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Resumo 
O presente texto é parte de uma pesquisa que busca compreender a produção discursivo -
textual em produções radiofônicas que têm como linha-mestra a interatividade manifesta 
entre as instâncias de produção e recepção da mensagem. Com o propósito de identificar e 
entender alguns aspectos que atuam nessa dinâmica  que se realiza a partir da articulação 
entre elementos verbais, sonoros e não sonoros  , procedeu-se à análise de um programa 
de rádio em que a participação do ouvinte é central. A investigação mostrou que, por trás da 
aparente relação equânime entre os participantes da interlocução, ou seja, o locutor e o 
ouvinte, ocorre um direcionamento e um cerceamento, por parte da instância de locução, 
das possibilidades de expressão durante o diálogo. Tal controle se dá por meio do comando 
do turno de vozes e pelas estratégias discursivas empregadas no ato comunicacional.  
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Introdução 

A produção discursivo-textual nas mídias radiofônicas tradicionais, entendidas 

como processos de transmissão e recepção por meio de ondas sonoras e uso de aparelhos 

específicos (transmissor/receptor), apresenta características próprias decorrentes da forma 

como se configura o meio. Dessa forma, a transmissão é exclusivamente sonora e a 

recepção, exclusivamente auditiva. Além disso, a constituição da mensagem não é somente 

verbal, mas também sonora, musical e inclui elementos não-sonoros, como o silêncio 

(Balsebre, 2005)3.  

Uma outra característica é que a possibilidade de interatividade entre as instâncias 

de produção e recepção da mensagem, ou seja, de alternâncias dinâmicas de papéis no ato 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Semiótica da Comunicação no VI dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo, na área de Teoria e Pesquisa em Comunicação. Mestre em Semiótica e Lingüística Geral pela 
FFLCH/USP e docente dos cursos de Jornalismo  e Editoração da Universidade Anhembi Morumbi, onde 
leciona as disciplinas Radiojornalismo, Técnicas de reportagem, entrevista e pesquisa jornalística e 
Linguagem e Ideologia.  
3 “...a linguagem radiofônica é o conjunto de formas sonoras e não sonoras representadas pelos sistemas 
expressivos da palavra, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio, cuja significação vem determinada pelo 
conjunto dos recursos técnicos/expressivos da reprodução sonora e o conjunto de fatores que caracterizam o 
processo de percepção sonora e imaginativo-visual dos ouvintes” (cf. Balsebre, 2005: 329) 



comunicativo, simultâneas ou não, é sobremaneira favorecida em decorrência do aparato 

tecnológico disponível, como o telefone e as unidades móveis. Tendo essa configuração em 

mente, está-se desenvolvendo uma pesquisa que busca compreender como se efetiva a 

produção discursiva nesse meio específico, em especial em projetos diferenciados que têm 

como linha mestra a interatividade manifesta entre as duas instâncias, ou seja, aquela que se 

responsabiliza pela produção e transmissão das mensagens radiofônicas e aquela que 

recepciona a mensagem, isto é, o destinatário, a audiência, o público ouvinte etc.  

Tradicionalmente tem-se enfocado as instâncias de produção e de recepção 

radiofônicas como espaços onde se efetivam processos discursivos isolados, independentes 

e estanques, mesmo que se reconheça, numa maior ou menor medida, a complementaridade 

entre eles. Se, porém, a relação dialógica é o fundamento da linguagem, conforme afirma 

Mikhail Bakhtin (1992, 1995), a inter(-)ação é inerente às duas instâncias. Como 

identificar, então, essa relação em enunciados concretos, em especial produtos radiofônicos 

em que essa troca dinâmica entre enunciador e destinatário se dá manifestamente, como no 

caso de programas em que ocorre a participação direta do ouvinte na transmissão?  

Ao estabelecer o dialogismo como um princípio epistemológico, Bakhtin afirma 

que a linguagem constitui-se no incessante diálogo entre os vários dizeres no espaço 

histórico-social e o fundamento da interdiscursividade, da troca incessante entre os 

discursos, adquire dimensão variada, que engloba desde um plano de alteridade mais 

restrito, da comunicação interpessoal, até o movimento de circulação dos dizeres numa 

esfera extremamente ampla, como a da própria dinâmica da vida e da cultura..  

O dialogismo, então, é princípio que adquire diversos matizes: a) diálogo como 

relação entre falantes numa situação específica de comunicação, em que ocorre alternância 

de papéis e turnos de fala; b) diálogo como articulação entre um discurso e os demais que 

o atravessam e constituem; c) diálogo entre discursos que configuram uma cultura, uma 

sociedade; d) diálogo que marca a natureza interdiscursiva constitutiva da linguagem, 

enfim (Barros, 1994). 

Disso decorre que a atribuição de sentidos para os fatos da realidade do homem e da 

natureza só se dá a partir desse diálogo perpétuo, desse entrecruzamento entre os diversos 

matizes que envolvem as diferentes formas de compreensão dos fenômenos. Não há um 

princípio ou um fim para os sentidos do mundo, nem eles se encontram em lugares 



determinados, mas, ao contrário, estão em constante circulação nas diferentes esferas da 

vida. Sempre observamos o ‘real’ a partir de um ponto de vista, já que não é possível 

ocupar, ao mesmo tempo, todos os espaços que o envolvem, processo denominado “lei do 

posicionamento” por Bakhtin. Tem-se, então, esse excedente de visão, que está além do que 

se vê, mas é justamente o que o ‘outro’ vê. Daí a necessidade do diálogo com o ‘outro’, de 

ter acesso à sua ‘resposta’, ao ponto de vista segundo, no sentido de apreender o objeto e 

imprimir uma significação possível para ele, considerando-se que há diferentes focalizações 

de um mesmo fenômeno (Machado, 1995:37-8). 

Essas diferentes posições a partir das quais se constroem os sentidos do 

acontecimento serão decorrentes também do contexto social, histórico e cultural que 

desencadeia o ato de linguagem, ou seja, o enunciado, e torna-se parte constitutiva dele. 

Fora desse ‘entorno’ e fora das relações dialógicas, não há linguagem possível, nem 

construção de mundo. 

Enfrentar o enunciado e buscar construir o seu sentido implica levar em conta, como 

afirma Brait (2004:70), o horizonte espacial comum dos interlocutores, o conhecimento, a 

compreensão e a avaliação comum da situação, em suma, o aspecto intrinsecamente 

‘compartilhado’ que se efetiva, no enunciado, entre duas instâncias de interlocução, bem 

como os aspectos históricos, sociais, culturais etc. que engendram a comunicação 

discursiva. 

Tendo esses princípios em mente, analisa-se um programa de variedades e 

entretenimento (Humberto Aidar), partindo da consideração de que a interatividade é uma 

das formas de materialização visível do diálogo intrínseco nos processos de linguagem. 

Além disso, entende-se que a interatividade plena só pode ser pensada numa relação entre 

iguais, entre instâncias que desfrutam do mesmo ‘poder’, ainda que esse seja 

exercido/manifesto de maneiras diferentes.  

1. O programa Humberto Aidar  

O programa radiofönico Humberto Aidar é veiculado pela Rádio Difusora de 

Goiânia, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h. A emissora é dirigida pela congregação 

de padres salesianos e faz parte da Rede Católica de Rádio  



O programa Humberto Aidar é apresentado pelo comunicador de mesmo nome, em 

parceria com Cleide Rocha. Ambos ocupam a instância de locução4, ainda que a atração 

esteja centrada na figura do apresentador principal. Nesse tipo de formato radiofônico 

personalista, o comunicador normalmente é uma personagem carismática, que estabelece 

uma relação de empatia e afinidade com o público ouvinte (Ferrareto, 2000).  

No Humberto Aidar misturam-se informação, entretenimento e prestação de 

serviços. São duas horas de ‘conversa’, dos apresentadores entre si, deles com o público 

presumido e deles com o ouvinte que se apresenta como tal e participa da programação 

indiretamente (por meio de cartas, de e-mail, de telefonemas dados para a produção do 

programa) ou diretamente, ao vivo (por telefone ou pela presença no estúdio de 

transmissão).  

Num clima bastante informal e de cordialidade, a conversa é entremeada por trechos 

de músicas, receitas culinárias, mensagens de otimismo, sorteio de brindes, leitura de cartas 

enviadas pelo público, discussão de temas religiosos e apresentação de informações. Ele vai 

ao ar em tempo real, ou seja, é transmitido conforme vai sendo produzido e apresentado. 

Dessa forma, a produção e a recepção são simultâneas.   

Para a análise, escolheu-se o quadro “Pesquisa do dia” por ser o único da atração 

centrado regularmente na participação, ao vivo, do ouvinte. Pela leitura, tenta-se 

compreender como se estabelece a relação entre as instâncias de produção e recepção da 

mensagem no rádio, especialmente em passagens nas quais a interlocução se dá de maneira 

efetiva, com a participação, de viva voz, do público5.  

2. O quadro “Pesquisa do dia” 

Um dos principais momentos do programa Humberto Aidar é o quadro diário 

“Pesquisa do dia”, introduzido logo nos 10 minutos iniciais e retomado várias vezes ao 

                                                 
4 A apresentação de mensagens no rádio, na sua forma verbal, ocorre normalmente por meio de três 
‘instâncias de voz’:  uma primeira, de comando, a partir da qual são introduzidos todos os conteúdos a serem 
veiculados; uma intermediária, que participa da apresentação dos conteúdos com a anterior, mas é coordenada 
por esta; e uma exterior, que só se manifesta se introduzida pelas outras duas. Todas as instâncias podem ser 
representadas por mais de uma função/profissional. A primeira, chamada ‘instância de locução’, pode ser 
exercida pelo locutor, pelo apresentador, pelo âncora, pelo comentarista, isolados ou em conjunto. A segunda, 
chamada ‘instância intermediária’, é desempenhada em especial pelo repórter, mas também por colunistas, 
comentaristas, resenhistas etc. A última, que podemos chamar ‘instância exterior’ é ocupada basicamente 
pelas fontes humanas de informação e pelo ouvinte.  
5 Não se tem a pretensão de conseguir esgotar, nem esmiuçar profundamente, todas as possíveis e complexas 
variáveis que possam atuar nesse diálogo intrínseco, mas pelo menos identificar alguns aspectos que 
permitam estabelecer rumos para uma investigação posterior mais profunda. 



longo da atração para a participação do ouvinte e/ou a solicitação desta. Ele consiste na 

proposição de uma questão e os ouvintes são convidados a dar sua opinião e/ou resposta 

por telefone. São abordados diversos assuntos, mas em especial família, saúde, estilo de 

vida e, principalmente, religiosidade. 

O corpus foi obtido no dia 16 de dezembro e a questão da “Pesquisa do dia” dessa 

data poderia ser resumida em “Como você provaria a existência ou a não existência de 

Deus”? A apresentadora Cleide Rocha dirigiu a apresentação da pergunta e a conversa com 

os ouvintes. Para a leitura, foram selecionados dois pequenos trechos do quadro: no 

primeiro, é feita a introdução do tema da pesquisa no dia (Texto 1); no segundo, ocorre a 

participação de uma ouvinte, por telefone, e se estabelec e a conversação entre ela e a 

apresentadora (Texto 2)6.  

Na transcrição dos trechos, busca-se recuperar, com o máximo de fidelidade 

possível, todos os componentes sonoros, musicais e verbais que entraram na configuração 

dos textos. Em relação aos verbais e sua oralização7, apresentam-se também descrições 

sobre entonação, intervalo, ritmo, volume e ênfase.8 Como se poderá ver mais adiante, 

essas variáveis atuam diretamente na constituição dos sentidos possíveis da mensagem. 

Texto 1 
Música de fundo do programa (instrumental pop em ritmo médio) toca em volume baixo 
Entra apresentadora  
Apresentadora - E o tema da nossa pesquisa do dia pra você participar vem aí:::  
Sobre a mesma música de fundo do programa, entra vinheta do quadro, constituída de um 
efeito sono ro (campainha de telefone) e de um trecho em linguagem verbal (uma voz masculina 
diz: “Programa Humberto Aidar e a pesquisa do dia”. Em seguida, uma segunda voz masculina diz: 
“oferecimento Óticas Fama, cuidando da sua visão”) 
Entra comercial; na seqüência, mantém-se a trilha e volta a apresentadora  
A – (agudo)9 Olha, gente, em pleno século 21, a humanidade continua tentando conciliar fé e 
razão///.  
E quando o tema é ‘a ORIGEM DA VIDA’, as discussões tomam diversos rumos. ::  
Num encontro realizado na Univ ersidade de Cambridge, na Inglaterra, em outubro desse ano, foi 
colocado em pauta um assunto que divide a humanidade (agudo) deeeesde que o mundo é mundo: 
‘Deus existe?’:::  

                                                 
6 Opta-se por trabalhar cada trecho separadamente pra melhor exposição dos aspectos que se quer destacar, 
sem se desconsiderar, porém, que ambos atuam juntos na constituição dos sentidos do quadro. 
7 Oralização é a emissão dos signos verbais por meio da vocalização, com uso do aparelho fonador humano.  
8 As observações entre parênteses referem-se aos termos ou sentenças que as seguem. 
9 As marcações no texto referem-se a entonação (grave/agudo), intervalos (pausas curtas [:]/pausas médias e 
longas [/]), ritmo (aceleração/ desaceleração [d-e-s-a-c -e-l-e-r-a -ç-ã-o]), volume (mais alto/mais baixo) e 
ênfase ([ÊNFASE]). 



O paleontólogo Simon Canowey, cristão convicto cuja missão é explorar as fronteira s entre  
teologia e ciência, afirmou na palestra que a (grave) misteriosa ha-bi-li-da-de da natureza para 
convergir em criaturas morais e adoráááveis como os seres humanos é uma prova de que o 
processo evolutivo é obra de Deus.  
Já o zoólogo Richard (indecisão quanto à pronúncia) De ::wink  disse que o poder criativo da 
evolução reforçou sua convicção de que vivemos num mundo   PURAMENTE material::  
(a partir daqui, tudo mais alto e grave) E você, o que acha das teses desses dois professores 
pesquisadores, hum!? Se você acredita que Deus existe, como provaria a alguém a sua existência? 
Ou você acharia desnecessário prová-lo? Ou você deixaria os acontecimentos se encarregassem de 
lhes dar essa prova?:: 
 Ligue 3233- 4000 (entra efeito de toque de discagem de telefone) e participe/  
A nossa pesquisa, então, quer saber o seguinte: você como católico, (grave) eu sei exatamente que 
vocês todos ouvintes da Rádio Difusora acreditam em Deus... (agudo) Agora::: qual é a sua 
teoria?:::  
Vamos supor que você seja aí, esteja participando de::: um congresso tipo esse.  
Aí, cê tá vendo lá os cientistas, os estudiosos, os catedráaaticos, cada um tendo lá suas teoria... e 
um fala que não, que Deus não existe, que o que existe simplesmente foi a evolução das espécies::: 
 outro acha que a ... o ... a  criação do universo veio a parti de uma explosão que teve no universo...  
com uma bolinha do tamanho.... de um.... de uma bola de golfe... (aceleração; mais agudo) que 
explodiu e se deu origem ao universo paralá paralá paralá. E aí vai!  
(a partir daqui, todo o trecho mais agudo) Mas você tem a sua teoria: DEUS EXISTE! Por quê? 
Como que você explica a existência de Deus? Eu quero saber, você meu minha amiga cientista, 
médico louco cientista todo mundo tem um pouco e você tem a sua teoria! Ligue 3233-4000, 
participe da nossa pesquisa  

Na presente análise, opta-se por centrar a leitura nos signos lingüísticos e sua 

articulação sonora10, com vistas a apreender: (1) como se efetiva o diálogo entre a instância 

de locução e o destinatário presumido (já que aqui não ocorre a conversação efetiva entre 

os interlocutores, nem o ouvinte se faz de ‘voz presente’) e como o destinatário se 

configura a partir justamente do estabelecimento da interação verbal; (2) como a locução 

permite entrever o diálogo entre os diferentes discursos no meio social, a manifestação de 

uma memória discursiva cultural e, a partir daí, uma tomada de posição em relação a um 

certo ‘embate’ ideológico.  

(1). Algumas marcas dessa ‘conversa’, com o ouvinte presumido, que permeia todo 

o texto podem ser encontradas: (a) na presença das perguntas, que obviamente demandam 

respostas, ainda que não concretamente verbalizadas (E você, o que acha das teses desses 

dois professores pesquisadores, hum!?); (b) nas pausas, que funcionam como etapa de 

planejamento da fala e/ou como espaço supostamente concedido para a atitude responsiva 

                                                 
10 Tal opção se dá apenas em decorrência do estágio da pesquisa e da limitação de espaço no presente artigo. 
Ressalte-se, porém, que a conformação da mensagem radiofônica não se limita a esses componentes e só se 
pode compreendê-la em sua totalidade se todos os elementos de que se constitui forem considerados.  



do ouvinte (Agora::: qual é a sua teoria?:::; ... e um fala que não, que Deus não existe, que 

o que existe simplesmente foi a evolução das espécies:::); (c) no uso dos pronomes, formas 

verbais e correlatos que instauram a relação intersubjetiva (Benveniste, 1986) ( Olha, gente, 

em pleno século 21...; E você, o que acha das teses desses dois professores pesquisadores, 

hum!? Ligue 3233- 4000;). Assim, vê-se aqui afirmada a dimensão dialógica dos processos 

discursivos, não restrita à conversação face-a- face.   

A mudança na modalidade de linguagem verbal também é uma marca enunciativa 

importante dessa dimensão. Normalmente, a produção verbal em rádio se dá em 

modalidade escrita e em modalidade falada. Ambas, porém, só podem ser emitidas por 

meio da oralização, dado o caráter exclusivamente sonoro da transmissão. Graças a 

variações de ordem fonética, sintática, acústica etc., porém, é possível identificar quando se 

tem uma ou outra modalidade,.  

No trecho inicial do texto, que vai de “Olha gente, em pleno século 21” até “dar 

essa prova”, é possível supor a oralização de texto escrito, dada a relativa linearidade e 

progressão entre os períodos, as poucas pausas, a pequena variação de ritmo, volume e 

intensidade na voz. A partir, porém, de “A nossa pesquisa, então, quer saber o seguinte” 

até “e você tem a sua teoria!”, nota-se o ‘improviso’, ou seja, a passagem para a 

modalidade falada. Isso é perceptível graças a características típicas da fala, como um certo 

comprometimento da fluidez do texto, devido às reformulações (outro acha que a ... o ... a  

criação do universo veio a partir de uma explosão que teve no universo...  com uma 

bolinha do tamanho.... de um.... de uma bola de golfe...), às complementações (A nossa 

pesquisa, então, quer saber o seguinte: você como católico, eu sei exatamente que vocês 

todos ouvintes da Rádio Difusora acreditam em Deus ) e à variação de ritmo, normalmente 

com aceleração (Eu quero saber, você meu minha amiga cientista, médico louco cientista 

todo mundo tem um pouco e você tem a sua teoria ).  

Essa mudança de modalidade de linguagem deixa entrever um propósito, que, por 

sua vez, contribui para o estabelecimento de uma imagem para o destinatário.  

O fato de a emissora ser ligada a grupos religiosos católicos já é uma primeira forma 

de instituição da audiência, presumivelmente católica também. Além disso, o uso de 

expressões como “minha amiga” contribui para fixar contornos para o grupo de 

interlocutores, pois ao mesmo que o limita ao público feminino, abre espaço para que 

qualquer pessoa desse gênero se sinta como participante do processo comunicacional.  



Por outro lado, ao buscar complementar o texto introdutório  certamente 

elaborado numa etapa prévia de produção  com uma explicação, a apresentadora revela 

uma preocupação em deixar mais clara a proposta de discussão. Por meio do improviso, ela 

‘responde’ a um possível questionamento, a uma presumida ‘incompreensão’ por parte do 

ouvinte potencial. Emerge daí, então, a imagem de que a audiência média não dispõe 

relativamente de informações ou conhecimentos, culturais e/ou relativos à língua, 

suficientes para atribuir o sentido adequado à proposição e, conseqüentemente, responder 

da forma esperada ao chamamento de participação.  

Além de provocar esse efeito, a ‘improvisação’ revela-se uma demonstração 

concreta da afirmação bakhtiniana de que a produção do texto corresponde à efetivação de 

um ‘diálogo imaginário’ e a progressão textual assemelha-se às réplicas de um diálogo, face 

a face ou não (Bakhtin, 1992). Ou seja, a possível ‘incompreensão’ não aparece 

materializada, por meio de uma solicitação de esclarecimento por parte do ouvinte, por 

exemplo, mas ainda assim é levada em conta e a ela é dada uma ‘resposta’. 

(2). Além de uma imagem de destinatário e do estabelecimento de um ‘diálogo’ 

com ele, o texto introdutório permite entrever também o confronto entre diferentes 

abordagens, na esfera histórico-social de circulação dos discursos, quanto ao objeto do tema 

proposto, e uma tomada de posição em relação ao problema. Embora a questão que 

desencadeia a participação do ouvinte represente, no mínimo, duas possibilidades 

responsivas (a concordância ou a discordância sobre a existência de Deus), a forma como  o 

enunciado introdutório da pesquisa é apresentado mostra uma nítida tendência à afirmação 

de apenas uma delas. Ainda que vários matizes sempre perpassem a atribuição de sentidos 

para o acontecimento, como já dito anteriormente, no Texto 1 esse entrecruzamento não 

aparece explicitamente e tem de ser depreendido de elementos bem mais sutis presentes na 

constituição da mensagem.  

Na própria proposição das questões, por exemplo, não há o confronto ‘explícito’ de 

pontos de vista, pois um deles (o da não existência divina) é simplesmente ‘silenciado’, 

como se pode perceber nos enunciados a seguir: Se você acredita que Deus existe, como 

provaria a alguém a sua existência?(...) Mas você tem a sua teoria: DEUS EXISTE! Por 

quê? Como que você explica a existência de Deus? Embora, portanto, a parte inicial do 

texto apresente as duas posições acerca da existência da divindade, a científica 



evolucionista e a cristã, a segunda é nitidamente reforçada nas perguntas. Em nenhum 

momento aparecem formulações do tipo “Você acredita ou não na existência de Deus? Que 

argumentos você apresentaria para sustentar o seu ponto de vista?”, muito mais abertas, 

portanto, à dualidade de posições e de possíveis respostas.  

Não bastasse esse sutil ‘enfraquecimento’ de um dos pontos de vista sobre a 

problemática proposta nas perguntas, aquele que sobressai é reforçado na progressão 

enunciativa, por meio de um pressuposto: A nossa pesquisa, então, quer saber o seguinte: 

você como católico, eu sei exatamente que vocês todos ouvintes da Rádio Difusora 

acreditam em Deus.... Tal afirmação estabelece uma caracterização para o ouvinte 

(católico), excluindo aqueles que nela não se encaixam, ao mesmo tempo que institui a 

‘obrigatoriedade lógica’ de uma manifestação ratificadora da idéia de Deus (“não é possível 

ser católico sem acreditar na existência divina”).  

Um outro conjunto de marcas que permitem entrever esse direcionamento é 

justamente o das variações no som das palavras na enunciação. Em relação ao componente 

verbal da linguagem radiofônica, Balsebre chama a atenção para os aspectos acústicos da 

oralização. Segundo ele, a linguagem radiofônica é uma linguagem artificial e “a palavra 

radiofônica, mesmo quando transmite a linguagem natural da comunicação interpessoal, é 

palavra imaginada, fonte evocadora de uma experiência sensorial mais complexa” 

(Balsebre, 2005: 330).  

É porque imprimem efeitos desse tipo sobre a palavra e os sentidos do enunciado 

que fatores como intensidade, volume, intervalo e ritmo   chamados por Balsebre de 

fatores “extra-lingüísticos” da voz   devem ser levados em conta na produção de qualquer 

texto verbal para rádio e, por conseqüência, em sua análise.  

Segundo o estudioso espanhol, toda palavra tem um som, definido acusticamente 

pelo timbre, tom e intensidade, e uma cor, que é justamente a dimensão perceptível da 

inter-relação desses três elementos. As variações grave/agudo, a melodia, o volume da 

palavra oralizada funcionam como espécies de “subtextos’ que contribuem 

significativamente na construção dos sentidos dos enunciados (Balsebre, 2005: 332). 

O som agudo, por exemplo, estimula no ouvinte uma imagem auditiva luminosa e 

clara, ao mesmo tempo que imprime uma sensação psicológica de distância, maior 



claridade e inteligibilidade, alegria e excitação. Já uma voz mais grave proporciona uma 

imagem mais obscura e dá a sensação de presença e proximidade (Balsebre, 2005: 331).  

No texto, o componente acústico da forma verbal atua na construção dos sentidos 

desta e funciona como índice importante do posicionamento assumido na enunciação em 

relação à esfera de circulação do discursos. Uma dessas ‘pistas’ é a mudança na entonação 

da voz e no ritmo da enunciação em diversos momentos. No trecho “O paleontólogo Simon 

Canowey (...) (grave) misteriosa ha-bi-li-da-de da natureza para convergir em criaturas 

morais e a-d-o-r-á-á-v-e-i-s como os seres humanos é uma prova de que o processo 

evolutivo é obra de Deus”, o tom grave impõe uma atmosfera de seriedade e profundidade 

à afirmação, reforçada pela ênfase pausada nos ‘resultados positivos’ da atuação divina, 

como a relação natureza? seres humanos. O efeito disso é despertar uma postura pelo 

menos simpática e, em última instância, favorável à existência divina.  

Efeito inverso, porém, imprime-se sobre a idéia da não existência de Deus no trecho 

“Aí, cê tá vendo lá os cientistas, os estudiosos, os catedráaaticos, cada um tendo lá suas 

teoria...” e em “outro acha que a ... o ... a  criação do universo veio a parti de uma 

explosão que teve no universo...  com uma bolinha do tamanho.... de um.... de uma bola de 

golfe... (aceleração; mais agudo) que explodiu e se deu origem ao universo paralá paralá 

paralá. E aí vai!.  O prolongamento da palavra (catedráaaticos) acaba por atribuir uma 

certa desimportância ao termo e ao que ele representa (o indivíduo associado a uma 

instituição de ensino/ de pesquisa, o ‘cientista’ e, por extensão, a Ciência). O mesmo se dá 

com a recusa ou, no mínimo, impaciência, na explanação mais detalhada do que seria a 

explicação científico/evolucionista para o mundo ( (...) paralá paralá paralá. E aí vai!). 

Mais que informalidade, tem-se aí também um tom irônico, quase debochado (decorrente 

da entonação mais aguda e do ritmo mais acelerado) que funciona como efeito para a 

sustentação da idéia de que essa teoria é tão sem cabimento que não deve ser levada muito 

a sério e com a qual não se deve perder muito tempo.  

Como a relação que se estabelece entre a instância de locução e a audiência no rádio 

está normalmente calcada na empatia, na ‘amizade’, na cumplicidade, especialmente em 

programas como o Humberto Aidar, o conjunto desses enunciados, no final das contas, 

induz o ouvinte a corroborar o ponto de vista explorado de forma quase hegemônica no 

texto ou desencoraja de antemão a participação daqueles que pensam de forma diferente.  



Conforme afirma Xavier (2001), normalmente ocorre uma aceitação tácita da 

proposição feita pelo comunicador, em relação ao tema proposto e/ou à ‘convocação’ para 

que o ouvinte participe do programa. No Texto 1, porém, a aceitação também se verifica 

em relação ao ‘direcionamento’ impresso de antemão na possível participação do ouvinte. 

A aquiescência em relação a essa proposta, ao posicionamento marcado sutilmente na 

locução, é perceptível já na primeira participação da audiência, como se poderá ver a seguir 

no Texto 2. 

Após a introdução do quadro “Pesquisa do dia”, o programa tem prosseguimento 

com outros quadros, leitura de cartas enviadas pelos ouvintes e intervalo comercial, tudo 

permeado pelo chamamento à participação do público na pesquisa. Ocorre, então, a 

primeira participação do ouvinte, por telefone: 

Texto 2 
(música instrumental do programa; entra efeito sonoro de tom de campainha, mais trecho 
verbal, em voz masculina: “Cleide Rocha e o Show de Amigos”) 
(entra apresentadora) 
Apresentadora – Eu vou ao Jardim Esmeralda falar com a Marina. (agudo) Menina Marina, bom 
dia (risos)! 
Ouvinte – Bom dia! 
A – (agudo) Tudo bem, vida? 
O – Tudo jóia, e você? 
A – Graças a Deus, tudo bem.  
(grave) Marina, vamos supor que nós estamos num congresso, nós estejamos num congresso onde 
as pessoas estão falando lá que ‘Deus não existe”, outro dizendo que ‘Sim’, e, de repente:: a 
DOUTORA Marina vai levantar para falar. 
O- Ói... 
A – (cortando a ouvinte) Cê vai defender a existência ou a não existência de Deus? 
O – (bem agudo) É claro que Deus existe! 
A – (mais alto) E por que que ele existe, Marina? 
O – Ói, só de ocê vê ::: ocê amanhece um dia igual hoje ::: um sol maravilhoso::: quando é mais 
tarde chuva :::  cê acha que um cientista teria poder pra isso::: é claro que é só Deus, né? 
A -  Eu acho também.  
O – Ahn? 
A – Eu acho também que só Deus tem esse poder. 
O – Pois é. Como é que a pessoa pode dizer que Deus não existe se nós temos tantas maravilhas no 
mundo!:: A natureza... os animais... o sol... a chuva... Como? Se não existe Deus?  
A – Hum! Ééh, tá certo ::: (mais alto) Marina cientista! Muito obrigada pela participação e seu 
beijo vai pra quem? 



O – É....:: Ói... meu beijo meu beijo vai pros meus filho, pro meu esposo::  e desejo pra vocês um 
feliz Natal, um próspero Ano Novo assim:: (mais alto) bem repleto de saúde, de alegria :: tá? (mais 
baixo) E gostaria muito de concorrer também à folhinha... 
A – ::: Ahh! Tá certo. Cê... 
O – Tá bom... 
A -  Cê tá concorrendo::  tá bom?  
O – tá jóia. 
A – (mais alto)Tenha um feliz natal, Marina! 
O – Obrigada, pra você também, Cleide. 
A – Tchau tchau 
O -  Fica com Deus. 
A – Amém. Tchau tchau. 
 

No Texto 2, vemos materializada a conversação entre as instâncias de produção e 

recepção da mensagem radiofônica. A interlocução, intermediada pelo aparato tecnológico 

(telefone e decodificador de sinais telefônicos, chamado híbrida), desenvolve-se por meio 

da alteração do turno de vozes simultâneas, numa típica conversação interpessoal, ainda 

que não face-a-face.  

Vários aspectos já discutidos no Texto 1 acerca da composição da mensagem no 

rádio e dos sentidos decorrentes podem ser estendidos ao Texto 2. Figuram aí, por 

exemplo, as alterações no nível acústico da manifestação verbal, que provocam efeitos 

diversos como dinamismo e energia  ((agudo) Tudo bem, vida?), seriedade e proximidade 

((grave) Marina, vamos supor que nós estamos num congresso...), invocação ((mais alto) E 

por que que ele existe, Marina?), clareza e certeza ((bem agudo) É claro que Deus existe!). 

Seria possível também acrescentar o efeito de verossimilhança e credibilidade decorrente 

da interposição e justaposição de vozes e várias outras ocorrências que estabelecem 

impressões sensoriais e afetivas na recepção (Balsebre, 2005: 332)11.  

Tendo em vista essa relativa ‘repetição’ dos fenômenos entre os textos, destacam-se 

apenas só mais dois aspectos considerados importantes por estabelecerem a ligação do 

Texto 2 com o Texto 1 e retomarem o direcionamento já insinuado neste.  

                                                 
11 A harmonia, ou seja, a interposição e justaposição de vozes numa determinada seqüência radiofônica, cria 
um efeito de realidade, de “credibilidade e verossimilhança na restituição da realidade multiperspectivista”, 
enquanto o ritmo imprime ordem, proporção e prazer estético (Balsebre, 2005: 332). 
 



O primeiro deles seria o tom espontâneo, informal e amigável, quase íntimo, 

mantido pela instância de locução em praticamente toda a conversa. Isso aparece, por 

exemplo, na maneira como a apresentadora se dirige à ouvinte — chamando-a somente 

pelo primeiro nome ou por você—, dispensando- lhe um tratamento carinhoso e respeitoso, 

sem falar no uso do nós inclusivo: (Eu vou ao Jardim Esmeralda falar com a Marina. 

(agudo) Menina Marina, bom dia (risos)!/ (agudo) Tudo bem, vida?/ (grave) Marina, 

vamos supor que nós estamos num congresso, nós estejamos num congresso onde as 

pessoas estão falando lá que ‘Deus não existe”, outro dizendo que ‘Sim’, e, de repente:: a 

DOUTORA Marina vai levantar para falar). 

No entanto, mesmo com esses vários momentos em que se indicia uma 

reciprocidade e um equilíbrio de forças entre as duas instâncias, graças ao tratamento 

íntimo, respeitoso e afetivo, fica claro que o comando da interlocução pertence à instância 

de locução. Cabe a ela introduzir o ouvinte (Eu vou ao Jardim Esmeralda falar com a 

Marina. (agudo) Menina Marina, bom dia (risos)!), convocar a sua palavra ((grave) 

Marina, vamos supor que nós estamos num congresso (...) (cortando a ouvinte) Cê vai 

defender a existência ou a não existência de Deus?), estabelecer os rumos da conversa 

((mais alto) E por que que ele existe, Marina?) e fixar os limites dela (Muito obrigada pela 

participação e seu beijo vai pra quem?), entre outras ações12.  

O reconhecimento de a quem cabe o controle da interação, ainda que implícito, 

parece estar tacitamente previsto nas relações entre as instâncias de locução e recepção. 

Segundo Balsebre, o compartilhamento de um código de conduta e de linguagem entre os 

sujeitos da enunciação no rádio é essencial para que os objetivos da comunicação se 

efetivem. “A comunicação só é possível quando o repertório de elementos é conhecido por 

emissor e receptor. Atualmente, devemos incorporar também neste processo a tecnologia. E 

sem a interação emissorreceptor, sem a mediação de um processo de percepção, podemos 

considerar que a produção de mensagens não tem sentido (Balsebre, 2005: 327). Esse 

‘domínio’ comum pode ser depreendido, por exemplo, quando, no Texto 2, a ouvinte  

parece ‘desrespeitar’ os rumos da conversa aparentemente já estabelecidos pela 

apresentadora: 

                                                 
12 Esse comando é exercido não apenas em decorrência da situação de interlocução, mas até da própria 
dimensão técnica/instrumental de todo o processo, haja vista que a participação do ouvinte só ocorre se a 
esfera de produção permitir que o sinal telefônico vá ao ar. 



A – Hum! Ééh, tá certo ::: (mais alto) Marina cientista! Muito obrigada pela participação e seu 
beijo vai pra quem? 
O – É....:: Ói... meu beijo meu beijo vai pros meus filho, pro meu esposo::  e desejo pra vocês um 
feliz Natal, um próspero Ano Novo assim:: bem repleto de saúde, de alegria :: tá? (mais baixo) E 
gostaria muito de concorrer também à folhinha... 
A – ::: Ahh! Tá certo. Cê... 
 

Nesse trecho, a ouvinte primeiramente responde ao comando de encerramento da 

conversa dado pela apresentadora, para, em seguida, propor um novo turno, sobre um outro 

assunto. Ao fazer isso, porém, diminui o tom de voz, como se a nova proposição não fosse 

pertinente, não respeitasse o ‘acordo tácito’ da conversação. Essa avaliação é reforçada pela 

reação inicial da apresentadora, de estranhamento e incompreensão (:::Ahh!...). 

Essas nuances técnicas e conversacionais não deixam de ser uma ratificação do 

desequilíbrio nas relações de poder, no ato comunicativo, entre as instâncias de produção e 

recepção, percebido no Texto 1. Elas são apenas sinais mais nitidamente marcados de uma 

sistemática de condução e direcionamento quanto aos rumos do discurso.  

O cerceamento da liberdade de manifestação e participação apontado em relação ao 

trecho introdutório da ‘pesquisa do dia’, por exemplo, também se reflete no Texto 2 de 

forma concreta. A ouvinte corrobora o ponto de vista majoritariamente expresso nas falas 

da apresentadora e esta, por sua vez, reforça-o, por meio da concordância (Eu acho também 

que só Deus tem esse poder). 

Para essa espécie não declarada de direcionamento contribui   além da já citada 

estratégia discursiva do texto de apresentação da pesquisa  o tom amigável, quase 

amoroso, mantido durante boa parte da enunciação e cujos índices significativos situam-se 

em expressões como minha amiga cientista, vida, menina etc. Tal recurso não deixa muito 

espaço para o confronto, a discórdia, entre as participantes da ação comunicativa, ou, no 

mínimo, faz com que os atos que possam ir nessa direção pareçam inadequados, 

inapropriados, incômodos. Ainda que a atitude responsiva do interlocutor nos processos 

discursivos em geral possa variar entre a aceitação, a recusa, a complementação, o 

questionamento, a ironia, a simpatia etc., a forma como o enunciado em questão é 

construído, bem como o espaço em que é veiculado (uma rádio católica) praticamente 

limitam as possíveis respostas às posturas ratificadoras e de aceite do ponto de vista 

exposto pela instância de produção. 



Considerações finais 

A leitura dos dois textos permitiu a identificação de algumas características da 

construção enunciativa na produção radiofônica, levando em conta os aspectos próprios da 

linguagem no meio, bem como os fatores exteriores à linguagem que também atuam na 

configuração dos discursos. A presença do ‘outro’ se fez notar ora na delimitação mais 

marcada das fronteiras entre os enunciados do locutor e do destinatário, por meio da troca 

do turno de vozes, como no Texto 2, ora na abertura, na locução, de ‘espaços imaginários’ 

para a resposta presumida do destinatário, ora ainda na recuperação, explícita ou não, de 

discursos que envolviam o tema proposto e em relação aos quais efetivou-se uma escolha, 

um posicionamento.  

Ainda que boa parte das passagens do quadro se assemelhe a uma espécie de 

`monólogo’, sem a efetiva troca de turno efetiva entre os interlocutores 

(apresentador/ouvinte), as marcas do diálogo enunciativo podem ser percebidas por meio 

das unidades lingüísticas (como pronomes pessoais e de tratamento, locuções e formas 

verbais, interrogações), das atitudes responsivas manifestas ou não, das diferentes posições 

de enunciação, da ironia, da pressuposição etc.  

Verificou-se também a variedade de formas assumidas pela atitude responsiva do 

destinatário, das mais concretas (cartas, mensagens, telefonemas) até as mais abstratas 

(compreensão das mensagens, assimilação da proposta do programa, retorno ao 

chamamento de participação). Podem ser citadas ainda como provas da concretização do 

diálogo entre instância de produção e instância de recepção a fidelidade do público ao 

programa e a sua sensibilização quanto à linha assumida na programação.  

Além disso, por trás da aparente relação equânime entre os participantes da 

interlocução e as tentativas de produzir um efeito de independência do ouvinte em relação a 

sua participação e opinião, ocorre um direcionamento e um cerceamento relativo das 

possibilidades de expressão. Isso se dá desde o controle do tempo de permanência do 

ouvinte no ar até as formas mais sutis, como o uso de estratégias como a ironia, a 

entonação, o estabelecimento de pressupostos, no sentido de destacar um único caminho 

possível de tomada de posição.  

É possível concluir, então, que o processo interativo no rádio sofre uma série de 

controles, tanto instrumentais como discursivos, efetivados pela instância de produção, 



ainda que a participação do ouvinte seja permitida. O destinatário fala sim, mas essa fala 

não é livre, pois sofre coerções e cerceamentos de diferentes tipos e por meio de diversas 

estratégias. A interatividade pensada como uma ‘relação entre iguais’, portanto, ainda não 

se efetiva na situação trazida para esse exercício.  
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