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Resumo: Este estudo faz parte da nossa tese de doutorado que está em andamento e tem como objetivo
principal, nesta comunicação, investigar o funcionamento do discurso radiofônico e sua produção de sentidos.
Partindo do pressuposto teórico da Análise do Discurso (AD), o nosso estudo visa compreender o movimento
de sentidos em slogans e vozes de emissoras de rádio bem como o que é posto em silêncio por eles em seu
discurso. Dentro da perspectiva da AD, para desvelarmos os sentidos precisamos analisar a materialidade
linguísticodiscursiva levando em consideração a historicidade, a ideologia e as condições de produção do
discurso. É a partir do funcionamento ideológico que os meios de comunicação agem de forma persuasiva e
controladora em nossa sociedade. Essa discussão que propomos nos permite avaliar o papel do rádio em
nosso meio social e verificar como seu discurso de individualidade é aceito e reproduzido pela sua audiência.

Abstract: This study is part of our thesis that is ongoing. In this paper we intend to investigate the
functioning of radio discourse and production of meanings. Based on the theoretical assumption of the French
Discourse Analysis (DA), our study aims to understand the movement of meanings in slogans and voices radio
stations as well as what is put in silence for them in his discourse. From the perspective of the DA to unveiling
the senses and understand what is put in silence, we need to analyze the linguisticdiscursive materiality
considering the historicity, the ideology and the conditions of discourse production. It is from the ideological
function that the media act persuasively and parent in our society. This discussion we propose allows us to
evaluate the role of radio in our social environment and check how his individuality discourse is accepted and
reproduced by your audience.

Introdução

Como sujeitos falantes, temos por necessidade dar significado às palavras, atribuirlhes sentidos. Essa
necessidade de buscar sempre o sentido, nos faz acreditar que o silêncio é a ausência dele (sentido), no
entanto, dentro da perspectiva da Análise do Discurso francesa (AD), vemos que o contrário ocorre, pois o
silêncio por si só significa. Ele não está apenas na falta das palavras, mas, como afirma Orlandi, ele atravessa
as palavras, ele está nas palavras e é aí que encontramos os sentidos. Para compreendermos esse
movimento de silêncio e sentidos na mídia radiofônica partimos de três conceitos fundamentais na AD:
discurso, ideologia e condições de produção. Eles servirão de base para realizarmos nossas discussões e
análises ao longo deste artigo.

O nosso trabalho propõe um estudo do discurso radiofônico e sua produção de sentidos. Neste artigo,
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especificamente, apresento uma parte da minha tese de doutorado que demonstra o discurso de
individualidade presente no rádio. Esse discurso é recorrente não apenas no rádio, no entanto, a ênfase em
individualizar um grupo de indivíduos neste veículo é uma estratégia para a fidelização e aumento da
audiência.

Falar sobre a mídia na atualidade é falar sobre relações de influência e poder que ela exerce em nosso meio
social. Por isso, ao estudarmos,os meios de comunicação de massa, procuramos compreender como o
discurso se reproduz e produz sentido na sociedade.

A mídia, em seus diversos segmentos, está presente no cotidiano os indivíduos. Isso permite que seus dizeres
e ações sejam aceitos e reproduzidos por eles, pois a confiabilidade e a intimidade são características
presentes nos veículos de comunicação. Através desses recursos de confiança e o apelo à intimidade, a mídia
conquista sua audiência, mas essa conquista precisa se dar constantemente – pois a concorrência atual, entre
os meios de comunicação, exige um esforço maior para garantir a fidelidade de um público – e é por esta
necessidade de estabilidade que o discurso sedutor e persuasivo é utilizado como elemento chave. Para
compreendermos o movimento de sentidos, ou seja, os sentidos que são produzidos no discurso radiofônico e
o que é posto em silêncio, elencaremos, de forma breve, algumas categorias da AD.

Para Pêcheux (2009), o discurso é efeitos de sentido entre interlocutores, isto significa dizer que as palavras
não são dotadas de um único sentido, nem seguem uma única direção, dependerá de cada sujeito que
enuncia, do lugar e da forma o discurso é produzido. De acordo com o autor, é no discurso que os conflitos de
classe e as contradições estão presentes, pois ele é o lugar material da ideologia.

A ideologia, na nossa perspectiva, é compreendida como prática social, e não apenas como ideias. Para o
referido autor (2009, p. 146),

É a ideologia que, através do “hábito” e do “uso”, está designando ao mesmo tempo, o que é e o que deve
ser, e isso, às vezes, por meio de “desvios” linguisticamente marcados entre a constatação e a norma e que
funcionam como um dispositivo de “retomada de jogo”. É a ideologia que fornece evidências pelas quais “todo
mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve etc, evidências que
fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e que mascaram,
assim, sob a forma da “transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido
das palavras e dos enunciados.

E ainda,

O caráter comum das estruturasfuncionamentos designadas, respectivamente, como ideologia e inconsciente
é o de dissimular sua própria existência no interior mesmo do seu funcionamento, produzindo um tecido de
evidências “subjetivas”. (ibidem, p. 139)

A atuação da ideologia é determinante, pois nenhuma dominação é tão forte quanto aquela que age no
inconsciente do sujeito. E é dessa forma que a ideologia funciona, pois dissimulando sua existência, ela
garante sua reprodução – reprodução da ideologia dominante.

As Condições de Produção (CP) nos permitem compreender essencialmente o sujeito e a situação. Pêcheux
(1990) denomina esta categoria como as circunstâncias dadas, isto é, elas são a base em que o sujeito
constrói seu discurso. Sobre este mecanismo, chamado de Condições de Produção, Pêcheux (1990, p. 78)
elabora,

[...] um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas: por exemplo, o deputado
pertence a um partido político que participa do governo ou um partido da oposição; é o portavoz de tal ou tal
grupo que representa tal ou tal interesse, ou então está “isolado” etc. Ele está, pois, bem ou mal, situado no
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interior da relação de forças existentes entre os elementos antagonistas de um campo político dado: o que
diz, o que anuncia, promete ou denuncia não tem o mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa: a
mesma declaração pode ser uma arma temível ou uma comédia ridícula segundo a posição do orador e do
que ele representa, em relação ao que diz.

Em consonância com Pêcheux, Orlandi (1996, p. 30) traz a noção de CP da seguinte forma “elas
compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte da produção do
discurso. A maneira como a memória &39;aciona&39;, faz valer, as condições de produção é fundamental”.
Essa categoria nos permite desvelar os sentidos a partir do contexto históricosocial (CP amplas) e o contexto
imediato (CP estritas).

Juntamente com as CP, a Formação Discursiva é outra categoria que colabora diretamente para a produção
dos sentidos e como apreendêlos. Ela é “aquilo que, numa Formação Ideológica dada, isto é, a partir de uma
conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve dito”,
(PÊCHEUX,1988, p. 160). Isso significa dizer que em uma FD midiática, à qual o rádio está inserido, as
palavras, expressões e proposições são direcionadas para produzir os sentidos fundamentais para a conquista
dos sujeitosouvintes.

Outra categoria que elegemos como essencial para a realização das nossas análises é o Silenciamento.
Orlandi (1997) defende que as palavras são atravessadas pelo silêncio, e há silêncio entre elas. A autora
elabora duas formas para o silêncio: fundador e política do silêncio (aqui abordaremos apenas o
silenciamento). O primeiro se refere ao silêncio entre as palavras e que as atravessa e o segundo, ao dizer
sem querer dizer, ou seja, se diz x para não se deixar dizer y, há dessa forma uma interdição dos sentidos.

Elaborando essa parte inicial do artigo com o respaldo dos pressupostos teóricometodológicos da AD,
apresentamos ao leitor de que forma concebemos o discurso e seu funcionamento. Apresentamos, também,
como a mídia se utiliza dele para conquistar, manipular e persuadir os indivíduos de forma que eles se tornem
uma massa homogênea na contemporaneidade, pois ao produzir seu discurso (o rádio, especificamente) os
meios de comunicação buscam sempre controlar os sentidos e, consequentemente, os sujeitos.

1. O rádio e sua linguagem

O rádio é um veículo de comunicação, baseado na difusão de informações sonoras, por meio de ondas
eletromagnéticas, em diversas frequências; AM e FM, como são conhecidas, denominam pela sigla o tipo de
transmissão que é realizada por ele. Adorno (2002, p.62) reflete da seguinte forma sobre esse meio de
comunicação,

O rádio, fruto tardio e mais avançado da cultura de massa, traz consequências provisoriamente recusadas ao
filme por seu pseudomercado. A estrutura técnica do sistema comercial radiofônico o imuniza dos desvios
liberais, como que os industriais do cinema ainda se podem permitir no seu campo. É uma empresa privada
que, em antecipação aos outros monopólios, já se mostra de todo soberana.

Ao elaborar sua teoria sobre a indústria cultural, Adorno observava como os meios de comunicação
influenciavam e continuariam a influenciar os indivíduos e todo o meio social, pois desde o princípio sua
intenção era formar/gerar massas, indivíduos sem possibilidades de escolhas e reflexão.

Os meios de comunicação de massa, também conhecidos como a mídia (mass media), são definidos como
“instrumentos ou aparelhos técnicos mediante os quais se difundem mensagens a um público disperso,
denominado audiência” (Beltrão & Quirino, idem, p.117). Podemos, também, definilos como sistemas
organizados de produção, difusão e recepção de informação cuja função, conforme Merton & Lazarsfeld
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(2005), é causar efeitos totais sobre o comportamento, as atitudes e as perspectivas dos indivíduos.

O rádio, com quase um século de existência, em seu discurso afirma oferecer informação, entretenimento e
variedades. Apesar de ter perdido espaço com a chegada da televisão na metade do século XX e ter sofrido
algumas mudanças de formato com os avanços tecnológicos, ainda ocupa um dos primeiros lugares como
veículos de comunicação da atualidade. Refletir sobre ele e seu poder de atuação no meio social é de extrema
relevância, pois além de estar presente em cerca de 90% dos domicílios brasileiros (IBGE, 2012), ele,
também, é considerado um dos meios de comunicação de maior credibilidade entre os indivíduos.

Por se tratar de um meio de comunicação de massa, o rádio tem como um dos seus principais características
possuir uma linguagem clara e expressiva. Isso não significa dizer que a clareza determine um único sentido,
pois como sabemos, na perspectiva da AD, os sentidos podem sempre tornaremse outros (pois a língua está
repleta de significações); contudo, quando se fala sobre a linguagem radiofônica na teoria do rádio, se quer
dizer que as formas variadas de comunicação precisam chegar de uma maneira eficiente e sedutora aos
ouvintes. Veremos agora algumas características específicas da linguagem radiofônica e a partir dela o
funcionamento do discurso.

Para Balsebre (2005, p. 329) 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 imaginativovisual dos ouvintes.

Devemos, então, considerar que além do discurso radiofônico, as produções e efeitos sonoros, inclusive o
silêncio, produzem significados para o ouvinte. É comum enquanto escutase uma emissora de rádio haver
uma rápida pausa por parte do comunicador quando se quer evocar sentimentos ou recordações ou, ainda,
sons que chamem atenção dos ouvintes para um determinado anúncio publicitário ou notícias. Tudo isso, sem
o auxílio da palavra, do discurso, faz parte da linguagem radiofônica; essas estratégias de se trabalhar com a
audição são necessárias para que não haja a perda de interesse por parte do público ouvinte, que, em sua
maioria, tem preferência pelas músicas e efeitos sonoros do que pela fala do comunicador.

Charaudeau (1984), que trabalha mais especificamente com o discurso radiofônico, afirma que é a oralidade
que se destina aos ouvintes, não a comunicação face a face; por isso é necessário que seja evitado – por
parte do comunicador – as sobreposições de palavras, que elas sejam “organizadas previamente” para poder
se obter um resposta positiva por parte dos ouvintes.

Mário de Andrade (1972, p. 115 e 116) analisou a linguagem radiofônica um pouco antes da metade do
século XX, em seus estudos já percebeu como o rádio direcionava o seu discurso aos ouvintes
individualizandoos,

O simples problema de alcançar o maior número de pessoas, de lhes ser acessível e as convencer a todas,
obriga o rádio a uma linguagem mista, complexa, de um sabor todo especial, a começar pelo “amigo ouvinte”.
[…] Hoje todo rádio brasileiro (pelo menos o carioca) emprega o “você” em relação ao ouvinte. Não parece
um absurdo?
[…] Mas foram as exigências mesmas da radiofonia que levaram à generalizaçãp do você como fórmula de
tratamento radiofônico.

Diante dessa exposição de Andrade, percebemos que a questão da individualidade na linguagem radiofônica é
bastante antiga. Desde os anos 40 já era um fato recorrente para a familiarização dos ouvintes com a
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emissora, isso para alcançar simpatia e audiência em todas as classes – na Era de Ouro. A fagulha da
conquista da audiência já estava ali e com o tempo apenas se instensificou, pois o mercado começou a ser
cada vez mais competitivo.

O conhecimento da linguagem radiofônica nos permite chegar a todas as formas de comunicação deste
veículo e avaliarmos o seu funcionamento discursivo, especificamente em relação à individualidade e ao apelo
a intimidade. Essas contribuições, que envolvem tanto o comunicador quanto o ouvinte, servirão de suporte
para analisarmos o nosso corpus que foi constituído a partir de duas emissoras de rádio da cidade de
MaceióAl.

2. Um discurso sedutor e autoritário – (des)construindo sentidos

Neste artigo, selecionamos algumas sequências que fazem parte de nossa tese de doutorado que está em
fase de conclusão. A seleção das rádios foi feita através dos seguintes parâmetros:

 Rádios de perfis opostos – popular e nãopopular;

 Rádios de segmentos opostos – comercial e nãocomercial;

 A rádio de maior audiência – Rádio Gazeta;

 A rádio com menor (ou uma das menores) audiência – Rádio Educativa;

 Rádios com cobertura em todo Estado de Alagoas (ou praticamente todo).

As sequências aqui apresentadas foram retiradas dos sites das emissoras e de gravações feitas durante um
período de 2 anos (entre 2010 a 2012) durante o turno da manhã – período em que o rádio tem o maior
índice de ouvintes. Foram selecionados 2 programas: Grid Gazeta, da Rádio Gazeta, e Padrão Educativa, da
Rádio Educativa.

Temos, dessa forma, nas sequências informações da/sobre rádio, slogans, jingles e fala dos comunicadores.

2.1. A individualização na modernidade e no rádio

A individualização é uma das principais características da modernidade. Para Bauman, ela torna a nossa
sociedade nova e diferente por causa das mudanças que a individualização mesma exige. A fragmentação. É
isso que a individualização representa na/para a sociedade atual, aquilo que antes era de tarefa e propriedade
coletiva da espécie humana passa a ser fragmentado. De acordo com o referido autor (2001, p. 38),

Essa importante alteração se reflete na realocação do discurso ético/político do quadro da “sociedade justa”
para o dos “direitos humanos”, isto é, voltando o foco daquele discurso ao direito de os indivíduos
permanecerem diferentes e de escolherem à vontade seus próprios modelos de felicidade e de modo de vida
adequado.

Toda essa questão da individualização está diretamente ligada aos deveres emancipatórios da sociedade
moderna. Por isso, continua o autor, “a individualização agora significa uma coisa muito diferente do que
significava há cem anos e do que implicava nos primeiros tempos da era moderna os tempos da exaltada
‘emancipação da trama estreita da dependência, da vigilância e da imposição comunitária” (ibidem, p. 40).
Foram muitos os defensores da individualização na sociedade moderna, associála sempre ao aspecto de
liberdade, autonomia e escolha do indivíduo era uma questão de suma importância para o processo de
modernização (processo esse contínuo, pois ela é compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre
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incompleta).

Falar em individualização e modernidade, para Bauman, é falar uma expressão pleonástica, pois se refere a
uma mesma condição social. O apagamento da coletividade, a (re)acomodação, a fragmentação terminam por
tornar a individualização uma fatalidade, não uma escolha.

As condições sob as quais os humanos constroem sua existência individual e as narrativas que contam de
suas vidas sofrem constantemente um processo de individualização. Esse mesmo processo,

Que afeta da mesma forma as “condições” e as narrativas de vida, precisa de duas pernas para avançar: os
poderes que estabelecem o alcance das opções e separam as escolhas realistas dos castelos de areia devem
ser estabelecidos no universo das “condições”, enquanto as histórias de vida devem se restringir a ir e vir
entre as opções disponíveis. (BAUMAN, 2008, p.15)

As definições e reflexões feitas ao longo deste item direciona o autor a resumir toda essa questão da
individualização da seguinte forma (2001, p. 40),

A “individualização” consiste em transformar a identidade humana de um “dado” em uma “tarefa” e
encarregar os atores da responsabilidade de realizar essa tarefa e das consequências de sua realização. Em
outras palavras, consiste no estabelecimento de uma autonomia de jure.

Toda essa discussão acerca da individualização em Bauman nos servirá como suporte para as nossas análises
– abaixo – sobre o discurso de individualidade. Nas emissoras de rádio que selecionamos observamos o uso
da individualidade através da pronominalização e através de frases imperativas que interpelam os indivíduos
a uma determinada ação ou promoção.

Sequências Discursivas (SD):

SD1  Você está ouvindo Educativa FM 107,7

SD2 – Na Gazeta o sucesso é você!

SD3  Você ouviu também Michael Jackson e a música Ben.

SD4 – (Gazeta) A gente só pensa em você o tempo todo!

SD5  Aos sábados e domingos das 7 às 8 da manhã você ouve aqui na educativa FM, A Era do Rádio.

SD6 – Na Gazeta você pede e a gente toca! A sua música (Gazeta), o seu sucesso (Gazeta), Gazeta!

SD7 – Olha, até o meio dia tem um notebook aqui pra você liga aí o 3223... valendo pra você esse notebook.
Promoção de aniversário Gazeta FM e Guido. Não perde tempo liga agora e participa, participa!

Esse grupo de sequências selecionadas foi bastante difícil de ser recortada, pois a todo instante –
principalmente na rádio Gazeta – as emissoras se utilizam do recurso da pronominalização “você” durante a
programação.

As sequências analisadas apresentam regularidades diferentes. As da Rádio Gazeta (RG) visam exaltar o
ouvinte e colocalo em uma posição privilegiada – tais como a de sucesso, de sujeito autônomo e de
almejado/desejado pela emissora. Diferentemente, as sequências da Rádio Educativa (RE) apresentam um
ouvinte passivo, como o próprio termo o sugere: aquele que ouve, que não participa nem intervém.
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Como podemos observar nas SD1, 3 e 5 a rádio se refere ao ouvinte como aquele apenas que ouve, ou seja,
não tem uma participação efetiva dentro daquela programação. Em “você está ouvindo, você ouviu , você
ouve” ocorre apenas a mudança do tempo verbal para demonstrar que o ouvinte acompanha a programação
em diversos momentos. Esse discurso de individualidade que foca a passividade nos remente a reflexão inicial
desta tese que aponta a mídia como um lugar que funciona pelos sentidos ver e ouvir (sentidos fisiológicos).
Observando a regularidade do discurso da RE averiguamos que o que importa para a rádio, nesta
programação, é apenas a audição do sujeitoaudiência. Isso nos permite problematizar essa questão, partindo
para outros sentidos que são silenciados no discurso, afirmando que se o ouvinte gosta ou quer ouvir a rádio
isso depende apenas dele, a emissora não vai convocar nem intervir a todo instante pedindo sua fidelidade.

Por se tratar de uma rádio Educativa que faz parte de um Instituto Estatal (Instituto Zumbi dos Palmares
IZP), que tem outros fins – nãocomerciais – nos é permitido pensar que não é de interesse público/do Estado
acumular ou aglomerar um grande número de ouvintes para esta emissora, mas sim manter em
funcionamento algo que precisa ser concedido às pessoas: programas educativos, também, através dos meios
de comunicação. Conforme os dados do IZP1,

O Instituto Zumbi dos Palmares (IZP) é um complexo de comunicação que tem a missão de oferecer uma
programação educativa, cultural, informativa e científica, voltada para o interesse público, com ênfase na
prestação de serviço e na contribuição para o fortalecimento da cidadania em nosso Estado.
Criado pelo Governo do Estado de Alagoas, em 8 de janeiro de 2001, o IZP está vinculado à Secretaria de
Estado da Comunicação. Detém a TV Educativa de Alagoas (TVE), as Rádios Educativas FM Maceió, Arapiraca
e Porto Calvo, e a Rádio Difusora AM. Como também o Espaço Cultural Linda Mascarenhas (teatro e galeria).

A obrigatoriedade dos meios de comunicação de reservarem uma parcela de sua programação para fins
educativos e culturais garante apenas o tempo, mas não horário e conteúdo. Muitas vezes programas deste
perfil são apresentados de madrugada ou nas primeiras horas da manhã, em que a maior parte do público
não tem acesso. A RE, com fins educativos e culturais, mantém sua programação integral voltada para este
perfil, mas não demonstra interesse, através de seu discurso, de alcançar um maior número de pessoas,
basta apenas estar em funcionamento.

Pensarmos sobre essa questão, é pensarmos no funcionamento da ideologia dominante que se
legitima/naturaliza e se preocupa, cada vez mais, em gerar sujeitos passivos e condicionantes às suas regras.
Na emissora, a programação educativa é dada, cabe aos indivíduos saber o que fazer com ela(s). Este
sujeitomídia ocupa um lugar de poder – representando a ideologia dominante – mas, ao mesmo tempo, não
impele nem manipula o sujeitoaudiência a permanecer fiel à emissora. Sua necessidade é ter uma parcela
mínima de ouvintes para o seu funcionamento, parcela esta que se refere a um público mais elitizado e
erudito que, independente da intervenção do comunicador, se mantém “ligado” na programação da emissora.

Enquanto isso, nas SD2, 4 e 6 vemos uma outra regularidade no discurso radiofônico, regularidade esta
presente na maior parte dos meios de comunicação com fins comerciais: a necessidade do maior número de
audiência. O discurso sedutor – que envolve o ouvinte e o interpela a ser esse sujeitoaudiência “ligado” a
todo na emissora – é o que determina as condições favoráveis para fidelização a uma emissora, neste caso, à
Gazeta.

Diferente da RE, o sujeito aqui passa a ter uma pequena participação, mas ainda assim não deixa de ser
passivo. Essa passividade à qual nos referimos está ligada diretamente a submissão que o ouvinte tem em
relação à emissora. Ele liga seu aparelho na frequência da rádio, participa de ligações e interações ao vivo,
mas está sempre condicionado ao que vai escolher (no caso da música) e o que vai dizer ao comunicador. [
Lembrando que este sujeito não é fechado nem completo, por vezes ele escapa e comete atos falhos,
equívocos em seu discurso]

No entanto, o sujeitoaudiência que se fideliza a RG, sob o domínio ideológico do discurso sedutor, acredita e
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confia que ele é o sucesso da rádio, acredita e confia que a rádio – sob a voz de um comunicador amigo -
pensa nele o tempo todo e atende aos seus pedidos. Esses efeitos de credibilidade e confiabilidade são
comuns na mídia de um modo geral. Dificilmente um indivíduo contestará ou desconfiará de uma notícia dada
por um programa jornalístico ou de informações ditas por apresentadores/comunicadores que estão
diariamente adentrando em seu lar.

Ao individualizar, causar esse efeito de que um grupo, uma massa é apenas um indivíduo, a mídia consegue
exercer seu poder de manipulação e persuasão de forma sutil, gerando, desse modo um efeito de
proximidade e intimidade para com o sujeitoaudiência.

A RG por ser uma emissora comercial, necessita apresentar números, dados estatísticos elevados para atrair
mais patrocinadores, mantenedores da emissora. Se ouvirmos a sua programação durante uma hora
identificaremos quatro intervalos comerciais, cada um em torno de 4 a 6 minutos de duração. Ou seja,
enquanto na RE o intervalo se dá de meia em meia hora para a propaganda da própria emissora ou dos
apoios culturais, na RG essa frequência duplica e a todo instante o comunicador interfere informando a hora
ou premiações para que o ouvinte não mude a estação. Essa prática comercial legitima a necessidade que a
emissora tem de concentrar e aumentar o número de seus ouvintes. O seu discurso sedutor e a intervenção
contínua do(s) comunicador(es) são estratégias para garantir seu lugar no mercado.

Nas sequências 4 e 6 ( A gente só pensa em você o tempo todo e Na Gazeta você pede e a gente toca! A sua
música (Gazeta), o seu sucesso (Gazeta), Gazeta!) vemos o uso do pronome a gente como mecanismo de
humanização da emissora. Esse mesmo mecanismo vai dar suporte para a aproximação entre a rádio e o
ouvinte, pois à medida que se humaniza mais o sujeitoaudiência se identifica. Apesar do termo a gente
representar um grupo (poderia ser substituído pelo pronome nós “ nós pensamos em você”) o efeito de
sentido causado em quem escuta é de singularidade, como se o rádio fosse um indivíduo. Talvez o
comunicador daquele programa ou um portavoz da emissora, promovendo, desse modo, uma relação afetiva
e de proximidade do ouvinte para com a emissora.

“Sua música, seu sucesso”. O discurso de pertencimento, tanto do sucesso como da música, produz sentidos
de que aquele ou aquela que ouve a emissora tem total responsabilidade de favorecer o reconhecimento de
uma canção, ou seja, tornala uma “parada de sucesso”. Aqui o sujeitoaudiência se vê com autonomia para
escolher o que quer ouvir e, consequentemente, suas escolhas e preferências musicais são sempre sucesso.

Na SD7 temos a ocorrência do discurso autoritário que se entrelaça com o discurso de individualidade. O uso
do imperativo “tem um notebook aqui pra você liga aí o 3223... valendo pra você esse notebook. Promoção
de aniversário Gazeta FM e Guido. Não perde tempo liga agora e participa, participa!”, neste caso, não
produz efeito de sentido de ordem. Para o ouvinte, liga aí, liga agora e participa! é um convite para
participar de promoções oferecidas pela emissora. Dentro da AD, sabemos que existe a necessidade de
tentativa de controle dos sentidos e, aqui, o discurso autoritário desliza para um discurso sedutor. Ao dizer
não perde tempo, o sujeitomídia apresenta a promoção oferecida pela emissora como algo mais importante
do que qualquer outra coisa que o sujeitoaudiência esteja fazendo/realizando naquele instante.

Temos, então, nessa última sequência o movimento de sentidos em torno de dois discursos que são distantes
(autoritário e sedutor) e que ao mesmo tempo se completam. A ordem, o imperativo são dissimulados
quando se envolve uma premiação, uma linguagem mais informal. Esse recurso é comumente usado pela
mídia e pela publicidade.

O discurso de individualidade presente nas sequências apresentadas é um elo e, ao mesmo tempo, um
prérequisito para o apelo à intimidade. Essa pseudoproximidade criada e estimulada pela mídia, pelo rádio,
contribui para o estabelecimento da confiança e credibilidade de sua audiência. Mesmo tendo o total controle
sobre o tempo e espaço da programação, mesmo gerando acomodação e contribuindo para a efemeridade, o
lugar de poder do rádio, dos meios de comunicação em geral, se enraíza cada vez mais em nossa sociedade.
Vimos, também, na última sequência, que o uso do imperativo contribui para a individualidade, não basta
apenas ser ouvinte, precisa ligar, participar e comprar o que é oferecido pela rádio.
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Considerações Finais

Concluímos este trabalho mais conscientes de que o rádio se utiliza de várias estratégias e subterfúgios para
conquistar o seu público, sua audiência. O discurso de individualidade é um recurso utilizado por ele para
garantir proximidade e intimidade com seus ouvintes. Contudo, as emissoras se comportam de formas
diferentes, não apenas por pertencerem a diferentes segmentos ou perfis, mas pelo fato de terem interesses
diferentes. Enquanto a RG recorre ao uso do pronome você e ao contato direto e a todo instante com o
público a RE não intervém com frequência. Isso demonstra que os interesses dominantes prevalecem ao
querer acumular um público maior para a rádio popular e ao delimitar um público específico para a rádio
educativa.

Refletir e provocar reflexão no leitor sobre a mídia e a reprodução do seu discurso na sociedade foi uma das
nossas principais intenções nesse artigo. Compreender como os sentidos são construídos e domesticados é de
extrema relevância para observarmos o papel desses veículos na contemporaneidade. No caso específico do
discurso radiofônico, os efeitos de credibilidade e individualização conquistam a audiência – que, pelo fato de
estar limitada apenas à oralidade, à linguagem verbal, sem imagens eletrônicas, se deixa conquistar pelo
discurso sedutor – a partir do sentido dominante de que o sujeitoouvinte é quem escolhe, quem é/faz o
sucesso. A partir daí, verificamos a necessidade de a rádio se humanizar, se aproximar e dissimular seus
objetivos mercadológicos e de, cada vez mais, massificar e manipular os indivíduos. Com esse funcionamento
ideológico, podemos finalizar parcialmente este estudo em que verificamos que não existe apenas um sentido
ligado a literalidade, o discurso produz vários efeitos, cabendo a nós, analistas, identificálos, cientes de que a
língua não está separada da história e da ideologia.
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