em emissores e receptores 

da mensagem. [...] As estruturas técnicas de rede permitem imple-

mentar novas e mais complexas formas de interação social, fazendo 

emergir a possibilidade da troca imediata no ciberespaço. Dessa 

forma, os indivíduos tornam-se, ao mesmo tempo, receptores e 

emissores, produtores e consumidores de mensagens. A comuni-

cação deixa, definitivamente, de ser linear e de mão única, para 

tornar-se poliglota, polissêmica e policêntrica. (Magalhães, 2001)
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Coloca-se, dessa maneira, a relevância dos processos intera-

tivos como um acontecimento de destaque na comunicação con-

temporânea, dado o impacto que eles exercem ao configurarem 

novos papéis e formas de atuação.

Em vista do exposto, o presente estudo visa contribuir com 

essa discussão, apresentando uma compreensão específica de 

interatividade, a qual toma como eixo o fato de a comunicação 

discursiva, nas suas mais diversas formas, fundamentar-se no 

diálogo e na interação entre sujeitos e discursos. Nesse sentido, 

as noções de dialogismo e interação verbal, postuladas pelo teó-

rico russo Mikhail Bakhtin e seu Círculo, serão tomadas como 

baliza para o entendimento da interatividade na configuração 

dos enunciados e seus sentidos. Antes, porém, de serem dis-

cutidas as contribuições desta perspectiva teórica, faz-se uma 

breve apresentação de como a interatividade é tratada por alguns 

estudiosos, a fim de buscar traçar contornos mínimos para o 

conceito, sem a pretensão, obviamente, de se fazer um vasto 

e aprofundado levantamento, nem encerrar, de uma vez por 

todas, suas possibilidades de significação. A procura se dá uni-

camente no sentido de melhor apreender o fenômeno para os 

objetivos da presente proposição e, especialmente, estabelecer 

um diálogo entre a abordagem comumente feita e aquela sob a 

qual se coloca esta investigação. 

Por fim, a discussão recairá especificamente sobre a confor-

mação da mensagem na mídia radiofônica. A justificativa para tal 

escolha reside no fato de os recursos e procedimentos que viabili-

zariam a interatividade não serem um advento do hoje, apesar da 

aparente atualidade do fenômeno. Além disso, a quase exclusiva 

associação que normalmente tem sido feita entre ele e o ambiente 

digital, principalmente a internet, também não corresponde à 

realidade da comunicação midiática. Afinal, todos os veículos 

tradicionais, como rádio, televisão e jornais/revistas, sempre 

mantiveram meios de estabelecer contato direto com seu públi-
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co, no mínimo através de telefonemas e correspondência e, mais 

modernamente, de correio eletrônico, chats, fóruns de discussão 

etc. No caso específico do rádio, essa possibilidade foi quase uma 

constante desde o início das transmissões, ainda mais estimulada 

com o advento da decodificação do sinal telefônico (por meio do 

aparelho híbrido), das unidades móveis e até mesmo da presença 

do ouvinte no estúdio (Ortriwano, 1998). Como afirma Eduardo 

Meditsch, o rádio foi o primeiro meio a lançar mão das trans-

missões em tempo real e a realizar muitos dos procedimentos 

hoje associados à ideia de interatividade, como o zapping (Me-

ditsch, 1997). Na atualidade, os mecanismos mais comuns são 

os que permitem o contato com as equipes de produção dentro 

das emissoras (telefonema, carta, e-mail, presença nas redações 

etc.) ou a participação efetiva (presença no estúdio de transmissão 

ou telefonema para ele quando da apresentação de programas). O 

rádio apresenta-se, portanto, como uma mídia desde sempre 

aberta e propícia à interatividade, a qual é facilitada ainda mais 

pelas características intrínsecas da linguagem do meio, como se 

poderá ver a seguir. 

1.  Mídia radiofônica: linguagem e especificidades

O rádio é uma mídia sonora que articula e integra diver-

sos sistemas sígnicos, quais sejam os códigos verbal, sonoro 

e musical.4 Tais componentes, na configuração da mensagem 

 4 Embora a música também seja som, diferencia-se a linguagem sonora da 

linguagem musical porque os tipos de signos que as constituem são dife-

rentes, bem como se organizam de maneira própria. No caso específico do 

rádio, a música e os efeitos sonoros também desempenham papéis diversos e 

importantes na produção e na significação da mensagem, daí a preferência por 

apresentá-los como componentes distintos, ainda que integrados no discurso 

radiofônico. 
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radiofônica, perdem sua unidade isolada e só podem ser ob-

servados e compreendidos atuando em conjunto no meio acús-

tico em que o discurso se realiza e cujo elemento ordenador 

é o tempo. Em vista disso, a constituição do enunciado se dá 

como numa espécie de “mosaico”, no qual todos os elementos 

(sonoros+musicais+verbais) articulam-se simultaneamente.5 

Além disso, a mídia radiofônica caracteriza-se tecnicamente 

como processo de transmissão e recepção por meio de ondas 

sonoras e uso de aparelhos específicos (transmissor/receptor), o 

que acarreta uma emissão exclusivamente sonora e uma recep-

ção auditiva. Decorre daí uma das principais facetas do rádio, 

que é o de parecer falar com cada ouvinte em particular, ainda 

que se dirija concretamente a um universo relativamente inde-

terminado de pessoas. A difusão radiofônica é, portanto, coleti-

va, uma vez que o rádio é um meio de comunicação de massa, ou 

seja, sua produção se dirige a um número indistinto de sujeitos. 

Ainda assim, apesar dessa real dinâmica de transmissão “um 

para muitos”, os efeitos das mensagens são individuais, pois 

afetam isoladamente cada indivíduo ouvinte. 

Certamente o rádio expande, exteriormente, em amplidão, 

satisfaz uma necessidade de massa e se dirige, visto exteriormente, 

à massa. Mas os seus efeitos são, em sua essência mais profunda, 

individuais, i.e., o rádio leva para a vivência isolada, não para a 

vivência coletiva, de forma semelhante ao livro ou ao jornal. Embora 

ele possa contribuir para uma experiência coletiva (entendida aqui 

 5 “[...] a linguagem radiofônica é o conjunto de formas sonoras e não sonoras 

representadas pelos sistemas expressivos da palavra, da música, dos efei-

tos sonoros e do silêncio, cuja significação vem determinada pelo conjunto dos 

recursos técnicos/expressivos da reprodução sonora e o conjunto de fato -

res que caracterizam o processo de percepção sonora e imaginativo-visual 

dos ouvintes” (Balsebre, 2005, p.329).
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como diferente da vivência) [...] mesmo neste caso o efeito é uma 

vivência individual. (Sperber, 1980, p.121, grifos do autor)

É justamente daí que o rádio tira parte essencial de sua força, 

se comparado aos outros meios de comunicação tradicionais. 

Pelo fato de a comunicação radiofônica aproximar-se das formas 

mais simples e concretas de interlocução, é que o estudo de sua 

configuração torna-se interessante numa discussão sobre inte-

ratividade baseada nos princípios do dialogismo e da interação 

verbal. Para tanto, é importante tentar entender minimamente 

como a interatividade é, em geral, caracterizada e como o prin-

cípio dialógico da comunicação discursiva contribui para esta-

belecer um parâmetro especial para o debate sobre os processos 

chamados interativos. 

2. Bidirecionalidade, interação e interatividade

Noção de relevos imprecisos, a interatividade adquire um 

largo emprego ao longo de diversos campos do conhecimento, 

da comunicação humana ao universo dos dispositivos eletrôni-

cos e do ambiente computacional. Muitas vezes também reve-

la uma proximidade intrigante com o conceito de interação, a 

ponto de alguns autores não diferenciarem um termo de outro. 

A maleabilidade de seus contornos se estende até mesmo aos 

dicionários, sendo que, em alguns deles, “interatividade” sequer 

é objeto de um verbete. 

Tendo em vista, no entanto, que a noção figura como ponto 

central da presente discussão, é necessário buscar estabelecer 

contornos mínimos para ela. No entanto, como já dito anterior-

mente, não é objetivo deste texto trazer um panorama amplo e 

profundo, mas apenas fixar alguns parâmetros que auxiliem o 

esforço de entendimento do objeto da proposta. 
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Apesar dos deslizamentos, é possível sistematizar algumas 

acepções para o termo “interatividade”, a começar pelos di-

cionários. Neles, podem ser encontradas definições que se es-

tendem de (1) “capacidade de um sistema de comunicação ou 

equipamento de possibilitar interação; ato ou faculdade de diá-

logo intercambiável entre o usuário de um sistema e a máquina, 

mediante um terminal equipado de tela de visualização” até (2) 

“relativo à interação; em que ocorre interação; que permite ao 

indivíduo interagir com a fonte ou o emissor (no caso da co-

municação; vídeo); que funciona pela interação com o usuário 

através da troca de informações e de dados; conversacional (no 

caso da informática)” (Houaiss, s./d.). Nos dicionários, encon-

tra-se ainda (3) “tipo de relação com uma máquina que implica 

uma reciprocidade das trocas” (Dicionário Priberam, 2006). 

Nessas acepções, percebe-se a recorrência a alguns princípios 

(interação; diálogo; “conversação”) e a alguns domínios (rela-

ção homem↔máquina no universo da computação; comunica-

ção; dispositivo tecnológico que possibilita e efetiva o diálogo). 

Verifica-se também a ideia de “ação entre dois”, o que implica a 

noção de dualidade.

Uma outra aproximação pode ser estabelecida a partir dos di-

cionários que não trazem o verbete interatividade, mas sim inte-

ração, compreendida como (1) “ação que se exerce mutuamente 

entre duas ou mais coisas ou pessoas; ação recíproca” (Ferreira, 

s/d), por exemplo, ou (2) “ação exercida reciprocamente entre 

dois objetos ou pessoas”(Dicionário Ilustrado, 2003) ou, ainda, 

(3) “influência recíproca; fenômeno que permite a um certo nú-

mero de indivíduos constituir-se em grupo e que consiste no fato 

de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo 

para outro” (Houaiss, 1984) .

Avizinhando as noções de interatividade e interação, como 

fazem os dicionários, têm-se principalmente as ideias de “ação 

entre dois”, “reciprocidade”, “influência”, o que, junto, permi-
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te que interatividade possa ser entendida também como “ação 

mútua entre dois, no mínimo”, sejam estes pessoas ou coisas. 

Essa compreensão pode ser percebida também em dicionários 

estrangeiros, principalmente os de língua inglesa,6 nos quais 

se reafirma ainda a associação, em maior ou menor grau, aos 

dispositivos eletrônicos, ao ambiente digital e ao funcionamento 

das máquinas inteligentes, tanto nas relações de umas com as 

outras quanto delas com os usuários. Acrescentem-se, ainda, 

referências a “ação de retorno em tempo real”. 

Enfim, numa tentativa de sistematização das diferentes con-

cepções impressas nos dicionários para a palavra “interativi-

dade”, optando-se deliberadamente por aproximá-la mais da 

relação homem↔homem e sem desconsiderar as referências a 

cada campo de conhecimento ou atuação, pode-se dizer, por en-

quanto, que interatividade geralmente carrega consigo as noções 

de ação recíproca, simultânea e em tempo real entre um ou mais 

sujeitos, que exercem influência mútua, numa dinâmica que im-

plica a alternância de posições e o uso de dispositivos tecnológicos 

que viabilizam a interlocução. 

Ainda num esforço de ordenamento, recorre-se a alguns 

autores que lançam seu olhar sobre essa sistemática tão cara 

à contemporaneidade. Também neles percebe-se um deslizar 

constante entre um e outro domínio (das relações entre os sujei-

tos, destes com as máquinas ou destas entre si), bem como entre 

interação e interatividade, sem a fixação de fronteiras muito 

nítidas para os dois princípios.

Para Nicoleta Vittadini7 (apud Mielniczuk, 2000, p.2), por 

exemplo, há uma diferença essencial entre interação e interativi-

 6 Os dicionários estrangeiros consultados (Dictionary.com Unabridged, Word-

-Net, American Heritage, Webster’s New Millenium, Free On-line Dictionary 

of Computing) encontram-se reunidos em Dictionary.com. Disponível em: 

<http://dictionary.reference.com>. 

 7 Cf. Vittadini (1995).
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dade: enquanto a interação estaria em qualquer ação que envolve 

dois ou mais sujeitos, a interatividade demandaria a mediação 

exercida por certas configurações tecnológicas, numa tentativa 

de reprodução da relação interpessoal quando esta é impedida 

pelas limitações de tempo e espaço. 

Outro parâmetro para o entendimento é o percurso traça-

do por Alex Primo (1998) para uma espécie de “trajetória” do 

termo interatividade, começando pelas primeiras discussões 

sobre a relação entre os participantes da comunicação até che-

gar a algumas definições correntes na atualidade. Segundo o 

autor, os primeiros estudos compreendem os processos comu-

nicacionais como uma dinâmica linear, consecutiva e de mão 

única, com primazia da instância emissora8 (como se verifica, 

por exemplo, nas primeiras abordagens de Shannon e Weaver9) 

até se chegar a uma compreensão menos retilínea e reduzida da 

comunicação, segundo a qual todos os participantes do processo, 

como emissor, receptor, canal e a própria mensagem, passam a 

ser elementos atuantes e em permanente interação.

A interatividade, portanto, não pode ser pensada de manei-

ra limitada, como uma simples relação de ação–reação (como 

geralmente se tem visto em associações apressadas na atuali-

dade) (Primo, 1998). Também é estabelecer contornos bastan-

te limitados para ela considerar que determinadas formas de 

“participação” do receptor sejam efetivamente ações interativas, 

como ocorre, por exemplo, em alguns programas televisivos e 

radiofônicos, em que um leque de respostas preestabelecido é 

 8 Em toda a discussão sobre interatividade, será mantido o uso de termos como 

emissor, receptor, emissão etc., conforme são empregados pelos autores discu-

tidos. Ressalte-se, porém, que eles apresentam suas considerações tendo um 

ponto de vista sobre o processo comunicacional diferente daquele que se efe-

tiva na presente discussão – que é o da comunicação dialógica –, daí o fato de, 

neste estudo, empregarmos outros termos, como sujeitos do discurso, falante, 

ouvinte, destinatário etc. 

 9 Cf. Shannon e Weaver (1962).

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   88Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   88 29/10/2014   13:52:5529/10/2014   13:52:55



COMUNICAÇÃO, CULTURA E LINGUAGEM  89

disponibilizado para o público, condicionando suas possibili-

dades de atuação. Nestes casos, os parâmetros são dados pelo 

programa/emissora, cabendo ao ouvinte simplesmente atender 

ou não ao chamado, mas respeitando os parâmetros já delimi-

tados. Ou seja, como bem ressaltam Moraes e Barreto (2005), 

“quando a escolha for feita pelo receptor, uma escolha, de fato, 

já foi feita anteriormente”. Nestes casos, ter-se-ia o que Arlindo 

Machado10 (1990, apud Primo, 1998), a partir do ambiente in-

formático, classifica como sistemas reativos, ou seja, aqueles que 

trabalhariam com uma gama predeterminada de escolhas, ao 

contrário dos sistemas interativos, em que o usuário/destinatário 

teria total autonomia.

Tomando esse entendimento, uma relação reativa não seria 

interativa. De fato, a primeira se caracteriza por uma forte roteiri-

zação e programação fechada que prende a relação em estreitos cor-

redores, onde as portas sempre levam a caminhos já determinados 

a priori. A relação reativa seria, pois, por demasiado determinística, 

de pouca liberdade criativa. (Primo, 1998)

E é justamente tendo em vista o componente criativo da rela-

ção entre os sujeitos participantes do ato comunicativo na produ-

ção da mensagem que Alex Primo, citando Raymond Williams 

(apud Primo, 1998),11 afirma que a verdadeira interatividade 

deveria pressupor a resposta autônoma, criativa e não prevista 

da audiência, o que colocaria “emissor” e “receptor” não como 

polos separados e em total desequilíbrio de forças, mas como 

“agentes intercomunicadores”, entre os quais se estabeleceria 

um diálogo real e irrestrito e não apenas “uma pequena gama de 

possibilidades reativas planejadas a priori” (Primo, 1998).

 10 Cf. Machado (1990). 

 11 Cf. Williams (1962).
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Por sua vez, Fragoso (2001) afirma que a interatividade está 

identificada normalmente com “a viabilização de níveis mais di-

retos de ação sobre o desenvolvimento das mensagens por parte 

dos receptores das mídias tradicionais e com realizações estrita-

mente digitais, como o desenho de interfaces e a hipermídia”, 

reconhecendo a presença do fenômeno tanto nos meios digitais 

quanto nos eletrônicos, como o rádio e a televisão tradicionais. 

Por fim, Marco Silva afirma que a interatividade representa 

uma “mudança paradigmática” na forma como a comunicação 

vinha sendo pensada e em que se reforçava a primazia da instân-

cia emissora da mensagem. Ele reconhece o “caráter múltiplo, 

complexo, sensorial e participativo do receptor, o que implica 

conceber a informação como manipulável, como ‘intervenção 

permanente sobre os dados’” (Silva, 2000, p. 115). O autor afir-

ma que, na situação de interatividade, a mensagem se apresenta 

como “conteúdos manipuláveis”, e não mais como emissão. 

Nesse sentido, ele reforça as afirmações de Marie Marchand.12

O emissor não emite mais no sentido que se entende habitual-

mente. Ele não propõe mais uma mensagem fechada, ao contrário, 

oferece um leque de possibilidades, que ele coloca no mesmo nível, 

conferindo a elas um mesmo valor e um mesmo estatuto. O receptor 

não está mais em posição de recepção clássica. A mensagem só toma 

todo o seu significado sob a sua intervenção. Ele se torna de certa 

maneira criador. Enfim, a mensagem que agora pode ser recom-

posta, reorganizada, modificada em permanência sob o impacto 

cruzado das intervenções do receptor e dos ditames do sistema, 

perde seu estatuto de mensagem “emitida”. Assim, parece clara-

mente que o esquema clássico da informação que se baseava numa 

ligação unilateral emissor-mensagem-receptor se acha mal colocado 

 12 Cf. Marchand (1987).

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   90Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   90 29/10/2014   13:52:5529/10/2014   13:52:55



COMUNICAÇÃO, CULTURA E LINGUAGEM  91

em situação de interatividade. Em outros termos, quando, dissimu-

lado atrás do sistema, o emissor dá a vez ao receptor a fim de que este 

intervenha no conteúdo da mensagem para deformá-lo, deslocá-lo, 

nós nos encontramos em uma situação de comunicação nova que os 

conceitos clássicos não permitem mais descrever de maneira perti-

nente. (Marchand, 1987, p.9, apud Silva, 2000, p.114)

Tal compreensão reforça, portanto, a ideia de criação con-

junta, em que o receptor “passivo” torna-se “coautor, cocriador, 

verdadeiro conceptor” (Silva, 2000, p.12). 

Enfim, pelas abordagens de alguns estudiosos trazidos para 

essa discussão, percebe-se que os sentidos para interativida-

de estendem-se da ideia de reversibilidade e atuação conjunta 

(processo classificado por alguns como “bidirecionalidade”) 

até a conformação de uma tal dinâmica integrada entre os par-

ticipantes do processo comunicacional que leva autores como 

Marco Silva a falarem em cocriação. Ainda que os pesquisa-

dores trazidos para esta discussão assentem suas abordagens 

em parâmetros teóricos diferentes daqueles em que se baseia 

o estudo aqui apresentado, é possível perceber que boa parte 

de sua compreensão sobre o fenômeno tangencia a que norteia 

este artigo: estão aí o entendimento da comunicação como uma 

lógica integrada e de interação (e não apenas de distribuição) 

e a recusa à dicotomia atitude ativa/atitude passiva. Estes são 

pontos de vista essenciais para se entender a interatividade na 

perspectiva em que se coloca a discussão aqui proposta, que é a 

de considerar a comunicação discursiva, nas suas mais diversas 

manifestações, inclusive na mídia radiofônica, como lugar de 

diálogo e interação entre sujeitos. A comunicação interativa no 

rádio não escapa a esse domínio, que tem como fundamento 

a perspectiva dialógica da linguagem, da qual a interação ver-

bal entre os sujeitos do discurso é subsidiária, como tratado a 

seguir.
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3. Dialogismo e interação verbal

Todas as esferas da atividade humana estão relacionadas 

com o uso dos diferentes sistemas de linguagem e a multifor-

midade social se reflete no emprego dessas variadas maneiras 

de o homem apreender, vivenciar e significar o mundo em que 

se situa e age. Os sistemas sígnicos só têm existência concreta 

quando os sujeitos, conhecedores das suas formas de articula-

ção, os utilizam na vida real, combinando-os na tarefa de comu-

nicar os sentidos para os fatos da realidade histórico-social. Essa 

comunicação, por sua vez, só se efetiva por meio do fenômeno 

social da interação discursiva entre os sujeitos, a partir do ma-

terial simbólico ininterruptamente produzido. Tal compreensão 

sobre o funcionamento concreto da linguagem na comunica-

ção discursiva é o que norteia a obra do teórico russo Mikhail 

Bakhtin,13 a qual tem o dialogismo como princípio fundador, 

além da constatação do caráter eminentemente dialógico da co-

municação discursiva, de toda e qualquer manifestação de lin-

guagem, da organização dos discursos e da sua significação. 

O dialogismo bakhtiniano tem dois princípios básicos: 

a) a alteridade, isto é, a relação ativa necessária entre o “um” 

e o “outro”, sejam estes os sujeitos do discurso (por ele denomi-

nados, em algumas obras, “sujeito falante” e “sujeito ouvinte” 

ou “destinatário”), seja um discurso em relação aos demais que 

o cercam e a partir dos quais se posiciona; b) a interação verbal14 

 13 Embora aqui tomemos a obra de Bakhtin como parâmetro da abordagem, 

ressaltamos que boa parte das noções aqui apresentadas resultam de discus-

sões travadas pelo teórico russo e colegas de seu Círculo, entre eles Valentin 

N. Voloshinov e Pavel N. Medvedev, sendo que a autoria de algumas obras 

atualmente é creditada a mais de um autor, como Marxismo e filosofia da lin-

guagem, de Bakhtin (Voloshinov) (1995). 

 14 Bakhtin utiliza a expressão “interação verbal” certamente porque suas preo-

cupações estavam voltadas em especial para o funcionamento da linguagem 

verbal nas suas diversas manifestações, principalmente o romance e outras 

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   92Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   92 29/10/2014   13:52:5529/10/2014   13:52:55



COMUNICAÇÃO, CULTURA E LINGUAGEM  93

como espaço em que as relações de alteridade se realizam e a 

partir do qual os sentidos dos enunciados são construídos. A in-

teração se dá entre os sujeitos do discurso e entre os enunciados, 

entre as diferentes manifestações simbólicas. 

O princípio dialógico da comunicação discursiva insere os 

sujeitos num movimento de mútuo pertencimento: o “um” só 

existe a partir da sua relação com o “outro”, com aquilo que lhe é 

exterior; ambos se determinam reciprocamente. Na perspectiva 

dialógica, nenhum princípio é isolado, nenhuma concepção é 

única ou estática, nem é resultado de “geração espontânea”. 

As diferentes visões e formas de atuação complementam-se, 

divergem entre si, amalgamam-se e se recriam num incessante 

movimento de recíproca influência e constituição. 

Nessa perspectiva, a palavra-chave passa a ser “diálogo” e 

o termo adquire diversos matizes que, embora a englobem, es-

tendem-se para além da ideia comum de diálogo, qual seja, de 

interlocução entre duas pessoas numa situação dada. Por diálogo 

deve-se entender também a articulação entre um discurso e os 

demais que o atravessam e constituem. E mais: o processo inin-

terrupto de reciprocidade entre discursos que configuram uma 

cultura, uma sociedade e que marca a natureza interdiscursiva 

das construções de linguagem. 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, 

senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da 

produções literárias. Consideramos, porém, que tal princípio seja extensivo a 

toda manifestação de linguagem, utilize ela códigos como o visual, o gestual, 

o musical, o sonoro etc. A mesma observação pode ser estendida à expressão 

“realidade extraverbal” e outras da mesma estirpe, pois, embora originalmente 

o autor as tenha empregado para se referir ao seu objeto privilegiado de estudo 

(a língua e seus diversos usos concretos), seus postulados dizem respeito à 

comunicação discursiva dialógica, não importando de que materialidade ela 

esteja constituída. Tendo essa ressalva em vista, optamos por manter a termi-

nologia empregada pelo teórico russo. 
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interação verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” 

num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz 

alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, 

de qualquer tipo que seja. (Bakhtin, 1995, p.123)

Como uma forma de sistematizar essa múltipla significação 

que o conceito de “diálogo” adquire na obra de Bakhtin e seu 

Círculo, Souza (2002, p.81) aponta três dimensões para se pen-

sar as relações dialógicas:

• o microdiálogo: o diálogo interior;

• o diálogo no sentido estrito: o diálogo exterior realizado 

numa determinada situação;

• o diálogo no sentido largo, ou seja, o grande diálogo: o diá-

logo infinito em que não há nem a primeira nem a última 

palavra.

A vida do enunciado concreto se encontra realizada nessas 

três dimensões de diálogo.15 Isso vale para as produções verbais, 

mas não somente elas: todas as formas de produção simbólica, 

como a pintura, a música, a arquitetura ou a comunicação midiá-

tica (campo que nos interessa particularmente) são perpassadas 

 15 Quanto à abordagem possível que o pesquisador pode fazer a partir dessas 

três dimensões, Souza aponta: “a) a primeira [microdiálogo] não é acessível 

ao pesquisador, embora ele saiba de sua existência concreta por experiência 

própria. Sendo assim, ela só pode ser observada em sua representação literária 

no diálogo do herói com ele mesmo. b) a segunda compreende o diálogo de 

duas ou mais pessoas onde a resposta é, em geral, imediata, existe alternância 

de sujeitos. Nesse caso, o pesquisador é o terceiro, cujo olhar exterior consegue 

perceber a relação eu/outro efetivada no diálogo. c) a terceira corresponde 

a dimensão de resposta não imediata, onde as relações dialógicas entre os 

enunciados concretos, vivos, constrói o fenômeno, estudado exaustivamente 

pelo Círculo, do discurso de outrem – do enunciado de outrem – que adentra 

a estrutura do enunciado, isto é, o interior do meu discurso” (Souza, 2002, 

p.82-3).
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pelo fenômeno dialógico e se constituem a partir de enunciados 

concretos elaborados a cada instante, infinitamente. E esse pro-

duzir perpétuo de enunciados e sentidos se efetiva por meio da 

interação verbal entre os sujeitos do discurso. 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um 

sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação 

monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, 

mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua. (Bakhtin, 1995, p.123; grifos do 

autor) 

A interação verbal é expressão e comunicação, mas é, prin-

cipalmente, resposta entre enunciados e entre os sujeitos que os 

tecem. É na interação verbal que se dá o incessante fluxo de afir-

mações, contraposições, comentários, refutações, antecipações 

dentro da esfera social. A enunciação constitui-se, então, como 

produto da interação entre indivíduos sociais e adquire uma 

natureza totalmente sócio-histórica que atua na conformação do 

enunciado. Este, por sua vez, é a materialização da linguagem e a 

realidade de qualquer forma de comunicação.

 A intersubjetividade, portanto, é essencial na constituição 

dos discursos e seu sentido. Daí o papel de destaque ocupado 

pelas discussões sobre a alteridade nos estudos sob o prisma dia-

lógico e, nesse sentido, as interlocuções interativas, em especial 

o diálogo interpessoal (considerado por Bakhtin a forma mais 

explícita, mais visível, da alternância dos sujeitos), aparecem 

como situações especialmente profícuas para se investigar como 

falante e ouvinte se relacionam e que discursos seus enunciados 

convocam e constroem. 

Sob o primado da interação verbal e do dialogismo, a noção 

de sujeito também sofre deslocamentos importantes: não se 
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trata de um lugar estanque e isolado, mas de posições que vão 

se constituindo no próprio discurso. O “um” só se configura a 

partir da visão do “outro” e só este pode, do exterior, enxergar 

a completude daquele. O “um” só tem acesso a si mesmo, à sua 

totalidade, a partir da visão que o “outro” dele constrói. Dessa 

forma, na constituição do “eu” está necessariamente o seu exte-

rior, o “outro”. Se o próprio ser se configura a partir da interação 

com outro ser, o mesmo ocorre com os sentidos dos discursos. 

Essa concepção vai de encontro à noção de emissor/receptor 

como polos dissociados e estanques, pois tanto as ideias quanto 

as palavras do “outro” estão na fala do “um”, sejam explicita-

mente marcadas ou citadas, sejam assimiladas ou reelaboradas 

ou, ainda, disfarçadas sob um discurso aparentemente fechado 

em si mesmo.

E o interlocutor não é uma figura abstrata: mesmo que não 

seja um indivíduo concreto, representa um grupo, dirige-se 

a um “auditório social” e é sobre essa ideia que se constrói o 

discurso. Tal horizonte da interlocução é determinado a par-

tir do prisma do meio social concreto que envolve os falantes. 

Isso pode ser percebido, por exemplo, no discurso radiofônico, 

sempre dirigido a um destinatário cuja identificação pontual 

isolada é praticamente impossível, haja vista que, como meio 

de comunicação de massa, o rádio atinge um público indetermi-

nado, pelo menos individual e numericamente. Ainda assim, os 

enunciados transmitidos constroem-se tendo como parâmetro 

um auditório presumido, constituído justamente a partir desses 

mesmos enunciados. Ou seja, ao mesmo tempo que se destina a 

um interlocutor, o enunciado o conforma. 

Logo, o enunciado se torna produto da interação do falante 

e do destinatário porque tem duas faces: sua determinação vem 

tanto de quem fala quanto de quem a ele se dirige; ele tem, por-

tanto, dupla orientação. O enunciado é o território comum do 
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falante16 e do interlocutor (Bakhtin, 1993, p.107), que mantém 

uma atitude responsiva ativa, ainda que em mera postura de 

compreensão silenciosa; a compreensão responsiva é a ponte 

entre aquele que fala e o seu destinatário. A partir dela, um se 

define em relação ao outro e à comunidade social mais ampla.

Cada um dos elementos significativos isoláveis de uma enun-

ciação e a enunciação toda são transferidos nas nossas mentes para 

um outro contexto, ativo e responsivo. A compreensão é uma forma 

de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está 

para outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor 

uma contrapalavra. [...] É por isso que não tem sentido dizer que a 

significação pertence a uma palavra enquanto tal. Na verdade, a sig-

nificação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 

interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão 

ativa e responsiva. A significação não está na palavra nem na alma 

do falante, assim como também não está na alma do interlocutor. 

Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através 

do material de um determinado complexo sonoro. É como uma faísca 

elétrica que só se produz quando há contato dos dois polos opostos. 

[...] Só a corrente da comunicação verbal fornece à palavra a luz de 

sua significação. (Bakhtin, 1995, p.132, grifos do autor)

 16 Bakhtin também usa o termo locutor para designar a figura do falante. Na 

terminologia empregada por ele (em especial em Marxismo e filosofia da lin-

guagem [1995]), locutor e interlocutor são os sujeitos envolvidos na interação 

verbal, sendo locutor aquele que profere o enunciado e interlocutor, aquele 

a quem o enunciado se dirige, seja real ou presumido. Locutor, nesse caso, 

não se confunde com o profissional de rádio que apresenta informações ou 

comanda programas, designado com o mesmo termo ou pela palavra “apre-

sentador”. Para evitar essa possível confusão, optou-se aqui por utilizar a 

expressão “falante”, já presente em Estética da criação verbal (2003) quando 

a referência for ao sujeito do discurso. Quanto a ouvinte, o risco de confusão 

também surge, pois o termo relaciona-se tanto com aquele a quem se dirigem 

os enunciados de uma forma geral como aquele a quem a mensagem radiofô-

nica se destina especificamente. Para evitar possíveis equívocos, procurar-se-á 

respeitar o uso da expressão “destinatário” para o interlocutor.
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Dessa maneira, o enunciado apresenta uma característica es-

sencial: a relação necessariamente ativa entre todos os que parti-

cipam da comunicação discursiva. Sob esta perspectiva, o falante 

não ocupa uma posição superior isolada e o chamado “ouvinte” 

deixa de ser uma função passiva, de mero receptáculo da fala 

que, necessariamente, tem de se dirigir a alguém. Ao contrário 

do que postulam algumas correntes teóricas no campo da Comu-

nicação, a prevalência do chamado “emissor” sobre o “receptor” 

é uma realidade que não se configura do ponto de vista da intera-

ção dialógica. A recíproca também não é verdadeira, ou seja, não 

há uma “ditadura do receptor”, como se, ao contrário da primei-

ra visão, os sentidos da mensagem fossem fixados pelo destinatá-

rio. Tanto uma quanto outra posição são intrinsecamente ativas, 

ainda que não haja troca “individual” de fala. Falante e ouvinte 

são posições enunciativas que se alteram concomitantemente; 

na fala daquele já estão presentes as presumidas respostas deste. 

Além disso, a compreensão ativa se manifesta automaticamente a 

cada enunciado, ainda que uma resposta não venha a ser expressa 

concretamente. 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo, é de natu-

reza ativamente responsiva (embora os graus desse ativismo sejam 

bastante variados); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa 

ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna 

falante. A compreensão passiva do significado do discurso ouvido 

é apenas um momento abstrato da compreensão ativamente res-

ponsiva real e plena, que se atualiza na subsequente resposta em 

voz real alta. (Bakhtin, 2003, p.271) 

A noção de que o destinatário só passa a ocupar uma posição 

ativa caso se dirija concretamente ao falante é um equívoco. Já 

no processo de mera “audição”, ele está buscando apreender o 

significado das palavras no enunciado e também os sentidos que 

elas adquirem umas em relação às outras. Faz isso concomitan-
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temente com a assunção de uma posição responsiva ativa, pois 

embora possa ouvir a fala em silêncio, está concordando com ela 

ou a está refutando; está articulando a expressão ainda com ou-

tras informações que já tenha sobre o mesmo objeto, está prepa-

rando uma “resposta”.

Sob essa perspectiva, portanto, pode-se dizer que todos os 

sujeitos participantes de qualquer forma de comunicação dis-

cursiva são “falantes”, podendo ser chamados de destinatários 

somente como recurso à diferenciação entre aquele que emite 

um enunciado num momento específico e aquele que, naquele 

instante, é o sujeito a quem o enunciado se dirige. Estas posições 

podem ser imediatamente intercambiáveis, dependendo da na-

tureza e da situação da comunicação. É isto o que se verifica, por 

exemplo, na troca de e-mails e telefonemas ou mais claramente 

ainda nas situações interativas de viva-voz no rádio, em que uma 

conversa se efetiva entre apresentador e ouvinte. 

Esse comportamento ativo e responsivo é inerente a toda 

forma de comunicação, até mesmo a efetivada pelos chamados 

meios de comunicação de massa, como já afirmado acima acerca 

da audiência presumida. Afinal, embora pareça que o destina-

tário não participa da interlocução – pois a primazia mecânica 

da emissão é, na maioria esmagadora dos casos, em especial das 

mídias tradicionais (jornal, televisão e rádio), de um dos polos 

apenas –, a sua atitude responsiva já se manifesta, no mínimo, na 

atenção dedicada à recepção e compreensão da mensagem. Ela 

pode se efetivar ainda de forma concreta na tomada de atitude 

a partir de algo que se vê, lê, ouve e, no limite, na iniciativa de 

entrar em contato com o “falante”, por meio de carta, ligação 

telefônica ou participação direta na programação. Tem-se aí, 

então, a interatividade em sua forma mais explícita.

Todo discurso, portanto, é orientado para a resposta e ele não 

pode esquivar-se à influência profunda do discurso da resposta 

antecipada.
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O discurso vivo e corrente está imediata e diretamente deter-

minado pelo discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta res-

posta, pressente-a e baseia-se nela. Ao se constituir na atmosfera do 

“já-dito”, o discurso é orientado ao mesmo tempo para o discurso-

-resposta que ainda não foi dito, discurso, porém, que foi solicitado 

a surgir e que já era esperado. (Bakhtin, 1993, p.89)

Tão importante quanto destacar o papel ativamente respon-

sivo do destinatário é reforçar a noção que o falante tem dessa 

atitude. À não passividade do ouvinte corresponde a não supre-

macia e onipotência do falante, pois no discurso deste já estão 

presentes as antecipações sobre a resposta daquele. Além disso, 

ele não apenas estabelece essa relação dialógica com seu interlo-

cutor imediato como também se apresenta, de certa forma, como 

um “respondente” aos discursos alheios, tendo em vista que, na 

sua fala, outros discursos, passados e futuros, também se fazem 

presentes. 

Em vista do exposto, os esquemas lineares que tentam retra-

tar a comunicação, em especial a midiática, são abstrações que 

não refletem da forma mais pertinente a dinâmica da interação 

na linguagem. Estabelecer relações de mão única entre falante e 

destinatário pode servir apenas a alguns tipos de estudo, como 

a investigação sobre a relação interface ↔ usuário no campo da 

informática, mas pode levar a explicações absolutamente incom-

pletas e imprecisas sobre o real funcionamento da linguagem e 

dos discursos. 

Considerações finais

O levantamento das diferentes definições de interativida-

de trazidas para este estudo e o posterior estabelecimento do 

diálogo entre elas e a perspectiva dialógica da comunicação dis-
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cursiva permitiu a construção de um parâmetro específico para 

a compreensão do fenômeno da interatividade. Tendo em vista a 

discussão travada até aqui, pode-se afirmar que, a uma interati-

vidade aparente, manifesta e “visível”, há outra, que a ela subjaz. 

Verifica-se que a uma interatividade de superfície − isto é, a via-

bilizada pelo acesso aos mecanismos que permitem ao destinatá-

rio entrar em contato direto com o “emissor” ou “fonte” e atuar 

na construção da mensagem veiculada − corresponde outra, a 

interatividade discursiva, que lhe é subjacente e constitutiva. O 

fato de o “outro” sempre se colocar em posição ativa em relação 

ao seu interlocutor e já atuar no enunciado é uma mostra pontual 

e inquestionável dessa dinâmica, mesmo que não se disponha 

do aparato mediador ou a ele não se tenha acesso, nem haja um 

contato direto e efetivo entre os interlocutores.

A compreensão ativa é condição de existência do enunciado 

concreto e se estabelece na relação dialógica entre os sujeitos. A 

resposta, desde sempre, “já está lá”. Ela prescinde, portanto, 

de feedback, bilateralidade e outras manifestações. O enuncia-

do é sempre marcado por uma posição ativa e o diálogo é um 

processo de interação entre sujeitos sociais. A noção, portanto, 

de que o rádio se efetiva numa dinâmica de “um para muitos”, 

numa via de mão única (daí a necessidade, reivindicada por 

vários, de o meio tornar-se “via de mão dupla”, viabilizando, 

portanto, a “interatividade”), perde o sentido se compreendida 

à luz do processo dialógico inerente à comunicação discursiva. 

Ainda que o som transmitido saia do “um” que irradia e chegue 

aos “muitos”, “anônimos”, “incomensuráveis” que o recepcio-

nam tecnicamente, esses “muitos” já estão lá na conformação do 

enunciado transmitido. O diálogo entre eles se efetiva discur-

sivamente, sempre. A interatividade, portanto, é constitutiva 

do discurso radiofônico. Ela não é a “oportunidade” para que o 

ouvinte saia de seu papel “passivo”; discursivamente, isto não 

se configura, pois a interação entre os sujeitos é condição de 
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existência da comunicação. Uma das maneiras de esta relação 

adquirir visibilidade são as situações interativas, nas suas mais 

diversas manifestações na esfera midiática. O fundamento da 

interatividade, porém, está na relação interpessoal, e não apenas 

na relação homem-máquina ou homem-homem intermediada 

pela máquina, como o fenômeno da interatividade tem sido ma-

ciçamente enfocado na atualidade.

A noção de interatividade que norteou o estudo foi a de rela-

ção reciprocamente ativa entre os participantes da comunicação 

discursiva, em que não há divisão estanque e distanciada entre 

“polo emissor” e “polo receptor”. Ao contrário, a comunica-

ção só se efetiva a partir de trocas enunciativas simultâneas e 

da mútua influência, ou seja, da permanente atitude responsi-

va ativa entre os sujeitos envolvidos no processo de interação 

discursiva. Isso envolve tanto falante e destinatário imediatos 

quanto os presumidos. Ressalte-se que não se estuda a interati-

vidade entre indivíduos, mas sim a interatividade vista a partir 

do entendimento de que a comunicação é forjada discursiva-

mente entre sujeitos e a mídia é lugar de integração de códigos.

Essa concepção sobre o fenômeno interativo está assentada 

na compreensão sobre o princípio dialógico da comunicação dis-

cursiva, discutido por Mikhail Bakhtin e seu Círculo como fun-

damento de toda manifestação de linguagem, presente desde a 

conversação interpessoal face a face até o incessante movimento 

de discursos da cultura no tempo e no espaço. Tal princípio e as 

noções de enunciado concreto e interação verbal são os funda-

mentos teóricos deste estudo. 

Assim, a interatividade, a despeito das variadas conceitua-

ções conforme a esfera em que se dá sua abordagem, é aqui 

compreendida como inerente à dinâmica enunciativa, seja pre-

sumida, seja materializada em diferentes formas de manifesta-

ção, mediadas ou não por aparatos tecnológicos. Dessa maneira, 

a perspectiva dialógica estabelece contornos que vão além e até 
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mesmo englobam as noções de bidirecionalidade, ação-reação, 

resposta prevista e outras, comumente encontradas nos estudos 

sobre interatividade. À luz dos princípios do dialogismo e da 

interação verbal, a interatividade é uma característica intrínseca 

de toda forma de comunicação. 

Isso posto, defende-se que a interatividade na mídia radio-

fônica não se restringe à troca imediata entre os interlocutores 

(seja via e-mail, correspondência ou até mesmo a conversação 

de viva-voz), geralmente mediada pelo aparato tecnológico, mas 

subjaz a toda a dinâmica discursiva efetivada por eles, no diálogo 

em sentido amplo. 
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