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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o funcionamento sociocomunicativo dos 

gêneros carta, e-mail e blog enviados a um programa de rádio, sob o ponto de vista dos estudos 

discursivos de gêneros comunicativos em perspectiva sociointeracionista. Objetiva-se com isso 

analisar comparativamente esses gêneros, caracterizando-os em seu contexto, descrevendo os 

recursos lingüísticos em cada um, tais como seleção lexical, organização sintática e formas de 

tratamento, além de observar as estratégias discursivas e a organização retórica. Parte-se da 

compreensão de que o uso da língua é uma atividade interativa que, nesse caso, busca garantir o 

equilíbrio de participação no jogo interacional entre ouvintes/escreventes e 

radialista/destinatário. Compomos teórica e analiticamente este cenário com o humor, fato este 

predominante no programa em tela. O estudo contou com um corpus constituído de 125 cartas, 

80 e-mails e 01 blog, nos quais, em sua maioria, manifesta-se objetivamente um continuum 

entre pedidos de brincadeiras, que são os destaques do programa, e a realização das mesmas, 

feitas pelo radialista.Os resultados obtidos na pesquisa nos conduzem a constatar que: o 

funcionamento desses gêneros é constituído por movimentos intrinsecamente dialógicos do 

incentivo oral/radialista bem humorado, que se refletem no processo de textualização da escrita 

dos textos produzidos por ouvintes. 
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ABSTRACT 

This work presents a study about the socialcommunicative functioning of the letter, e-

mail and blog genres sent to a radio program, under the point of view of discourse genres 

studies, communicatives in a socialinteractionist perspective. The objective is to analyse 

comparatively those genres, characterizing them in their context, describing the linguistics 

features in each one, such as selection lexical, syntactic organization and forms of treatment, 

besides observing the discoursives strategies and the rethoric organization. Begins from the 

understanding that the use of language is an interactive activity that, in this case, it searches to 

guarantee a balance of the participation in the interactional game between 

listeners/interlocutor and broadcasters/recipient. We compose theorical and analytically this 

scenario with humor, fact this predominant one in the program in screen. The study it counted 

on a consisting corpus of 125 letters, 80 e-mails and 01 blog, in which, in its majority, 

manifests itself objectively a continuum between jokes applications, which are the highlights 

of the program, and itself achievement, made by the broadcaster. The results gotten in the 

research lead us to conclude that: the operation of these genres is composed of movements 

inherently dialogics of the good humoured oral / broadcaster incentive, which reflect itselves 

on the process of production of the writing from the texts produced by listeners. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se propõe a analisar e confrontar os gêneros textuais cartas, e-mails e 

blog do ouvinte, formas essas de interações entre ouvintes e radialista do Programa do Mução, 

com o objetivo de verificar como o jogo sociointeracional entre ouvinte e radialista se 

encontra refletido na materialidade lingüística dos textos escritos, dando ênfase para as 

estratégias discursivas, recursos lingüísticos e propósitos comunicativos comuns a esses 

gêneros. 

A carta, o e-mail e o blog enviados a esse programa constituem um espaço que é 

destinado à manifestação dos ouvintes. Surpreende-se uma superestrutura da forma de 

comunicação escrita (gêneros em tela), convergente com uma outra forma, a oral (programa 

de rádio), compartilhando, assim, indivíduos capazes de se expressarem por meio do mesmo 

idioma e expressões utilizados pela referida superestrutura inscrita em determinado espaço e 

tempo. Assim, as cartas, os e-mails e o blog do ouvinte endereçados a um só programa de 

rádio, constituem, acreditamos, uma surpreendente fonte de estudo e interpretação de 

determinado grupo social, mesmo sabendo que esse grupo não compartilhe o mesmo espaço 

geográfico, como é o caso dos ouvintes do programa do Mução, cuja veiculação é mundial. 

Apesar de estarem muito em evidência os estudos sobre gêneros, o termo carta, e-mail 

e blog direcionados a um programa de rádio não têm sido foco de estudos anteriores nem 

recentes sobre as atividades lingüístico-discursivas desses gêneros. Além do que, o nosso 

interesse em desenvolver um estudo dessa natureza decorre também de uma motivação, cuja 

origem se assenta em nossa monografia de especialização, intitulada ‘Carta do ouvinte: 

interação nas ondas do rádio’. 

Para realizar esse estudo, após escolhermos o gênero radiofônico e a emissora, fizemos 

uma entrevista com o radialista para obtermos informações acerca do motivo de uma série de 

expressões lexicais pitorescas que são utilizadas por ele no programa, dentre outras 

informações que nos auxiliaram em nossa pesquisa. Também gravamos sete programas e, 

como eles eram basicamente idênticos, mudando apenas alguns quadros, optamos por um 

programa e o descrevemos, até porque iria se tornar muito extenso e repetitivo a descrição dos 

seis outros. 

Passamos, então, a rastrear a nossa fundamentação teórica baseada no 

sociointeracionismo discursivo enquanto concepção de linguagem, sedimentados nos 

postulados Bakhtinianos ([1929], 2006-[1979], 1997), seguidos por Beaugrande (1997), 

Geraldi (2003), Travaglia (2003).  
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Como esse trabalho enfoca os gêneros textuais, buscamos suporte teórico em autores, 

como Bakhtin (1997), Swales (1990), Bronckart (2003), Marcuschi (2000-2003), para os 

quais todo texto deve estar necessariamente atrelado a uma comunidade discursiva e aos 

propósitos comunicativos determinados pelos eventos humanos e destinados a produzirem 

significações, vinculados a uma prática social. Assim, o nosso trabalho ficou organizado da 

seguinte forma: 

No primeiro capítulo descrevemos a razão desta pesquisa, bem como a natureza dos 

dados, apresentamos a justificativa e os objetivos, as hipóteses, os aspectos metodológicos e 

como foi composto nosso corpus. 

No segundo capítulo, concebendo o rádio como o elo das realizações dos gêneros em 

estudo, pautamo-nos em princípios teóricos e informativos advindos de estudiosos da área de 

comunicação, em especial, a radiofônica, para fundamentar e entender como esses gêneros 

assumem determinada característica. Ainda nos ocupamos em descrever o formato e a 

estrutura do programa em estudo. 

No terceiro capítulo, fizemos uma fundamentação teórica, em que revisamos os 

conceitos de linguagem, gêneros discursivos, gênero carta, e-mail, blog e o humor. 

Tencionamos pesquisar sobre o humor, pois é uma condição básica para entendermos e 

caracterizarmos os gêneros em análise, já que o programa em destaque é eminentemente 

humorístico. 

Esboçado o contexto teórico-metodológico em que se engendra esse trabalho, a partir 

do quarto capítulo, interpretamos os dados e resultados da análise realizada. Nosso propósito é 

descrever analiticamente alguns fatores que balizam a constituição da situação comunicativa 

da carta, do e-mail e do blog do ouvinte, em particular, as características, os recursos e 

estratégias discursivas e propósitos comunicativos que constituem esses gêneros. Na medida 

em que analisamos esses gêneros, já estávamos executando o contraste entre estes.  

Finalmente, na conclusão do trabalho, procuramos ressaltar os resultados obtidos com 

esta investigação, bem como refletir sobre as possíveis contribuições que este estudo espera 

oferecer diante de outras pesquisas que se interessam pela problemática dos gêneros. 
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1 RAZÕES PARA A PESQUISA 

 

1.1 Natureza do objeto de estudo 

O interesse em desenvolver um estudo dessa natureza surgiu a partir da constatação - a 

princípio, empírica e depois confirmada em breve pesquisa descrita em monografia de pós-

graduação lato sensu – da grande circulação, no espaço da mídia, de cartas, e-mails e blogs 

enviados a um Programa de Rádio e a ausência de estudos desses gêneros e seu 

funcionamento no âmbito midiático. Daí, instalava-se o desejo de empreender um trabalho de 

investigação de cunho científico sobre esses gêneros textuais, sem a intenção de aprofundar e 

especificá-los, visto que a intenção maior é a de, exploratoriamente, operar com uma visão 

panorâmica e descritiva dos gêneros citados, pois, até onde é do nosso conhecimento, não há, 

no Brasil, investigações sistemáticas a respeito da imbricação desses gêneros direcionados a 

um mesmo interlocutor. 

Seguindo por essa frente de pesquisa, a proposta deste projeto nos levou a uma 

interlocução mais intensa e metódica com o tema e com os atores envolvidos em tais gêneros 

e programa radiofônico, por meio de um levantamento bibliográfico, na tentativa de 

confrontar, categorizar e caracterizar teoricamente os gêneros em tela. 

Importa observar que, como o material com o qual iremos trabalhar são textos orais – 

Programa do Mução – e escritos, exemplares empíricos do gênero carta do ouvinte, e-mail e 

blog, os quais, a rigor, são os pontos de partida para a observação e descrição do fenômeno 

proposto para exame, somos levados a admitir, com Beaugrande (1997), a metáfora do 

iceberg, segundo a qual o sentido de um texto, em qualquer situação comunicativa, não 

depende tão somente da materialidade lingüística, uma vez que, por trás dela e nela, há uma 

história de outros tantos textos, de saberes construídos sócio-cognitivamente, de práticas 

comunicativas no processo de produção, distribuição e recepção do texto. 

É bom lembrar que, com o advento da Internet, surgiram novas formas de relação 

social, antes desconhecidas e até inimagináveis. Através da Internet, duas pessoas podem, por 

exemplo, conversar em tempo real, recorrendo, para isso, na sua maioria, à escrita. A redução 

da distância entre as pessoas, a rápida difusão de informações e a comunicação com inúmeras 

pessoas de várias partes do planeta fizeram da Internet um espaço que principiou novas 

formas de interação entre as pessoas. 
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1.2 Justificativas e Objetivos 

Este trabalho justifica-se na medida em que traz para o centro do debate dos estudos 

lingüísticos uma abordagem contrastiva entre os gêneros textuais carta do ouvinte, e-mail e 

blog enviados a um programa de rádio, de caráter eminentemente popular, que possui um alto 

e constante índice de audiência no território nacional, estendendo-se, via Internet, a todos os 

países. 

Escolhemos esses gêneros por entendermos que são relativamente próximos, ou seja, o 

gênero carta transmutou-se ao meio de comunicação pela Internet e deu origem a um novo 

gênero, o e-mail (cf. Marcuschi, 2002), e que, por sua vez, a Internet abriu espaço para mais 

uma constelação de gêneros: o blog. 

O surgimento de uma nova tecnologia voltada à comunicação, a Internet, e cada vez 

mais intensa universalização de seus usos, o largo emprego do e-mail e do blog como formas 

de interação nas mais diferentes áreas, parecem ser uma das mais representativas mudanças de 

hábitos de comunicação nas sociedades contemporâneas. Sendo essa a realidade, torna-se 

fundamental que novas formas de interação sejam caracterizadas dentro de uma instância 

científica. 

Se o e-mail cada vez mais ocupa o lugar das cartas do ouvinte nos programas de rádio, 

mas se, por outro lado, cumpre propósitos similares e, ainda, insere-se na mesma comunidade 

discursiva, emerge a necessidade de comparar, confrontar esses gêneros, para, então, deduzir 

em que aspectos se podem flagrar inovações e em que outros se perpetuam usos e 

características. Assim também merece o blog um olhar mais acurado, uma vez que se torna 

uma prática constante de interação entre ouvintes e produção do programa. 

A necessidade e a utilidade de conhecer melhor o discurso epistolar no âmbito do 

domínio discursivo do rádio são os motivos para pesquisar esse tema. Concordamos com 

Marcuschi (2000), que é imprescindível se comunicar por determinado gênero textual situado 

em algum domínio discursivo, do qual provêm força expressiva e adequação comunicativa.  

Os programas de rádio dependem, efetivamente, da interação com seus ouvintes, ou 

seja, do retorno dos textos destes através de cartas, e-mails, blog, telefone ou fax. Para atingir 

esse objetivo, os radialistas propõem e instigam os ouvintes a participarem do programa. Para 

tanto, é de suma importância que a produção de um programa conheça as preferências dos 

ouvintes, assim como tente descobrir os gostos, vontades e desejos destes, para, então, 

preencher uma expectativa em relação ao programa e, por conseguinte, tornar-se fiel 

definitivamente. Dessa forma, são realizadas as brincadeiras propostas pelos produtores 
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dentro do perfil que o programa estabelece, ou seja, do gênero do programa. Como postula 

Xavier (2005), há uma verdadeira obsessão da equipe de produção de programas de emissoras 

comerciais em manter o máximo possível de ouvintes ligados a sua sintonia, pois “Há muito 

mais dinheiro, prestígio e poder no jogo das comunicações ‘do que sonha nossa vã filosofia’” 

(p.28). É, pois, nesse momento da interação que se inserem os ouvintes para interagir com o 

radialista. 

Levando em conta o interesse pelo gênero epistolar, expediente que, desde as épocas 

mais remotas, o ser humano vem utilizando para interagir, comunicar, informar etc., torna-se 

fascinante entender o que leva os ouvintes/interlocutores a produzirem textos escritos – cartas, 

e-mails e blogs – para um programa de rádio. Em consonância com Xavier (op. cit, p.17), “O 

poder de influência que os comunicadores exercem sobre seus ouvintes é algo surpreendente”. 

(Grifos meus) 

Sem dúvida, o homem é por natureza um ser sociável, com uma real necessidade de 

interação. Sendo essa uma prerrogativa inerente ao indivíduo, procuramos mergulhar neste 

fascinante caminho: a incursão nas práticas comunicativas da carta, do e-mail e do blog 

enviados a um programa de rádio, analisando e confrontando esses gêneros. Como já previa 

Bakhtin ([1963]1997, p.293), 

 
Viver significa tomar parte no diálogo: fazer perguntas, dar respostas, dar atenção, 
responder, estar de acordo e assim por diante. Desse diálogo, uma pessoas participa 
integralmente e no correr de toda  sua vida [...] Ela investe seu ser inteiro no discurso e 
esse penetra no tecido dialógico da vida humana. [...] Quando termina o diálogo, tudo 
termina. Daí o diálogo em essência não pode terminar. [...] Uma só voz nada realiza e 
nada resolve. Duas vozes são o mínimo da vida, o mínimo da existência. 
 

Assistimos, sem dúvida, a uma realidade que evidencia nossa necessidade de 

convivermos com as práticas comunicativas que fomentam a história do uso do gênero 

epistolar – carta, e-mail e blog – e promovem as relações sociais entre os homens – história 

em que há muito para ser investigada, como preconiza Bazerman (1999), e dela, sincrônica ou 

diacronicamente, de forma sistemática, somente se conhecem algumas facetas. 

Outro fato que levamos em consideração é o humor presente nos gêneros analisados. 

Os ouvintes/interlocutores escrevem para o programa, aceitando as regras de um jogo pré-

elaborado, com finalidades específicas. Após levantarmos a nossa teoria acerca do humor, 

tentaremos entender como se dá esse humor e o que leva essas pessoas a escreverem para um 

programa de rádio eminentemente humorístico.  Algumas teorias apontam o humor como uma 

das forças básicas do universo. Para Minois (2003, p.192): 
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A comédia, que, no nível humano é apenas um tipo de consciência, uma percepção de 
que há algo no universo além do momento, está, a nível sub-atômico, por trás de tudo. 
Que a farsa esteja com você.        
 

Assim, para atingir o propósito dessa pesquisa, o percurso teórico-metodológico e 

analítico adotado por este trabalho compreende uma abordagem tanto macroanalítica – aos 

propósitos e funções comunicativos – como microanalítica – as estratégias discursivas, 

variação lingüística e grau de formalidade.  Em vista desse objetivo geral, serão analisadas as 

práticas discursivas que ocorrem nesses gêneros, priorizando os seguintes objetivos 

específicos: 

a. Analisar os recursos lingüísticos (variação – seleção lexical, organização sintática, 

uso de formas de tratamento – e grau de formalidade – coloquial, familiar, formal, 

íntimo) usados nos gêneros carta, e-mail e blog; 

b. Identificar as estratégias discursivas (fórmulas de saudação, enunciados 

interrogativos, vocativo, expressões utilizadas pelo radialista, fórmulas de 

despedida, assunto- e-mail) utilizadas pelos ouvintes nas cartas, e-mails e blog; 

c. Caracterizar a organização retórica desses gêneros sob o prisma dos propósitos e 

funções comunicativos. 

1.3 Hipóteses 

Após tecer as considerações acima sobre a relevância teórica no estudo da carta do 

ouvinte – gênero discursivo bastante utilizado pelas mais diversas camadas sociais desde a 

Era de ouro do Rádio entre os anos de 1940 e 1950 -, e-mail e blog enviados a um programa 

de rádio, julgamos ser essa pesquisa de grande relevância teórica. 

A carta do ouvinte, o e-mail e o blog, além de suas especificidades como gêneros do 

discurso, são formas de expressão de seres humanos, com suas idiossincrasias e traços 

oriundos do grupo social do qual fazem parte. Além do que esses gêneros em questão se 

apresentam como excelente material de apoio ao ensino de leitura e escrita aos estudantes do 

ensino fundamental, médio e superior no esclarecimento e na exemplificação de conceitos de 

gênero textual, dialogismo, relação entre fala e escrita, entre outros.  

Com esta pesquisa, queremos obter resposta para os seguintes questionamentos: 

(a) De que forma os gêneros discursivos carta do ouvinte, e-mail e blog se configuram no 

tocante ao contexto de produção?  

(b) Qual o grau de formalidade e que nível de linguagem são mais freqüentemente utilizados 

por esses ouvintes para interagirem com o radialista? 
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(c) Que estratégias discursivas se servem os ouvintes para interagir com um interlocutor 

desconhecido?  

(d) Quais os propósitos comunicativos desses ouvintes para com seu interlocutor, o radialista, 

no contexto desse programa expressos nesses gêneros textuais e digitais?  

(e) As cartas vêm sendo substituídas pelos e-mails como meio de interação? 

1.4 Aspectos metodológicos 

1.4.1 Objeto de estudo 

A nossa motivação primeira que nos levou a investigar a carta do ouvinte, o e-mail e o 

blog tem a ver com uma ausência de trabalhos, no Brasil, que tomem esses gêneros textuais e 

digitais como objetos de estudo dentro do âmbito de um programa radiofônico e na 

perspectiva a que se filia esta pesquisa. Há uma gama de estudos sobre correspondência de 

pessoas públicas, com um enfoque centrado no conteúdo informacional nele veiculado e no 

relacionamento interpessoal e afetivo consolidado por meio das cartas. Geralmente, esses 

estudos são relativos ao contexto das práticas da epistolografia do domínio da Literatura. 

Outros estudos mais recentes são encontrados na esfera particular – carta pessoal – esfera 

empresarial/comercial – ofícios, memorandos, carta aberta, carta comercial, mala direta etc.. 

A segunda motivação, portanto, que, a rigor, justifica o nosso real interesse nesta 

pesquisa, está vinculada à intenção de compreender a própria natureza do funcionamento das 

práticas de linguagem que ocorrem nesses gêneros, ou seja, buscamos explorar e colocar à 

mostra seu caráter essencialmente dialógico e dialogal, interativo e interlocutivo, instaurado 

por um elo que envolve ouvintes e radialista.  

Guiados por esse interesse, a incursão pelo mundo das práticas comunicativas da carta 

do ouvinte, e-mail e blog nos remete a um exame da constituição dos papéis comunicativos 

dos participantes, da identidade social construída e manifesta nas relações interativas 

fundadas nos eventos comunicativos, como também observar o trabalho de construção do 

texto, no que diz respeito, por exemplo, ao uso de estratégias discursivas adotadas no curso da 

interação para promover uma série de efeitos de sentido desejados pelo ouvinte/remetente. 

É preciso salientar que, como as cartas, os e-mails e os blogs são escritos, tendo como 

um elo, um programa de rádio, porque se assim não fosse, não teria razão de ser, dentro de um 

contexto pré-estabelecido, no qual os interlocutores/ouvintes se sentem instigados e 

estimulados a produzirem esses gêneros, seja na privacidade ou com a co-participação de 

outros, devemos neutralizar toda e qualquer postura de bisbilhotice, censura ou preconceitos, 

para, então, mantermos viva a curiosidade científica.  Dessa maneira, a incursão pelo campo 
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das práticas comunicativas da carta do ouvinte, e-mail e blog levou-nos a participar das 

narrativas de gosto particular no cotidiano de certos indivíduos. Essa incursão nos permitiu 

descrever o movimento da dialogicidade da linguagem, de um lado, concebido na 

singularidade dos eventos comunicativos; do outro, constituído nos processos das práticas 

comunicativas desses gêneros. 

Seguindo na esteira dessa exposição, ressaltamos um outro dado relevante para este 

trabalho, que direciona seu olhar no que toca ao status e ao papel do gênero epistolar ‘carta do 

ouvinte’ em uma sociedade tecnologicamente complexa como a nossa. Apesar das muitas 

especulações de que a ‘carta’ parece estar em franca extinção ou declínio na cultura ocidental, 

em face do advento de várias formas de comunicação mediadas pela tecnologia eletrônica, por 

exemplo, e-mail, blog, chat, etc., não podemos negar ainda seu uso atualmente. Inclusive, 

devemos levar em conta que as práticas comunicativas epistolares se conjugam e se 

ambientam em um mesmo contexto sócio-histórico e cultural, no qual se estabilizam as 

interações sociais mediadas por uma tecnologia avançada de comunicação que vem se 

difundindo e facilitando as interações sociais. 

Por fim, como o objeto de nossa pesquisa está intrinsecamente atrelado a um programa 

de rádio, necessário se fez a gravação do programa em várias etapas: duas gravações em 2004,  

duas em 2005 e três em 2006. Para corroborar nossas suspeitas, o programa, nesse percurso, 

girou em torno de um mesmo contexto produzido pelo quadro da programação proposta pela 

produção, o que, por sua vez, repercutiu no texto dos gêneros envolvidos nessa pesquisa. 

Assim, selecionamos apenas um programa, realizado em 2005 e descrevemo-lo, para, então, 

analisarmos nosso objeto de estudo. A transcrição do programa para esta pesquisa seguiu as 

normas adotadas pelo NURC/RE, organizado por Sá (1996). 

1.4.2 Composição do corpus 

Nosso corpus constitui-se de 125 cartas do ouvinte, enviadas ao Programa do Mução, 

no período compreendido entre os anos de 2002, 2003, 2004 e 2005. Esses exemplares, 

mesmo sendo de anos anteriores, a produção do programa achou necessário mantê-los em seu 

poder, visto considerar uma espécie de ‘coringa’ no caso de precisar realizar alguma 

brincadeira, que, em alguns casos, não deu certo. Além das cartas, 80 e-mails – datados de 

2003, 2004, 2005 e 2006 – e 01 post1 do blog do Mução. A razão pela quantidade de e-mails 

disponível nessa pesquisa deve-se a uma falta de organização logística do programa em nos 

                                                 
1 Post (cada entrada) de um weblog, com cabeçalho datado e hora de publicação, imagens, áudio e/ou vídeos. 
Contém um espaço para comentários dos possíveis bloguistas 
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atender nessa questão, embora os dados fornecidos pelo radialista em relação aos e-mails 

superem, sobremaneira, o número de cartas. Há, inclusive, uma certa preocupação do 

radialista no que se refere às cartas postadas que vêm caindo intensamente. Por outro lado, 

subiu, surpreendentemente o número de e-mails. 

Sobre a constituição do corpus da pesquisa, convém salientar que, tanto as cartas, 

quanto os e-mails e blogs selecionados foram produzidos por pessoas com variação de idade, 

sexo, grau de escolaridade, profissão e naturalidade. Para a composição do corpus, não houve 

uma preocupação metodológica em trabalhar com uma variável de controle em relação ao 

ouvinte/remetente e à carta/e-mail/blog por ele produzido. Resta ainda esclarecer que a 

delimitação do número dos exemplares dos gêneros acima citados se apresentou adequada e 

suficiente para ilustrar o fenômeno em estudo. 

Não estabelecemos critérios para a coleta desse material, uma vez que dependíamos, 

totalmente, da boa vontade da produção em nos ceder esse material. Achamos por bem 

utilizar esse material, mesmo de anos diversificados, por entendermos que essa também era a 

prática utilizada pela produção, assim como o programa mantém-se com os mesmos quadros e 

perfil no decorrer desse tempo. 

A fim de procedermos à análise desse corpus, realizamos uma entrevista com o 

radialista âncora do programa, para obter informações mais pormenorizadas e entender como 

se processa a interação radialista e ouvintes. Para dar continuidade a nossa análise, 

levantamos dados sobre as práticas comunicativas dos gêneros textuais carta pessoal e carta à 

redação, a fim de entendermos como se configura o gênero carta do ouvinte. O mesmo 

procedimento metodológico foi aplicado aos gêneros e-mails e blog, ou seja, o nosso trabalho 

está centrado em uma análise contrastiva entre esses gêneros textuais e digitais. 
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2 O RÁDIO 

 

A perspectiva pela qual decidimos abordar esse trabalho tem a ver com o domínio 

discursivo em que são direcionados os gêneros textuais em análise. A comunicação 

radiofônica gera uma ação à distância, com ausência do contato físico, a invisibilidade, o 

poder encantador das palavras. Em nosso estudo, que trata de um programa centrado no 

humor, há outros fatores que levam a desafiar o imaginário social ainda nos dias atuais. 

Conforme observou Bachelard (1949:220 apud Meditsch, 2001), ao comparar a escuta do 

rádio ao devaneio, atrelado à ausência de imagens, o rádio passa a ser a porta de entrada para 

o mundo interior do ouvinte. 

Assim, tornou-se instigante e desafiador empreender um trabalho dessa natureza, para 

entendermos, juntos com os devaneios dos ouvintes, como se configuram as formas de 

interações escritas entre ouvintes e programa, permeadas por um matiz eminentemente 

humorístico. 

2.1 Características do rádio 

É fato inegável que, mesmo com a globalização da cultura e da tecnologia, o rádio 

continua sendo um veículo de comunicação social de grande relevância para os povos dos 

países considerados periféricos, inclusive o Brasil, por estar à disposição e ao alcance de todas 

as camadas sociais, de todos os cidadãos escolarizados ou não, de todos os profissionais e de 

todas as idades. Por suas características técnicas próprias e ímpares, o rádio é mídia versátil, 

atraente, sobretudo onipresente. 

O rádio, em estágio embrionário, surgiu a partir de uma série de experiências 

realizadas pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, em 1887, sobre a teoria eletromagnética 

do escocês James Maxwell. Maxwell tinha demonstrado que a ação eletromagnética viaja pelo 

espaço em ondas transversais semelhantes às da luz e com a mesma velocidade. Hertz provou 

que as ondas eletromagnéticas e as ondas luminosas se propagam à velocidade de 300 mil 

quilômetros por segundo. Em suas experiências, Hertz fez saltar faíscas através do ar que 

separavam duas bolas de cobre. Por esse fato, os antigos “quilociclos” passaram a ser 

chamado de “ondas hertzianas” ou “quilohertz”. Estas observações foram fundamentais para o 

desenvolvimento do telégrafo e, mais tarde, do rádio e da televisão.2

                                                 
2 Dados pesquisados em www.maikol.com.br/subpages/radionovela3.htm (acesso em 20/07/07) 
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Segundo Ferraretto (2001), até 1896 o rádio não passava de uma “telegrafia sem fio”, 

sem o recurso da voz, o que na época já era algo bastante inovador. Não se imaginava, até 

então, a possibilidade do rádio transmitir mensagens faladas através do espaço. O rádio 

evoluía rapidamente e, em 1897, Oliver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, o qual 

possibilitava a mudança de sintonia selecionando a mudança desejada. O Brasil, também, não 

ficou de fora: Um padre, cientista-gaúcho, chamado Roberto Landell de Moura, em 1890, 

previa em suas teses a “telegrafia sem fio”, a “radiotelefonia”, a “radiodifusão”, “os satélites 

de comunicações” e o “raio laser”. Construiu diversos aparelhos importantes para a história 

do rádio e que foram expostos ao público de São Paulo em 1893. Assim, em 1900, esse 

pesquisador obteve do governo brasileiro a carta patente nº 3279, que lhe confere o mérito de 

pioneirismo científico universal na área das telecomunicações.3

Podemos considerar, então, o padre-cientista Landell de Moura como precursor na 

transmissão de vozes e ruídos. As pesquisas não pararam e, anos depois, após tentativas de 

aprimoramentos, Lee Forest, em 1916, instala em Nova Iorque, a primeira “estação-estúdio” 

de radiodifusão4. Vislumbra-se, assim, o primeiro programa de rádio de que se tem notícia. 

No Brasil, um primeiro experimento de rádio data de 6 de abril de 1919, em Recife 

(PE), por um grupo de amadores curiosos com a nova modalidade de comunicação da época, 

dentre eles, Oscar Moreira Pinto, Arnaldo Moreira Pinto e João Cardoso Ayres, sob a 

liderança de Augusto Joaquim Pereira, fundando, assim, a Rádio Clube de Pernambuco5. No 

entanto, a data mais significativa e defendida por estudiosos6 é o 7 de setembro de 1922, 

quando, no Rio de Janeiro (RJ),  a Westinghouse, empresa norte-americana, faz uma 

demonstração de transmissão e captação das ondas do rádio, ocasião em que foi veiculado o 

discurso do Presidente Epitácio Pessoa, no centenário da Independência do Brasil (Barbosa 

Filho, 2003, p. 39). 

 Nos EUA o rádio crescia vertiginosamente e, em 1921, de 4 emissoras, passa para 382 

no final de 1922. A pioneira no rádio comercial foi a WEAF, em Nova Iorque. Já no Brasil, o 

“pai do rádio brasileiro” foi Edgard Roquette Pinto. Ele e Henry Morize fundaram em 20 de 

abril de 1923 a primeira estação de rádio brasileira: Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Dessa 

forma, surgiu o conceito de “rádio sociedade” ou “rádio clube”, no qual os ouvintes eram 

associados e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora.7

                                                 
3 Dados pesquisados em www.microfone.jor.br/historia.htm (acesso em 20/07/07) 
4 Dados coletados em www.microfone.jor.br/historia.htm (acesso em 20/07/07)  
5 Dados coletados em www.locutor.info/biblioteca/radio_clube_de_pernambuco_1919.doc (acesso  em 06/12/07) 
6 Dados pesquisados em  www.maikol.com.br/subpages/radionovela3.htm (acesso em 20/07/07) 
7 Dados pesquisados em www.microfone.jor.br/historia.htm (acesso em 01/08/07) 
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Contudo, foi a Radio Clube de Pernambuco quem entrou para a história com a 

primeira transmissão ao vivo de futebol no Norte e Nordeste, com narração feita por Abílio de 

Castro, em 1931. Com mais espaço de tempo e equipe especializada, essa rádio 

pernambucana manteve, nas décadas de 60 e 70, liderança absoluta em transmissões 

esportivas no Nordeste. Foi, também, nessa rádio, em que iniciou a carreira o comunicador 

Abelardo Barbosa, o “Chacrinha”. Com o status de primeira emissora de rádio no Brasil, a 

Rádio Clube de Pernambuco exerceu grande influência social e cultural no Nordeste, 

fundamentalmente nas três primeiras décadas de sua existência, entre 1920 e 19508.  

Outro dado pioneiro para o Estado de Pernambuco é a abertura da Rádio Jornal do 

Commércio, em 04 de julho de 1948, idealizada como a mais potente, aperfeiçoada, luxuosa e 

completa emissora de rádio das Américas do Sul e Central. Esteve em sua inauguração o 

Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, artistas nacionais e internacionais, políticos, 

autoridades e uma ampla cobertura da imprensa nacional. Intitulando-se como uma “rádio 

espetáculo”, a Rádio Jornal do Commércio pretendia ser um marco na radiodifusão nacional, 

era a ‘Voz de Pernambuco Falando Para o Mundo’9. 

É oportuno lembrar a chamada “Era do Rádio”10. Nos anos 30 e 40, nos EUA, e 40 e 

50, no Brasil. Essa era inspirou Woody Allen a fazer um filme, gênero comédia, com esse 

título (Radio Days, 1987), o qual o autor relembra a própria infância e a arte dos sonoplastas, 

além de enfatizar a riqueza e o poder do som-imaginação-fantasia. No Brasil, já nos anos 50, 

os formatos eram musicais de inúmeros gêneros, novelas (entre elas, a memorável ‘O Direito 

de Nascer’), noticiários, programas de humor, seriados de aventuras, transmissões esportivas 

(destacando-se Ary Barroso, como um dos locutores preferidos), a hora certa, jingles 

engraçados e cativantes, sem deixar de mencionar os reis e as rainhas do rádio: Emilinha 

Borba, Marlene, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Cauby 

Peixoto. O humor emplacava na figura de Lauro Borges e Castro Barbosa, na criação 

antológica PRK-30. 

Desde que foi estabelecido no Brasil, o rádio pautou-se por ser um veículo 

democrático. Hoje, segundo dados do IBOPE11, cerca de 90% das residências possuem rádios, 

adicionados a 83% da frota de veículos que circulam em nossas cidades e estradas. Segundo 

esses dados, são mais de 2.986 emissoras espalhadas por todo o território nacional, que 

veiculam programação das grandes redes, juntos com programações regionais para boa 
                                                 
8 Dados coletados em www.locutor.info/biblioteca/radio_clube_de_pernambuco_1919.doc (acesso  em 06/12/07) 
9 Dados coletados em www.jornalismo.ufrs.br/historia%20midia%20sonora/morais.doc (acesso em  06/12/07) 
10 Dados coletados em www.dcomercio.com.br/especiais/guerramundos/era_do_radios.htm (acesso em 30/11/07) 
11 Dados coletados em www.advir.com.br/sermoes/radio13.htm ( acesso em 06/07/07) 
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parcela da população. Nas regiões mais longínquas e esquecidas, é esse fantástico aparelho, 

ainda, o único veículo que traz notícias. 

O rádio foi o primeiro, dos meios de comunicação de massa, que deu imediatismo à 

notícia devido à possibilidade de divulgar os fatos no exato momento em que ocorrem. 

Concedeu ao homem o poder de inserção como participante de um mundo muito mais amplo 

do que aquele que estava ao alcance dos seus órgãos sensoriais, ou seja, mediante uma 

ampliação da capacidade de ouvir, tornou-se possível saber o que está a acontecer em 

qualquer lugar do mundo, segundo Beltrão (1968). 

O conjunto de voz, música, ruído confere ao rádio status em uma tradição oral, 

sobretudo por não dispor de nenhuma imagem, “nenhuma representação figurada dos 

locutores nem dos objetos que produzem essas vozes, esses ruídos, esses sons” (Charaudeau, 

2006: 106). 

No entender de Porto (1990), entre o sonho com o mundo e os mundos que o rádio 

possibilita criar, há a inequívoca qualidade de introspecção, da busca pessoal e coletiva, de 

uma abertura para a paisagem mental, sempre múltipla e imprevisível. A autora descreve, com 

propriedade ímpar, o poder de atuação do rádio sobre o ouvinte, que preferimos transcrever 

literalmente o pressuposto de que: 
 
Para alguns, a visão interior é a mais nítida e memorável de todas as experiências visuais. 
Porque ela é onírica, profunda e... LIVRE. O rádio é um voltar-se para dentro, o escuro, o 
escondido, a mente exercitando as suas próprias imagens. Esses são verdadeiros sonhos 
vivos. Por tudo isso, penso o rádio como uma tela de cinema (...) Essa seria, inclusive, a 
melhor forma de iniciação do ouvinte médio a uma linguagem mais avançada. Por isso faz 
com que ele, ouvinte, passe a ficar mais exigente com seu próprio nível de articulação de 
linguagem. (id.:79). 
 

Assim, no rádio, somente o conteúdo sonoro faz sentido. Há uma dinâmica da 

oralidade que leva este veículo de mídia a propor, de uma forma natural, a seu público “uma 

enunciação interpelativa e as estratégias interativas no coração de seu funcionamento”, 

afirmam Chabrol & Becquered (2004: 339). 

Podemos sugerir que há uma transformação de nossos ouvidos em uma espécie de 

‘terceiro olho’ e essa transformação é influenciada por toda e qualquer fonte sonora. Para 

tanto, visualizamos através de alguns jargões radiofônicos, os quais buscam exatamente 

definir essa vivência particular, uma espécie de devaneio, como: o rádio provoca a 

imaginação nas pessoas e o rádio faz de seu ouvinte um ser pensante.  

Dentro das condições de recepção, o rádio joga com as particularidades pertinentes à 

oralidade, à sonoridade e à transmissão direta. Essas peculiaridades do veículo, afirma 
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Charaudeau (2006), produz duas cenas de fala: uma de descrição e de explicação dos fatos do 

mundo, outra de permuta de intervenções, de opiniões, de pontos de vistas. Ainda conforme o 

autor, em relação à descrição dos fatos do mundo, o ouvinte, por não dispor do recurso de 

imagens, as recompõe em razão de seu poder de sugestão, de evocação, beneficiando uma 

reconstrução idealizada livre.  

No que concerne à sensorialidade, o rádio seduz o ouvinte, levando-o a participar, por 

meio de criação de um diálogo mental com o locutor. O rádio transmite o som, a imagem 

quem faz é o ouvinte. Simultaneamente, eclode a imaginação, através da emoção das palavras 

e dos recursos de sonoplastia, permitindo, assim, que as mensagens tenham nuances 

individuais. 

Devido a sua autonomia, o rádio permite ao locutor falar para toda sua audiência como 

se falasse para cada ouvinte em particular, uma vez que o rádio não necessita de uma recepção 

coletiva. Ele é intimista, pois pode informar ao pé do ouvido. Bachelard (apud Nunes, 2004) 

vai mais adiante ao afirmar que a voz do locutor leva o ouvinte para muito longe, a um ponto 

obscuro e ininterpretável: “O rádio possui tudo o que é preciso para falar na solidão. Não 

necessita de rosto” (p. 40). Ainda, segundo Bachelard, o ouvinte encontra-se diante de um 

aparelho, em uma solidão que não foi ainda constituída. Então, o rádio surge com o papel de 

constituí-la, em torno de uma imagem que não é só para ele, mas para todos, ou seja, uma 

imagem que é humana e está em todos os psiquismos humanos e que chega através dos sons. 

O rádio reflete a instantaneidade do meio e, dessa forma, é uma expressão do 

momento imediato, ou seja, pode-se entrar no ar imediatamente. Parece ser o meio mais 

interativo de todos, pois, pelo telefone, fax, carta ou e-mail, o ouvinte pode opinar, mandar 

recados, fazer pedidos, anúncios, de forma quase instantânea. É assim que o ouvinte reage. 

Dessa forma, sua manifestação é avaliada e, se procedente, é encaminhada e discutida pela 

produção do programa para um possível retorno. A resposta personalizada à manifestação do 

ouvinte é indispensável no processo.  

Dentro das características desse veículo, estudos12 revelam que o rádio é 10% 

equipamento e 90% atitude, ou seja, requer certo poder de ação comunicativa e de 

improvisação do comunicador, pois sendo o rádio um meio cego, a importância do diálogo 

aumenta, já que é a voz, e não a imagem visual, que ditará a intensidade do conteúdo a ser 

apresentado. Nesses termos, cabe ao locutor usar do seu talento e imaginação, com o objetivo 

                                                 
12 Dados pesquisados em www.advir.com.br/sermoes/radio13.htm (acesso em 06/07/07) 
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de invadir, de uma forma simpática, o espaço mental carente do ouvinte, ser co-autor do 

silêncio visual inerente ao rádio. 

Por ser de fácil acesso e aquisição para as classes sociais mais variadas, o rádio tem 

sido o meio de comunicação preferido da população em geral, ao ser comparado à televisão, 

jornal e revista. Afirma Xavier (2005) que, de cada 10 domicílios, 09 deles dispõem de 01 

aparelho de rádio. 

Esse veículo de mídia também funciona como meio de promover a educação, por se 

destacar com conceitos e fatos. Seja ilustrando dramaticamente um acontecimento histórico, 

seja acompanhando a ideologia política vigente. Ao veicular qualquer assunto que possa ser 

discutido, conduz o ouvinte em um ritmo predeterminado, por um conjunto de informações, 

conforme preconiza Mcleish (2001). Assim, em consonância com Xavier (op. cit.), o rádio é 

“um veículo socializador de informações, conhecimentos e propagador de ideologia”. 

Pelo fato de haver uma preocupação em atender às exigências do mercado, 

diversificado em faixas sócio-econômico-culturais, as rádios FM, e de certa maneira as 

emissoras AM, tendem à segmentação, ou seja, a tendência é que essas emissoras se 

especializem em oferecer programação para uma faixa de público, ou mesmo especializem 

horários diferenciados de sua programação para diferentes faixas. É fundamental apostar na 

segmentação. O rádio se democratiza ainda mais. Assim, o ouvinte escolhe a emissora que 

mais lhe agrada. No entender de Nunes (2004), a segmentação garante a sobrevivência 

econômica das rádios e abre espaço para classificar o gênero de cada emissora. 

Segundo Ortriwano (1985), há duas tendências marcantes no rádio, através da 

especialização em segmentação, que devem ser levadas em consideração: “Rádio de Alta 

Estimulação” e “Rádio de Baixa Estimulação”. No nosso caso, interessamo-nos pela primeira 

tendência, uma vez que estão elencados alguns traços peculiares ao programa analisado, tais 

como: ‘ humor e descontração’, ‘uso de estímulos sonoros’, ‘tem elenco e produtores’, 

‘sempre que pode, personaliza o ouvinte’, ‘proximidade da cultura popular e de base 

brasileira’, dentre outros.  

Dessa forma, para direcionar a nossa pesquisa, procuramos classificar o Programa do 

Mução quanto aos gêneros radiofônicos. No contexto do rádio, gênero expressa as 

características gerais de um programa. Segundo Barbosa Filho (2003), há uma efetiva relação 

entre os gêneros radiofônicos em razão da função específica que eles têm face às expectativas 

de audiência. Esse gênero radiofônico é uma classe que se divide em outras classes, chamadas 

subclasses que são os formatos, cada um em conformidade com seu estilo. Cada gênero 
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radiofônico, portanto, surgiu em vista de um determinado público-alvo ou em vista de um 

determinado assunto a ser veiculado. Eis alguns gêneros classificados por esse autor: 

(1) Gênero Jornalístico: é o instrumento de que o rádio dispõe para atualizar seu 

público, por meio da divulgação, do acompanhamento e da análise dos fatos; 

(2) Gênero Educativo-cultural: como meio de promover a educação, o rádio pode 

trabalhar com conceitos e fatos. Pode ser ilustrando dramaticamente um evento 

histórico ou mesmo acompanhando o pensamento político atual, ele serve para 

veicular qualquer assunto que possa ser discutido, dirigindo o ouvinte, em um 

ritmo pré-determinado, por um conjunto de informações; 

(3) Gênero de Entretenimento: chamado também de ‘variedades’ ou ‘rádio-revista’, 

sua principal característica. A grande vantagem do entretenimento é a imbricação 

entre ficção e realidade. Tem como principal traço a hibridização, em um único 

programa, dos demais gêneros existentes, baseando-se no tripé música-

informação-diversão. Com duração de até 3 horas, esse tipo de programa é 

dividido em núcleos, de acordo com os assuntos/quadros. O drama e o humor são 

dois grandes grupos pertencentes a esse gênero; 

(4) Gênero Publicitário: o objetivo de um anúncio comercial é vender um produto ou 

um serviço. A propaganda eficiente irá interessar, informar, envolver, motivar e 

direcionar a realizar uma determinada ação; 

(5) Gênero Propagandístico: fazer propagandas é disseminar idéias, crenças, 

princípios e doutrinas; é o conjunto de técnicas e atividades de informação e 

persuasão destinadas a influenciar, em um determinado sentido, as opiniões, os 

sentimentos, e as atitudes do público ouvinte. 

Nessa linha de raciocínio, podemos situar o Programa do Mução (doravante PM), 

objeto de nossa investigação, dentro do gênero de Entretenimento, item (3). Barbosa Filho 

(op. cit.) esclarece que, nesse gênero, há a necessidade de uma equipe de produção. O papel 

do locutor é o de garantir a descontração do programa, sem que sua participação tenha 

interferência direta no material que será difundido. Poderá ter um ou dois apresentadores e 

várias seções, tais como: atualidades, política, esporte, música, humor etc. Também é 

chamado de popular, sendo responsável pela maior parte de audiências nas emissoras. Esse 

tipo de programa está centrado na figura do apresentador, também chamado de comunicador 

popular. Esse profissional deve ter um perfil bastante específico: uma pessoa descontraída, 

com muito carisma, perspicácia e simpatia.  
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No programa em tela, as atividades realizadas pela produção são: (i) ler cartas, e-

mails, fax, blog e verificar, dentro dos quadros e perfil do programa, qual(is) a(s) 

brincadeira(s) a ser(em) realizadas com ouvintes ou não, enviada (s) por ouvintes; (ii) realizar 

a brincadeira, confirmar autorização com o ouvinte e editá-la; (iii) preparar enquetes; (iv) 

selecionar cartas e e-mails com pedidos de ‘alô’ para o radialista colocar no ar; (v) selecionar 

o repertório musical; (vi) criar brincadeiras durante a execução do programa; (vii) atender 

telefonemas e repassá-los ao radialista; (viii) criar e produzir jingles, spots etc.;(ix) produzir, 

atualizar, home page do programa, na qual também o ouvinte pode ouvir o programa e 

comentar através do blog, skype13, MSN e e-mail ,além de contemplar fotografias do radialista 

com proteção no rosto para manter o anonimato e de alguns membros da produção em eventos 

previamente divulgados.  

Esse site www.mucao.com.br vem expresso de forma irreverente, com imagens e sons 

que configuram o perfil do programa. Há também uma comunidade no orkut14, denominada 

“A HORA DO MUÇÃO”, a qual oferece aos seus membros: fórum de discussão e enquetes 

com temas variados, informações de rádios que retransmitem o programa via Internet, ‘tira 

dúvidas’ referentes ao programa. Essa comunidade abriga um número razoável de 

participantes.   

Diante do exposto, podemos admitir que o PM enquadra-se nessa caracterização, qual 

seja: programa radiofônico do gênero de entretenimento. Para isso, mostraremos a seguir o 

formato do programa, organizado em quadros bastante diversificados, assim como 

diversificado é, também, seu público ouvinte. De acordo com dados repassados pelo 

radialista, seu público ouvinte é constituído por várias classes sociais, idade e sexo, graus de 

escolaridade variados e oriundos de todas as regiões do Brasil e, do mundo, onde a Internet 

alcança.  

2.2 O Formato do Programa do Mução 

A significativa audiência do PM levantou-nos a possibilidade de estudo de algumas 

formas de interação que sustenta e alimenta este programa: os e-mails e as cartas. A presença 

efetiva do humor permeando toda interação entre interlocutores radialista e ouvinte, leva-nos 

a inferir que esse expediente parece ser a estratégia escolhida e enfatizada pelo PM para 

conseguir audiência. Apesar da atual conjuntura socioeconômica do nosso país, o humor é um 

                                                 
13 Skype é uma empresa global de comunicação via Internet, permitindo comunicação de voz e vídeo grátis entre 
os usuários do software. 
14 www.mucao.com.br  
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estado de espírito preponderante na vida desses ouvintes e, portanto, é a razão central para a 

investigação deste trabalho.  É instigante compreender o processo de produção dos e-mails e 

das cartas versus o papel do locutor, sua voz, único estímulo com que trabalha.  

O radialista segue um roteiro bem estruturado que direciona todos os quadros, 

brincadeiras e merchandising realizados ao vivo, sempre voltados para a irreverência e o 

humor. Nesse caso, o radialista “Mução” é o âncora do programa, cuja voz sexagenária e 

rouca é o passaporte para entrar em sintonia com seu público-ouvinte. Segundo Ferraretto 

(2001), o formato de um programa denota a filosofia de trabalho de uma emissora, 

sinalizando a maneira como ela se posiciona mercadologicamente no plano das idéias. Assim, 

concebemos o pressuposto de que os feitos realizados em um programa devem basear-se 

solidamente nas necessidades e na linguagem do público a que são dirigidas. Assemelha-se a 

um encaixe de um “quebra-cabeça”, ou seja, há uma idéia que se coaduna perfeitamente com 

a expectativa de um público desconhecido. 

Torna-se, portanto, imprescindível o envolvimento do locutor com sua comunidade de 

ouvinte, e daí conhecer-lhes os gostos, vontades e desejos, para, então, corresponder 

satisfatoriamente às expectativas deste ouvinte em relação ao programa e torná-lo um 

companheiro fiel. 

Percebe-se, no PM, uma grande preocupação na formação e manutenção de alguns 

quadros que o compõem. Esses quadros entram no ar de acordo com o número de pedidos e 

anseios de ouvintes que desejam mantê-los no ar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o 

quadro “A Pegadinha do Mução”. Devido a grande audiência e inúmeros pedidos enviados 

por cartas, e-mails, fax, esse quadro é o único que se mantém na grade todos os dias de 

veiculação e nos mesmos horários. Os demais quadros são rotativos, ou seja, variam de 

acordo com os desejos dos ouvintes/interlocutores. 

O “Programa do Mução”, transmitido a partir da FM 102.1, Estação SAT-Recife (PE), 

é veiculado para todo o território nacional, via satélite, retransmitido por outras emissoras e 

acessível a diversos países, pela Internet, já que está também conectado a rede mundial de 

computadores. O programa tem duração de 3 horas; a maioria dos quadros acontece ao vivo. 

Esclarecemos que alguns quadros não são fixos.  

Após observarmos assiduamente durante uma semana as audições do programa, 

iniciamos o processo de gravação de tais audições. No total, gravamos sete vezes o programa 

completo. De todas essas gravações, selecionamos a que ocorreu no dia 15 de setembro do 

ano 2005. Dividimos o programa em três blocos: 1º - com duração de 80 minutos, em que há 

interação por telefone com os ouvintes; 2º - com duração de 20 minutos, dependendo do teor 
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da pegadinha; e, por fim, o 3º - com duração de 60 minutos.  Pudemos perceber que ele possui 

seqüências fixas e diárias, mas em geral as partes que o compõem são: 

 

1º Bloco (das 16h até 17h30): 

 1. Abertura – às 16 horas o programa entra no ar com uma abertura caracterizada por 

um “jingle”15, com uma duração aproximada de 25 segundos. A função deste “jingle” é 

anunciar o início do programa, chamando a atenção do ouvinte para o que vai acontecer a 

partir daquele momento na emissora. Além disso, ele introduz o apresentador aos novos 

ouvintes. 

 No PM, o locutor usa uma linguagem um tanto irreverente, descontraída e, sobretudo, 

essencialmente popular. Logo no fim da trilha musical, ele inicia a interação com a audiência, 

utilizando-se de recursos sonoros, como um chocalho e uma buzina de bicicleta, 

demonstrando, assim, o estilo de programa, permeado de brincadeiras, risos, irreverência, 

coloquialismos lingüísticos, enfim, um programa alegre e divertido. Podemos verificar no 

exemplo 01 o “jingle” que introduz o locutor no programa: 

 

Exemplo 01: 
1. Aí de::nto 
2. Lá,lá,lá,lá Mução está no ar (bis) 
3. A fuleragem, vai começar, lá,lá,lá,lá,lá,lá,lá 
4. Com alegria, no coração 
5. Eu tô ligado no Programa do Mução 
 

Com esse estilo de linguagem, é possível imaginar o que estará por vir durante o 

programa. Pela essência do programa, eminentemente voltado para o humor, cabe ao ouvinte 

decidir se continuará sintonizado nessa estação. Após esse curto tempo de trilha musical, o 

locutor esforça-se por criar emoção, entusiasma-se e parece entusiasmar o ouvinte, pois logo 

se percebe a atuação dos ouvintes via telefone, além dos e-mails e cartas. O locutor explora a 

matéria auditiva através dos inúmeros recursos oferecidos pelos sons e seus efeitos, seja pela 

palavra, seja na música ou nos efeitos sonoplásticos, como podemos ver no exemplo 02: 

 

Exemplo 02: 

                                                 
15 Mensagem publicitária em forma de música geralmente simples e cativante, fácil de cantarolar e de recordar. 
Pequena canção, especialmente composta e criada para a propaganda de determinada ‘marca’, produto, serviço 
etc. Sua duração varia de 15 a 30 segundos. É normalmente gravado em ‘disco’ ou em ‘fita magnética’ (para 
transmissão em rádio) ou inserido na “trilha sonora” de “filmetes” para televisão e cinema, acompanhado de 
texto “locução” e imagem. O uso em publicidade, da palavra inglesa jingle que significa “tinido”, provém da 
canção de Natal norte-americana Jingle Bells (RABAÇA & BARBOSA, 1995, p.345). 
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1. A:::lô, alô meu povão/ 
2. Oi eu aqui de novo/ 
3. Alegria do povo, alegria da cidade 
4. Alegria das véias e tombém da mocidade ((ruídos de chocalho e buzina)) 

 

Após essa pequena introdução, o comunicador continua em um clima de festa e canta, 

junto com os personagens que compõem o programa, uma música no estilo forró/romântico, 

composta especificamente para o programa, convidando, supostamente, o ouvinte a estar com 

ele, caracterizando um encontro com hora marcada, uma cumplicidade envolvente e 

simpática. Sabe-se que o rádio, em seu aspecto material, suspende a imagem. Seu corpo é voz, 

considerado efeito sonoro e palavra falada. Palavras e vozes noturnas convidam o ouvinte, no 

silêncio de si mesmo, à escuta. Assim, corrobora Bachelard (apud Nunes: 2004, p. 40): 

“Entramos na noite: começamos precisamente o caminho dos sonhos”. É o que se verifica no 

exemplo abaixo: 

 

Exemplo 03: 
1.   E quando eu chego e quando eu chego ((Mução)) 
2.   Você vem me encontrar ((personagens)) 
3.   E você vem me encontrar bem devagar ((Mução)) 
4.   Me aperta...e me chama pra dançar... ((personagens)) 
5.   E quando eu chego e quando eu chego e quando eu chego ((Mução)) 
6.   Você vem me encontrar ((personagens)) 
7.   Chegue pra cá ((Mução)) 
8.   Me aperta...e me chama pra dançar ((personagens)) 
9.   E agora eu digo assim ((Mução)) 
10. Vou abraçando você ((personagens)) ui...ui...((Mução)) 
11. Veno o seu jeito de olhar ((personagens)) 
12. Dô mai um passo a frente ((Mução e personagens)) 
13. Tudo pra quê? ((Mução)) 
14. Pra nói doi se agarrar... ((personagens)) 
15. Eu vou...eu vou...((Mução)) 
16. Abraçando você...((personagens)) ... Ôôôô... 
 

Diante desse convite implícito e galanteador, supõe-se, com isso, um público ouvinte 

feminino, apesar de o programa ter um público bastante diversificado entre o sexo masculino 

e feminino, crianças, jovens, adultos e idosos, o comunicador abre sua interlocução saudando 

seus ouvintes com um efusivo ‘boa tarde’, enfatizando a linguagem popular. Eis o exemplo: 

 

Exemplo 04: 
1. Boa tarde pra quem é de tarde/ 
2. Como le vai?... 
3. tudo tranqüilo/ 
4. tudo lady Laura/ 
5. tudo só o mi da pipoca/ 
6. tudo g g joinha/ 

                  Ave Maria!!! Esse home fala bestera demais...NÂO!!! ((voz de mulher)) 
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7. Eh:::::::::::: ((Personagens e efeitos sonoros: chocalho, buzina)) 
 

Após essa apresentação, o locutor, entusiasmado, mostra como será o programa 

naquele dia, os quadros, brincadeiras e convida o ouvinte a ligar para o programa.  

2. Interação, ao vivo, com os ouvintes por telefone  

Verificamos que no primeiro bloco do programa, ou seja, nos primeiros 80 minutos, o 

comunicador interage com os ouvintes por telefone, disponibilizando esse tempo com 

interlocução entre os demais personagens, merchandising e jingles, alguns quadros, música e 

comerciais. Então, segue-se o programa da seguinte forma: 

Há uma pequena interlocução entre o comunicador e os personagens, sempre girando 

em torno de brincadeiras que provocam risos, efeitos sonoros com alguns recursos como o 

chocalho, buzina e, sobretudo, muitos risos dos personagens. Depois dessa interlocução, o 

comunicador finaliza com um ‘pensamento’, ou seja, uma mensagem de otimismo, para, 

então, entrar uma música, estilo brega. Veja o pensamento: 

 

Exemplo 05: 
1. É porque um pum também é poesia/ 
2. se o pum for de um poeta/ 
3. a verdade é que hoje em dia/ 
4. se a coisa é torta ou é reta/ 
5. como já disse Manezinho/ 
6. tivesse que aliviá pouquinho 
7. tudo é poesia na certa. 

 

Ao finalizar a música, o comunicador interage mais uma vez com os personagens e 

surge a deixa para o spot publicitário, termo conhecido no gênero radiofônico comercial. Em 

estudos realizados por César (Apud Fávero, 2006:193), esse tipo de texto comercial 

radiofônico é caracterizado por uma peça publicitária simples e objetiva, protagonizada por 

atores, apoiada por trilha musical e efeitos sonoros. Observe no exemplo abaixo. 

 

Exemplo 06: 
1. P1 A:::i...eu vou bisbilhotar o que a minha vizinha está fazendo na cozinha... 
2. P2 Ahn:::::((surpresa)) mulhé:::::::... o que é i:::sso? Tenha vergon:::::ha!!! 
3. P1 Não é nada disso que você está pensando, amiga!! 
4. P2 Você está bisbilhotando a casa da vizinha?! 
5. P1 Mas...mas eu estou tentando saber que segredo é que ela usa pra fazer/ 
6. a comida ficar tão cheirosa e tão gostosa!!! 
7. P2 É isso que quer saber? Meu amô::::: Minhoto!!! 
8. P1 Ahn:::::, o segredo é Minhoto? 
9. P2 Minhoto!!! 
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Ao término dessa pequena encenação, bem ao caráter do programa, o radialista faz seu 

merchandising, indicando a importância do uso do produto e, em seguida, complementa com 

um “jingle”, cantado por ele e, como segunda voz, os personagens de seu programa. Nesse 

caso, como define César (op. cit.: 194), trata-se do anúncio cantado, com uma produção 

sonora mais elaborada que o spot. É uma peça musical, cuja função é facilitar e estimular a 

retenção da mensagem pelo ouvinte. Pelo fato de ser cantada, a mensagem fixa bem mais no 

ar e pode, de acordo com sua incidência veiculada, induzir os ouvintes a memorizarem sua 

melodia, sempre cantarolando ou assobiando, garantindo, assim, com o “jingle” a 

multiplicação da informação veiculada. 

Em seguida, o apresentador abre uma interlocução entre os personagens, com piadas e 

brincadeiras, para, daí, interagir com uma ouvinte que está ao telefone. Sempre atende a 

ligação usando a expressão “Alôra? Quem fala?”. Há uma espécie de elogio, ou seja, existe 

uma mensagem gravada, que servirá como pano de fundo para ‘agradar’ o ouvinte no 

momento da interação com o radialista. No caso de uma ouvinte, soará um bordão com uma 

voz de mulher, estilo galhofa, como: ‘A bicha tá toda imperiquitada!’, ‘Eu num sou chegada 

não, mas a bicha é BOA!’, Ô côsa linda!’. Enquanto o comunicador endossa o bordão com: 

‘Ela é uma prinspa’, ‘Eu te lovo’. Quando é um ouvinte, soa o bordão: ‘Esse bicho tem pacto 

com um jumento’. E o radialista completa: ‘Pense num homi indo e voltando’, ‘Pensi num 

potência psicológica’, ‘Você é o facão que raspou o suvaco da véia minha sogra’. 

O comunicador dispensa um tratamento especial ao ouvinte, ao estilo do programa, 

durante sua interação por telefone. Sendo um ouvinte, são utilizados os termos: ‘O homi que 

bota hemorróida até em fundo de garantia’, ‘ O homi que é o supra sumo do rabo do pato’, ‘É 

um fenomenal’, ‘Vai mandar um abraço pra alguém, caceteiro/ elemento/ macho véio’, ‘Onde 

tá tu, peba?’ ‘ Fala Roberto Carlos!’ ‘Faz a jumentinha olhar pra trás’. Já no caso de uma 

ouvinte, o radialista é enfático: ‘Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria três vez se você num 

ligasse pra mim hoje!’, ‘Pense numa prinspa’, ‘Minha elementa de alta periculosidade’, ‘Um 

chero pra você’, ‘Um chero na caixa do ôi’, ‘É um missel radioativo’. 

É dessa forma que o radialista, estrategicamente, vai envolvendo seu ouvinte, ao 

mesmo tempo em que, o ouvinte também corresponde e sente-se envolvido por essa teia de 

estratégias lingüísticas utilizadas pelo locutor em um espaço soberano e propício que 

corresponde às expectativas desses interlocutores, radialista/ouvinte.  

Nessa mesma seqüência, o ouvinte ainda pode pedir que seu interactante/radialista 

faça uma brincadeira com algum amigo ou desafeto, como: ‘Serrar os chifres do amigo’, ‘ 

Jogar o amigo no cacimbão’, ‘ Jogar uma bomba na casa de algum desafeto’, ‘Jogar alguém 
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dentro da privada e dar descarga’, ‘Jogar alguém na lata do lixo’, ‘Jogar macacos na cara de 

alguém’, ‘Raspar o sovaco de alguém’ etc. Enquanto o radialista usa as seguintes expressões 

durante essa brincadeira: ‘véia fuxiqueira’, ‘coçar o bucho da sogra’, ‘ véia sua sogra’, 

‘jararaca do rabo fino’, ‘Como é o nome desse corno?’. 

Entendemos, dessa forma, que o ouvinte usa a desforra com alguém de uma forma 

hilária, irreverente, baseada na brincadeira e sem deixar seqüelas no ouvinte por se tratar de 

uma brincadeira autorizada. Por haver esse espaço no programa, o ouvinte sente que tem um 

aliado para realizar essa desforra: o próprio radialista é seu cúmplice, idealizador e executor 

de tal trama. 

3. Quadro: “Ligação a cobrar” 

Um dos quadros rotativos muito solicitado é ‘ligação a cobrar’. O interessante desse 

quadro é que põe em xeque o conhecimento e a paciência da vítima, termo utilizado pelo 

comunicador àqueles que sucumbem à brincadeira, pois o quadro consiste em fazer uma 

ligação a cobrar para o telefone celular da ‘vítima’ e pedir um ‘sinal de fax’. Ora, sabemos 

que celular não dispõe de tecnologia suficiente para receber ou enviar fax. Mas o radialista 

insiste, provoca e ainda esnoba com a ingenuidade da ouvinte/vítima, dizendo que a mesma 

não sabe utilizar seu aparelho celular, como veremos no exemplo abaixo: 

  

Exemplo 07: 
1. Vítima1 Alô! ((após soar a gravação de chamada a cobrar)) 
2. Mução Ô::: G.? 
3. V1 Oi! 
4. M Ôpa G., me dê o sinal de fax aí, por favor! 
5. V1 Oi!!!??? ((surpresa)) 
6. M Me dê aí o sinal de fax, por favor!!! 
7. V1 Aqui num tem não. Você ligou errado. 
8. M Não, mas é só o sinal de fax que eu quero! 
9. V1 MEU AMOR, aqui NÃO tem fax! 
10. M Nã::o, o que é que cu::sta! Me dê só um sinal, por favo::r!! 
11. V1 NÃO tem fax aqui, meu filho! 
12. M Nã:o...mas é só pum negócio sério, é ligeiro! Me dê aí por favor o sinal de fa:x! 
13. V1 Aqui: não tem sinal de fax! 
14. M Mai por que você num chama alguém que saiba mexer pra me dar esse/ 
      sinal de fax? 
15. V1 Porque aqui num tem fax!!! 
16. M Mas como você tem um aparêio e se num sabe nem mexer? 
17. V1 Aqui num tem fax não! 
18. M Aí num tem ninguém não que saiba mexer? Como é que a pessoa comprar um celular e num sabe 

nem mexer?!! ((tom de reprovação)) Eu quero passar um fax e num me dar um sinal??!! 
19. V1 Olhe!Eu não tô esperando fax de ninguém! O meu telefone não tem sinal de fax! 
20. M Mas esse telefone aí eu já passei fax pra ele! 
21. V1 Não! ((surpresa)) 
22. M Já:::!!! 
23. V1 Qual o número desse telefone? 
24. M Ave Maria! Você é muito abestaiada mesmo! Porque tem um celular e num sabe nem o número!? 
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25. V1 VOCÊ É CORNO E FRESCO!!! 
26. M Num sabe nem passar um fax::! ((tom de deboche)) 
27. V1 Vai tomar no (censurado)! 
28. M Você tá me en:ganano, tá me en:rolano...((tom de provocação e censura)) 
29. V2 VAI (censurado) A SUA MÃE DEVE TÁ (censurado) COM UM JUMENTO!! 
30. M Eu sei que tu num sabe fazer nem um ó com uma antena! ((deboche)) 
31. V2 VAI TOMAR( censurado) VAI DAR O (censurado) CHUPÃO DE (censurado) FI DI (censurado) 

CORNO SEM VERGONHO ((desliga o telefone)) 
32. M AÍ::::: É DEMAI:: 

 

Após a apresentação de cada um dos quadros, entra uma música, estilo brega. E, dessa 

forma, o programa vai sendo realizado, envolto em brincadeiras, situações irreverentes, 

merchandising, intervalos comerciais gravados, ou mesmo interpretado pelo radialista, até 

chegar ao ápice, ou seja, a hora da ‘Pegadinha do Mução’, o quadro mais esperado, 

comentado e solicitado do programa.  

2º Bloco (duração relativa de 15 minutos): 

1.Pegadinha do Mução 

Esse quadro é realizado todos os dias em que o programa vai ao ar, e sempre no 

mesmo horário, às 17h45min. Dependendo da atuação da vítima e do desempenho do 

radialista, esse tempo pode chegar até às 17h58min. O horário deve ser estratégico, uma vez 

que coincide com o final de expediente comercial, escolar e as pessoas começam a retornar 

para seus domicílios, enquanto outras estão indo trabalhar. 

Pelo grande número de ouvintes sintonizados nesse momento, supõe-se que há uma 

certeza do comunicador de que, nessa hora, existe uma maior disponibilidade de os ouvintes 

poderem ouvir a brincadeira e, por ventura, também querer participar. Antes de começar esse 

quadro, o radialista incita o ouvinte a participar da brincadeira, orientando-o a enviar por 

cartas, e-mails ou fax todas as informações necessárias da suposta vítima, como: o nome e o 

apelido da ‘vítima’, a profissão, o ‘leriado’, para poder ir ‘cercando o lorenço’, no dizer do 

radialista.  

Essa brincadeira é similar aos demais quadros realizados no programa. A diferença é 

que esse quadro é fixo, dispõe de maior tempo e o objetivo primordial é irritar o participante 

ao pronunciar o apelido. É aquele apelido que determinada pessoa tem e detesta ser abordada 

como tal. Assim, o radialista utiliza estratégias de envolvimento com a vítima, e, após levar o 

interlocutor a uma certa instância da conversa, então, sutilmente, pronuncia o apelido. É nesse 

momento que o quadro se realiza, pois geralmente esse participante perde a compostura e faz 

uso de um linguajar de baixo calão, agressivo e violento. É o conhecido trote. Dessa forma, o 

quadro torna-se engraçado e causa bastante riso nos espectadores/ouvintes, ou seja, é 

exatamente isso o que os ouvintes esperam, conforme demonstra o exemplo abaixo: 

32 



Faremos aqui um breve resumo do início dessa interlocução: o radialista Mução, por  

telefone, entra em contato com a vítima, de nome Francisco e apelido “Chico Tuíta”, e, 

educadamente, ambos mantêm um diálogo a respeito da venda de um carro da vítima. Esta 

passa informações para o pretenso comprador, no caso, o radialista, que até então, é um 

anônimo, com nome fictício. 

 

Exemplo 08: 

(...) 
1. Mução: Eu vou ver aqui o que eu faço então, que tô aqui atarefado, viu? 
2. Vítima: Sei, tudo bem...tem bronca não. Na hora que você ligar, a gente resolve. 
3. Mução: Tá certo. 
4. Vítima: O meu trabalho é esse mesmo. 
5. Mução: Viu? Pois, tá bom, Chico Tuíta, depoi eu vejo aí como é que a gente faz aí qualquer 

     coisa...eu lhe...  
6. Vítima: COMO É?! EI, Peraí!!! 
7. Mução: Ahn::?!... 
8. Vítima: O que foi que tu disse aí? 
9. Mução: Não, eu tô dizendo, Chico Tuíta, eu ...eu ligo depois... 
10. Vítima: Ora (censurado)...eu pensei que era outra coisa!!! (desliga o telefone) 
(Após alguns risos e deboches de Mução, junto com a produção, retornam a ligação)  

      11. Mução: Ei!.. Chico Tuíta, a ligação caiu aqui, rapaz...eu tava... 
      12. Vítima: CHICO TUÍTA é a (censurado)... 
      13. Mução: Chico Tuíta?       ( a vítima desliga o telefone) 
      14. Mução: Negada!! Num sei se eu ligo de novo! 
      15. Produção: liga liga liga liga liga liga liga liga liga liga liga liga 
      16. Mução: Aí pega ar! Pensi!!   (A produção liga novamente para a vítima) 
      17. Vítima: VÁ LIGAR PRA (censurado)... 
      18. Mução: Chico Tuíta??!! 
      19. Vítima: CHICO (censurado)... (Desliga) 
      20.  Vítima: VOCÊ DE NOVO???!!! ( Após atender outra ligação de Mução) 
      21. Mução: Faça um meno nesse carro, Chico Tuíta!? 
      22. Vítima: VÁ (Censurado)... (Desliga) 
 

Percebe-se, no decorrer da brincadeira, que há uma intenção expressa de todo o elenco 

da produção para acalorar mais ainda o clima da brincadeira, no instante em que a vítima, 

bastante irritada, desliga o telefone, e o radialista/personagem, pretensamente, fica em dúvida 

se retorna ou não a ligação. Claro que isso é estratégico, pois logo o elenco responde em uma 

espécie de coro: liga liga liga liga...em tom de insistência, como se assim fosse a vontade do 

público/ouvinte em continuar com a brincadeira. 

Ao finalizar esse quadro, geralmente entra uma música e, às 18h, o comunicador, com 

entonação séria, pronuncia uma mensagem em tom religioso. Logo após, é cantada a música 

Ave Maria Sertaneja, de Luiz Gonzaga. Nesse momento eclético popular, o radialista desvela-

se uma pessoa séria. Acreditamos que, nesse sentido, o radialista tenta passar a imagem, para 

aqueles ouvintes crentes na fé e religião, de que ele sabe separar o joio do trigo, isto é, 

momento de brincar e momento de consagrar louvor na hora mais sublime, conhecida pelos 
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cristãos / católicos. Não que sejamos um país homogêneo em termos de crença religiosa, mas 

a Igreja Católica, ainda hoje, deixa seu legado de rituais como religião com maior número de 

adeptos no Brasil. Assim, o radialista angaria mais credibilidade e confiança, entendendo que 

fé é algo que se deve tratar com seriedade.  

3º Bloco (18h às 19h): 

Após o momento de fé, entra música, intervalo comercial, para, então, nessa última 

hora de programa, o locutor retornar pronto para fazer outras brincadeiras com os 

personagens, realizar outros quadros e fazer merchandising. 

1. Quadro: “O amor é lindro mas é de vrido” 

O comunicador, antes de apresentar um quadro, prepara o ambiente, no sentido de dar 

um clima para a brincadeira que está para se realizar. É o caso do quadro ‘O amor é lindro, 

mas é de vrido’, por exemplo. O ouvinte já tem uma prévia do que estar por vir.  Há uma 

interlocução entre o comunicador e os personagens (nomes artísticos) Edy, Candidato e 

Licurgo Studart (Fanho), preparando esse ambiente.  

Esse quadro é uma brincadeira que envolve o personegem Edy (uma figura que faz o 

tipo de homossexual), o ouvinte/vítima (geralmente um homem com ojeriza a homossexuais, 

indicado por outro ouvinte do programa) em uma espécie de telemensagem que alguém envia 

em dia comemorativo da pessoa, em particular. O ouvinte não sabe quem está enviando a 

mensagem e quando Edy se apresenta como o responsável, que o ama, o ouvinte, então, sai do 

sério e começa a xingar o personagem. A interlocução que envolve os personagens antes do 

quadro é a seguinte: 

Exemplo 09: 
1. Mução O amor é LINDRO mas é de VRIDO... 
2. Fanho É verdade... 
3. Edy Eh::: só que não se quebra assim fácil não, ta?  ((tom sensual)) 
4. M Toda sexta-feira com E:dy ((som de vidro se quebrando))/ 

Olha aí:, meniNIM::!? Meninim jogou um coco aqui no VRIdo, rapaz! 
5. E [ É, mas quebrou porque amor de criança ainda vai ter muitos amores na vida...aí...tá. 
6. F Mução..Mução, você sabe que quem tem amor, num tem violência! 
7. M É verdade! É por isso... o que que o candidato num arruma pelo meno um que nem o Edy? 

((risos)). 
8. E Ai...ele...((tom sensual)) quem disse que ele não arrumou um?! 
9. Candidato É o fresco, é? E POR QUE VOCÊS NÃO ME RESPEITAM PRA VIM COM ESSAS 

FRESCURAS? 
10. Todos Éh:::::::::::::::(som de chocalho)) 
11. C VOCÊS ME RESPEITEM QUE EU SOU UM CIDADÃO, VIU? EU SOU UM 

PARLAMENTAR!!! ((vozes de fundo ovacionando, simulando um comício)) 
12. E Ai, Candidatu::?... ((tom sensual chamando o Candidato)) 
13. C NUM TEM CON/ ASSUNTO! 
14. E OLHA aqui o meu título! O SENHOR VAI me respeitar ou num vai ( ) ? 
15. Todos Éh::::::::::::::: 
16. C Diga o que a senhora quer! 
17. E Candidatu...eu queria saber o seguinte... 
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18. M Éh:Éh: o que homi?! 
19. E Hum:::... ((som de um beijo enviado ao Candidato)) 
20. M Óia aí, Candidatu, mandou um BEIJO!!! 
21. C Vou findar abrindo mão do voto desse rapaz! 
De acordo com a interlocução acima, há uma preparação para o quadro com os 

personagens Mução, Edy, Candidato e Fanho, no qual esses personagens usam uma espécie 

de enigma a ser decifrado pelo ouvinte. Aqueles que nunca ouviram o quadro ficarão curiosos 

por saber de que forma se dá essa quebra de amor. Assim, percebe-se um bem elaborado jogo 

discursivo, que favorece a construção de um ambiente propício, para que o radialista, 

efetivamente, comece a brincadeira. Após o quadro, entra no ar uma música, depois um 

comercial, um merchandising, para, então, retornar com outro quadro. 

2. Quadro “Show do Mução” – Esse quadro é uma espécie de paródia do “Show do 

Milhão”, organizado pela emissora SBT, de Sílvio Santos. São perguntas e respostas feitas 

pela produção e realizadas pelo próprio elenco, no ar. As perguntas são irreverentes e as 

respostas, engraçadas. Quando há uma dúvida em uma pergunta, tem a “equipe de 

universitários” para ajudar na resposta. É tudo, previamente, montado, sempre com o 

propósito de causar riso nos ouvintes. 

Em seguida, entra no ar mais uma música, depois um comercial, um merchandising, e, 

por fim, uma interlocução descontraída entre os personagens do programa, para, então, 

preparar o final do programa, saudando os ouvintes. Não há nenhum jingle no encerramento, 

pois logo entra no ar a ‘Voz do Brasil’. 

3. Encerramento - Dessa forma, chega ao fim mais um dia de programa. Assim 

comenta o radialista Mução, ao término do programa, fora do ar: “Graças a Deus! Mais um 

dia de trabalho sem problemas”. Percebemos que o radialista sente-se com o dever cumprido, 

sem intercorrências desagradáveis, que viessem a atrapalhar o curso normal do programa.  

É trilhando esse caminho que o radialista vai conquistando cada vez mais ouvintes. 

Supõe-se pelo fato de ser um programa voltado, essencialmente, para o humor, o que leva as 

pessoas a extravasar suas alegrias, sem ter, para isso, que se deslocar de seus lares, trabalhos, 

ambientes em que se encontram para realizar esse feito. É, portanto, o que o rádio proporciona 

com o seu poder de abrangência e dimensão. 

Entendemos que o efeito do rádio sobre os ouvintes é algo encantador, pois, como 

afirma DE SMETH (apud Meditsch, 2001:258) “O som nos toca à distância e nos envolve. A 

característica espacial da propagação na sua percepção: provoca uma espécie de intimidade 

corporal”. Cria-se, de certa forma, uma relação de proximidade que corrobora o efeito que 

produz a realidade do rádio, interligada a essa característica objetiva do som. 
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2.2.1 Estrutura de Organização do PM 

O programa tem uma gama extensa de quadros não fixos, ou seja, são quadros 

realizados durante a semana, em dias específicos, mas não repetidos. Melhor dizendo, a 

produção depende do ouvinte, para que este solicite o tipo de brincadeira desejada. Esses 

quadros são rotativos, mas sempre, quando realizados, serão nos seus respectivos dias. O 

único quadro que é fixo, fiel e diário é a ‘Pegadinha do Mução’. De acordo com o número de 

pedidos do ouvinte, o quadro poderá ser realizado fora do dia previsto. Eis, abaixo, um quadro 

com a estrutura de organização do programa, prevista para ser realizado nos dias da semana: 

 

               SEGUNDA - FEIRA                TERÇA - FEIRA 

- Oportunidade única 
- Emprenhado pelozuvido 
- Ligação a cobrar 
- Pegadinha do Mução 
- Calma que o Brasil é nosso 
- A película do Mução 
- Caixa Postal do Mução 

- Que diabeisso! 
- Candidato do PFG 
- Aboio romântico 
- Pegadinha do Mução 
- Nem escuta a zoada da mutuca 2 
- É o novo! 
- Caixa Postal do Mução 

                QUARTA - FEIRA               QUINTA - FEIRA 

- Caixão e Vela Preta 
- Eu acho que vi um gatinho! 
- Prof. Orelo 
- Ô Povo Feio! 
- Pegadinha do Mução 
- Cantando dói menos 
- Caixa Postal do Mução 

- Né daqui não! 
- Meus Pára-choques! 
- Costurando pra fora 
- Pegadinha do Mução 
- Só o Gardenal 
- Voz e Violão 
- Caixa Postal do Mução 

                   SEXTA - FEIRA                        SÁBADO 

- Quem não chora, num mama! 
- O Amor é lindro, mas é de vidro 
- Só pra fazer o mal 
- Ta me chamando é? 
- Pegadinha do Mução 
- O Show do Mução 
- Caixa Postal do Mução 

- Quadros variados 
- Pegadinha do Mução 

 

Em relação ao radialista, trata-se de um profissional extremamente bem humorado, 

com alto poder de improvisação e uma preocupação em manter a linguagem interiorana, 

melhor dizendo, sertaneja, com um forte sotaque característico também dessa região.  

O radialista ressaltou, na entrevista que nos concedeu, a importância em falar como o 

povo fala, pois há uma identificação maior com o público ouvinte. E esse público, se não fala 

como o personagem, no momento da interação, passa a falar e/ou escrever. Verifica-se esse 

fato na interação direta por telefone e através das cartas e dos e-mails. 

O personagem Mução é um sexagenário, matuto e astuto, segundo o radialista. Esse 

personagem procura resgatar uma linguagem que já não é mais usada na área urbana, 
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sobretudo na capital. Principalmente a do interior, quando o radialista procura lembrar o lado 

nostálgico das pessoas ao passarem férias no interior, ou mesmo que moraram lá, e o trazem à 

lembrança com a linguagem do Mução. Dessa forma, nasce o humor, pois as pessoas da 

cidade acham graça de palavras que apenas ouviram na infância ou algum ‘matuto’ que falou. 

Contudo, o radialista enfatizou que se trata de uma linguagem universal, já que uma grande 

maioria a entende. A constatação da audiência está nos e-mails, cartas e telefonemas dos 

ouvintes interagindo, sendo co-produtores do programa. Nesse caso, são ouvintes de todas as 

classes sociais e escolaridade. Inclusive, verificamos em algumas cartas, que o 

ouvinte/produtor, apesar da pouca escolaridade, sente-se à vontade para produzir seu texto, ou 

seja, ele encontra um espaço para interagir dentro da sua competência lingüística, sem por 

isso sentir-se excluído.   

Assim, subscrevemos a opinião do teórico Eduardo Meditsch16: 

 
(...) Como bom patinho feio, o rádio também se revela cisne: permanece o meio com 
maior alcance de público, em números absolutos de audiência, e o meio que as 
pessoas mais usam (...) continua sendo o melhor meio para atingir populações 
analfabetas e isoladas no meio rural, mas tornou-se também o melhor meio para falar 
com as elites urbanas do primeiro mundo. 
 

Em consonância com os estudos realizados por Xavier (2005), podemos afirmar que o 

programa em tela é permeado por uma estrutura bem delineada, em uma perspectiva de 

organização esquemática seqüenciada de quadros diversificados, até porque há um propósito 

em atingir os gostos e as necessidades dos ouvintes, confirmados, assim, pelos resultados dos 

índices do IBOPE. Os quadros são inseridos no programa em horários estrategicamente 

planejados, buscando sempre moldá-los às rotinas de uma boa parte dos ouvintes que utilizam 

o rádio como companheiro de jornada em seus domicílios, ambientes de trabalho ou até 

mesmo em movimento, nas ruas. 

Usaremos, portanto, o cenário do Programa do Mução, como pano de fundo para 

orientar e complementar as análises que faremos das cartas e dos e-mails enviados ao referido 

programa. 

A seguir, apresentaremos o nosso arcabouço teórico, pautando-nos na perspectiva 

sociointeracionista da linguagem, por concebermos a língua como uma atividade social, 

cognitiva e eminentemente interativa, que se realiza por meio dos gêneros textuais, produções 

discursivas em contextos sociais situados. 

                                                 
16 Dados em  http://www.observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/al230520016.htm (acessado em 
19/11/2006) 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Temos como ponto de partida para o arcabouço teórico deste trabalho a Linguagem, 

pois através dela praticamos ações que não conseguiríamos levar a cabo a não ser falando 

(Geraldi, 2003). A linguagem não é só um veículo condutor que leva os diversos elementos de 

uma sociedade a ter acesso à informação, mas é também forma de agir, de se expressar, pela 

qual o locutor age sobre o interlocutor, transmite opiniões, idéias, partilha pensamentos, 

experiências de mundo, enfim, interage com sujeitos. Assim, observamos a concepção de 

linguagem centrada no uso, entendendo-a como prática social. 

Nessa seqüência, abordamos sobre a natureza e divisão sociolingüística da língua, uma 

vez que a linguagem utilizada, tanto pelo radialista / oral quanto pelos ouvintes /escrita é de 

uma variedade popular peculiar ao programa em estudo.  Em seguida, integramos nossa 

discussão aos estudos teóricos sobre os gêneros discursivos, gêneros carta, e-mail e blog. Por 

fim, na tentativa de deixar claro o propósito dominante dos gêneros em estudo, acercamo-nos 

dos princípios teóricos sobre o humor, estratégia atuante no gênero do programa em tela. 

3.1 Conceito de Língua 

Bakhtin ([1929]2006) deu novos rumos aos estudos da linguagem. Começou por 

rechaçar o que ele rotula de objetivismo abstrato. Por essa concepção, como o próprio 

Saussure afirma, “em si mesmo, o sistema é imutável”. Para ele, a língua seria um sistema 

estável, homogêneo, abstrato, sem interferências do meio externo, em que prevalece a idéia de 

um processo de comunicação com um emissor que envia uma mensagem para um receptor 

estático, passivo. Bakhtin também se opõe ao que ele denomina de subjetivismo idealista, ou 

seja, a língua é concebida como um fenômeno mental individual, como fundamento da língua, 

cujo psiquismo individual constitui a fonte da língua. 

Partindo dessas críticas é que Bakhtin ([1929]2006) estabelece alguns princípios 

norteadores acerca do funcionamento lingüístico. Para ele, a língua é concebida como um 

produto sóciohistórico, como forma de interação social realizada por meio de enunciações. 

Assim, em um processo dialógico, locutor e ouvinte, assumem ambos, função ativa, até 

mesmo nos discursos “solitários”. 

Bakhtin (op. cit.) estabelece, assim, o princípio do dialogismo, que inclui um processo 

de compreensão ativo e responsivo, ou seja, intersubjetivo. É interessante ressaltar que o 

termo diálogo passa a ser entendido não no sentido estrito, que também é uma das formas de 

interação verbal, mas em um sentido amplo, envolvendo toda a comunicação verbal. Daí 
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vislumbra-se que o essencial não é o produto acabado, estático, mas o processo, que se 

desenvolve com o envolvimento dos parceiros na ação de linguagem. A vida se apresenta 

como um grande diálogo: “Viver significa participar de um diálogo, interrogar, escutar, 

responder, concordar etc.” (BAKHTIN, apud CUNHA, 2005, p. 289). 

Ao lado dessas idéias, procuramos sintetizar as proposições do ponto de vista de 

Bakhtin ([1929]2006) sobre a verdadeira natureza da língua: (i) A língua, como sistema 

estável de formas normativas, é apenas uma abstração científica, que não dá conta da 

realidade concreta da língua; (ii) A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que 

se realiza através da interação verbal social dos locutores; (iii) As leis da evolução lingüística 

são essencialmente leis sociológicas; (iv) A criatividade da língua não pode ser compreendida 

independentemente dos conteúdos e valores ideológicos que a ela se ligam; (v) A estrutura da 

enunciação é uma estrutura puramente social. 

Para Bakhtin ([1979]1997), o sistema da língua tem uma imensa reserva de recursos 

essencialmente lingüísticos para manifestar efetivamente o ato vocativo: “recursos lexicais, 

morfológicos (as flexões correspondentes, os pronomes, as formas pessoais do verbo), 

sintáticos (os diferentes clichês e as modalidades de orações). Essas formas, porém, só podem 

implicar um destinatário real no todo de um enunciado concreto” (p.326). 

Assim, todos esses meios afluem para o enunciado. Bakhtin, então, enfatiza “Todas as 

esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a 

utilização da língua” (p. 279). E “cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso”. 

(ib.) 

Neste ponto, chegamos à significação especial da doutrina defendida por Bakhtin: os 

gêneros do discurso. O autor explana que a utilização da língua efetua-se em uma forma de 

enunciados orais e escritos, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de 

outra esfera da atividade humana (BAKHTIN, [1979]1997: p. 279). Mais adiante, no decorrer 

dessa exposição, abordaremos com mais profundidade os gêneros do discurso. 

O postulado bakhtiniano de língua como interação social reintroduz, nos estudos 

lingüísticos, a reflexão sobre a noção de sujeito. Deixa-se de lado o conceito de língua 

enquanto um sistema neutro e passa-se a conceber a língua como o lugar privilegiado de 

manifestações enunciativas. Isso é o que podemos perceber no conceito de língua adotado e 

estudado por Geraldi (2003) e Beaugrande (1997). 

Geraldi (op. cit.), por sua vez, toma a linguagem como ponto de partida, permeada 

pelas ações dos sujeitos enquanto trabalho de produção de sentido em discursos, e considera o 
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contexto das interações verbais um dos pontos essenciais em que se dá o trabalho constitutivo 

com e na linguagem. Para Travaglia (2003), a linguagem é vista como forma de interação, 

afirmando que nessa concepção, a linguagem é tomada como um lugar de interação 

comunicativa através de efeitos de sentido entre interlocutores. De acordo com esse autor, o 

que um indivíduo faz ao utilizar a língua é “realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor 

(ouvinte/leitor)” (op. cit., p.23). Nesse enfoque, a concepção interacionista situa a linguagem 

como um lugar de interação humana, como o lugar de constituição de relações sociais. 

A linguagem se faz, pois, pela interação comunicativa mediada pela produção de 

efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação e em um contexto sócio-

histórico e ideológico, sendo que os interlocutores são sujeitos que ocupam lugares sociais. 

Em um primeiro plano, a linguagem é criação de significado, no entanto, o indivíduo 

não inventa integralmente sua expressão: ele gera ou estrutura sua expressão a partir de 

modelos anteriores, assim como utiliza a técnica e um material anterior que seu saber 

lingüístico lhe proporciona. Dessa forma, a língua se refaz, não muda efetivamente; o falante 

se serve do sistema que a comunidade dispõe e, então, aceita a realização que a norma 

tradicional lhe oferece. Coseriu (1979:64) preconiza que o falante não cria por completo a sua 

expressão, porém aproveita modelos anteriores, fundamentalmente por a língua pertencer à 

historicidade do indivíduo e ao seu modo determinado de ser. 

Assim, o falar é visto como uma atividade criadora e o falante é o criador e 

estruturador da sua expressão, dispondo da língua, adaptando-a as suas necessidades 

expressivas. E, por ser este indivíduo histórico, não muda totalmente sua expressão, utiliza-se 

de modelos anteriores. É a historicidade da linguagem se confundindo com a historicidade do 

homem. 

Defende, ainda, o lingüista, que a língua historicamente constituída é utilizada e 

manifestada no falar, como também é no falar que a língua anterior ao ato é superada e 

‘alterada’. E esse falar é sempre falar uma língua, entender, expressar para que seu 

interlocutor entenda, pois a manifestação da linguagem ocorre no diálogo, da mesma forma 

que a compreensão apreendida pelo ouvinte, seja, de fato, aprendida e se torne “língua” (id. 

p.65). Nesse sentido, entendemos que esta concepção de linguagem desvela a preocupação 

com o outro, ao distinguir o interesse do falante em buscar ser compreendido pelo 

interlocutor. 

Nessa esteira de considerações, concebemos, portanto, que para uma lingüística da 

fala, a crença da linguagem em funcionamento tem um papel fulcral e determinante. As 

línguas caracterizam ainda cada falante que usa características próprias para externar sua 
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individualidade, seu modo de recortar a vida. Na fala, utiliza-se de recursos tonais para 

exteriorizar a intensidade do que sente. De acordo com Dubois (1978), isso fez surgir, no 

interior de uma mesma língua as variações que: 
São igualmente importantes, sincronicamente falando: para os níveis de língua, fala-se de 
língua familiar, elevada, técnica, erudita, popular, própria a certas classes sociais, a certos 
subgrupos (família, grupos profissionais)(...) (p.378) 

Entendemos, nesse contexto, que a linguagem se faz, pois, pela interação comunicativa 

mediada pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação e em 

um contexto sócio-histórico e ideológico, sendo que os interlocutores são sujeitos que ocupam 

lugares sociais. 

Nessa seqüência de concepção de linguagem, Beaugrande (1997) lança seu olhar para 

a noção de texto, e define-o como um “evento comunicativo no qual convergem ações 

lingüísticas, cognitivas e sociais” (p.10). Esta definição, no entender do autor, sugere que o 

texto não é uma mera seqüência de palavras escritas ou faladas, mas um evento. Tal definição 

envolve uma enorme gama de aspectos, podendo-se destacar as seguintes implicações diretas: 

 a) o texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, tais como: 

sons, palavras, contextos, discursos, ações etc; 

 b) o texto é construído em uma disposição de multi-sistemas, melhor dizendo, envolve 

tanto aspectos lingüísticos como não lingüísticos no seu processamento; 

 c) o texto é um evento interativo e não se dá como um simples produto, sendo sempre 

um processo e uma co-produção; 

 d) o texto constitui-se de elementos que são multifuncionais sob vários aspectos, tais 

como: um elemento é um som, uma palavra, uma significação, uma instrução etc. e deve ser 

praticado com esta multifuncionalidade. 

Para esse autor, na operação com a língua, laboramos mais do que com um mero uso 

de regras, sejam elas de seqüenciação ou outras quaisquer. O que entra em ação é um 

conjunto de sistemas ou sub-sistemas que proporcionem as pessoas interagirem por escrito ou 

pela fala, elegendo e especificando sentidos mediante a linguagem que usam. 

A seguir, abordaremos os gêneros discursivos, tomando como ponto de partida a 

concepção de gênero discursivo defendida por Bakhtin (1997) como enunciado responsivo, o 

que está de acordo com a idéia de linguagem como atividade interativa e funcional. 

3.1.1 Natureza e divisão sociolingüística da língua: variedades lingüísticas 

Cabe-nos, nesse contexto, fazermos uma abordagem sobre a natureza da linguagem 

que predomina tanto nos textos orais produzidos pelo radialista, quanto pelo feedback destes, 

41 



em forma escrita, enviados pelos ouvintes, através dos gêneros textuais cartas, e-mails e blog. 

Trata-se de uma linguagem dentro do âmbito de uma variedade popular, enunciada com um 

certo exagero e dirigida a um determinado público-alvo, com o propósito de causar humor a 

esses ouvintes. 

Convém salientar que a linguagem utilizada no programa é ‘somente’ e ‘peculiar’ ao 

estilo do programa e, conseqüentemente, do personagem Mução e demais da produção, no 

momento em que esse programa está no ar. Até por uma questão do anonimato desse 

personagem e o sucesso do programa, há mais um motivo para que essa linguagem fique 

restrita às paredes do estúdio da emissora Estação SAT, para que estes não sejam 

reconhecidos no espaço público. 

Com o advento da Sociolingüística, no final da década de sessenta, firmou-se a 

concepção de que existe uma relação peculiar entre língua e sociedade. Labov (1972) estudou 

a fundamentação dessa relação, juntamente a um modelo de análise que visava à possibilidade 

de se sistematizar a variação existente na língua falada.  

A língua possui agentes internos – a variação é, de certa forma, regrada por uma 

gramática interior da língua – e externos – geográficos, sócio-cultural e contextuais. Dessa 

forma, a língua é concebida como um instrumento social de comunicação, e que varia de 

acordo com a sociedade que a usa.  

De acordo com Travaglia (2003, p.42), há dois tipos de variedades lingüísticas: os 

dialetos e os registros. Na variação dialetal, o indivíduo traz em si uma série de características 

que se traduzem no seu modo de se expressar: a região onde nasceu, o meio social em que foi 

criado e/ou em que vive, a profissão que exerce, faixa etária, nível de escolaridade. A variação 

de registro diz respeito ao uso que se faz da língua em função da situação em que o usuário e 

o interlocutor estão envolvidos. Para o autor, “os dialetos são as variedades que ocorrem em 

função das pessoas que usam a língua (...); os registros são as variedades que ocorrem em 

função do uso que se faz da língua (...)”. Ainda na ótica desse autor, os estudos sobre a 

variação lingüística classificam pelo menos seis dimensões de variação dialetal, dentre elas: 

 (i) Variação geográfica ou regional: compreende-se as diferenças lingüísticas 

observadas entre pessoas de regiões distintas, onde se fala a mesma língua. Como exemplos, 

são notórias as diferenças encontradas entre os diversos países de língua portuguesa (Brasil, 

Portugal, Angola, etc.) ou entre regiões do Brasil. Nesse tipo de variação, as diferenças mais 

comuns são as que encontramos no plano fonético (pronúncia, entonação) e no plano lexical 

(uso de palavras distintas para designar o mesmo referente, palavras com sentido que variam 

de uma região para outra). 
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 (ii) Variação social: sob essa ótica, os dialetos correspondem às variações existentes 

em função da classe social a que pertencem os indivíduos. Pertencem a esse tipo de variedade 

lingüística os jargões profissionais (linguagem jurídica, dos médicos, dos policiais, dos 

locutores de rádio, etc.) e as gírias, as quais identificam vários grupos sociais. Na sociedade, 

esse dialeto pode ter um papel de identificação, uma vez que é através dele que os diversos 

grupos se reconhecem. 

 (iii) Variação no âmbito etário: essas diferenças relacionam o uso da língua por 

pessoas de diferentes faixas etárias, fazendo com que, por exemplo, uma criança expresse 

uma linguagem diferente da de um jovem ou de um adulto. No decorrer da vida, os indivíduos 

vão alternando diferentes modos de falar conforme passam de uma faixa etária a outra. 

 (iv) Variação na dimensão do sexo: há diferenças em nível gramatical, por exemplo, na 

concordância de gênero, o homem e a mulher com gêneros próprios. 

Baseado nos postulados de Halliday, McIntosh e Strevens, Travaglia (op. cit) 

preconiza que as variações de registro podem ser de três tipos: 

 (i) Graus de formalismo: o usuário da língua entra em contato com diferentes 

interlocutores e em diversas situações sociais no seu dia-a-dia. Para apresentar uma maior 

eficácia nessa interação, esse indivíduo precisa estar atento ao grau de formalismo de sua 

linguagem. O grau de formalidade se revela em diversos níveis de construção do enunciado: 

no vocabulário e na sintaxe. 

 (ii) Modo de uso: a manifestação lingüística pode se realizar nas seguintes 

modalidades: a escrita e a falada. Essas modalidades apresentam algumas diferenças, tais 

como: na língua falada, há entre ouvinte e falante um intercâmbio direto, o que não ocorre 

com a língua escrita, na qual a comunicação se faz normalmente na ausência de um dos 

interlocutores; na fala, as marcas de planejamento e construção do texto não aparecem, porque 

a produção e a execução acontecem de maneira simultânea, fato esse que revela o texto oral 

pontilhado de pausas, interrupções, retomadas, correções etc.; notadamente, não se observam 

esses recursos na escrita, uma vez que o texto se encontra acabado.  

 (iii) Sintonia: esse tipo de dimensão deve ser concebido como o ajustamento que o 

falante realiza na estruturação de seus textos, a partir de informações que tem sobre seu 

interlocutor. Na visão desse autor, vislumbram-se quatro dimensões de sintonia: status, 

tecnicidade, cortesia e norma. Vejam-se alguns exemplos: 

 a) ao falar com um filho ou deixar um bilhete para ele, uma mãe usará um registro 

diferente daquele que usaria com uma autoridade; isso acontece em função dos diferentes 

graus de intimidade que mantém com cada um desses interlocutores;  
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 b) um tipo de variação que pode ser originada em função dos conhecimentos que o 

falante presume que seu ouvinte tem a respeito de um determinado assunto que será objeto de 

comunicação. Assim, um especialista em um tema abordará de maneiras diferentes em 

interação com outro especialista ou em uma conferência, para indivíduos que se interessam 

por aquele assunto, porém ainda não o dominam; 

 c) diferenças são contempladas em função do grau de dignidade que o falante imagina 

apropriado ao seu intelocutor ou à ocasião, sobressaindo daí uma ampla escala de registros, 

que vai da blasfêmia ao eufemismo; 

 d) os registros utilizados por um jovem poderão ser diferentes ao interagir com sua 

namorada, com uma pessoa a quem for pleitear um emprego, com uma pessoa idosa; assim 

como escreverá textos distintos em um bilhete para sua mãe ou em um requerimento dirigido 

a um intelocutor para solicitar algo. 

Dessa forma, podemos depreender a unânime concepção de que as línguas não são 

uniformes, apresentando variações de acordo com o ambiente, a cultura, a época, a classe 

social a que pertencem os falantes. Dependendo da situação, um mesmo indivíduo pode 

empregar diferentes variedades de uma só forma de língua. A linguagem portanto, é mais uma 

forma de integração e de aceitação dos componentes que são incluídos se preencherem os 

requisitos ali divulgados. É um fato que se dá naturalmente e não uma escolha, a pessoa 

incorpora as marcas lingüísticas, sobretudo, do meio em que vive. 

3.2 Gênero Discursivo / Textual 

Nesse item, buscaremos explicitar as noções de gêneros a partir das contribuições de 

Bakhtin ([1979]1997), Swales (1990), Bronckart (2003), Marcuschi (2000-2003), entre 

outros, nos quais esta pesquisa se fundamenta e mantém um aberto diálogo, em razão de 

alguns princípios conceituais com os quais esses estudiosos operam em matéria de gênero. 

A partir do momento em que o homem começou a se comunicar servindo-se das 

línguas naturais, os gêneros do discurso/textual entraram em cena. A assertiva de que as 

pessoas se comunicam através de textos, e não por frases, nem por palavras soltas, demonstra 

uma visão bem mais condizente e coerente com a real natureza e uso da linguagem. Concebe-

se, assim, a língua como um construto social em forma de texto, como unidade de 

comunicação e interação. O processo de utilização do texto passou a ter um outro aspecto de 

análise: passou a considerar os textos orais e, entre os escritos, incluíram-se gêneros que 

outrora eram relegados ao descaso.                                                                                                                  
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Em um aspecto histórico, Marcuschi (2003, p. 19) dispõe em cinco fases a evolução 

dos gêneros. A primeira fase está relacionada aos povos primeiros de cultura oral, que se 

utilizavam de um número limitado de gêneros. A segunda, desvela-se a partir da invenção da 

escrita, nos meados do século VII a.C., emergindo, então, os gêneros peculiares à língua 

escrita. A próxima fase surge no século XV, com o desenvolvimento da cultura impressa, 

havendo uma grande expansão dos gêneros e, se intensifica mais na quarta fase, a partir do 

século XVIII, com a industrialização. Nos dias atuais, Marcuschi caracteriza como cultura 

eletrônica e ressalta que estamos diante de uma “explosão de novos gêneros e novas formas 

de comunicação, tanto na oralidade como na escrita” (ib.). De fato, o rádio, a televisão, o 

telefone, a mídia impressa e, sobretudo, a Internet ocasionaram o surgimento de novos 

gêneros ou, mesmo, a reformulação de gêneros já existentes. 

Atualmente, a noção de gênero não está mais atrelada, exclusivamente, à literatura. 

Bakhtin ([1979]1997, p. 280) inseriu todos os tipos de expressões lingüísticas nos gêneros 

discursivos, com ênfase no discurso oral e no diálogo. Assim, para esse filósofo, conceber o 

uso da língua como um processo com variadas, heterogêneas e múltiplas maneiras de 

realização, é essencial para a compreensão do ponto de partida para conceituar gênero do 

discurso. Para o autor, o ser humano, em quaisquer de suas atividades, vai servir-se da língua 

e, a partir do interesse, intencionalidade e finalidade peculiares a cada atividade, os 

enunciados lingüísticos se realizarão de diversas formas. A estas diferentes maneiras de 

ocorrência do enunciado, Bakhtin denomina de gêneros do discurso, uma vez que “cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(p.279). 

Convém destacar que essa “relativa estabilidade”, que é inerente a um certo gênero, 

leva-nos a compreender como algo passível de alteração, aprimoramento ou expansão. Em 

relação à linguagem, que é uma atividade verbal, mudanças podem acontecer em função do 

desenvolvimento social, de influência de outras culturas, ou mesmo de outros tantos fatores 

com os quais a língua tem relação direta, inclusive com o passar do tempo. Assim, torna-se 

impossível definir quantitativamente os gêneros, que se diferenciam e se ampliam, dado o 

caráter infindável das atividades humanas e seu constante processo de evolução. A condição 

da existência dos gêneros está atrelada, relativamente, à estabilidade dos enunciados em 

determinado grupo social. Esse conceito de gênero está relacionado com o de comunidade 

discursiva. 

Devido à grande heterogeneidade dos gêneros do discurso, Bakhtin optou por 

distinguir os gêneros em primários e secundários. Os gêneros primários são aqueles que 
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emanam das situações de comunicação verbal espontâneas. Pela informalidade e 

espontaneidade, entendemos que os gêneros primários têm um uso mais imediato da 

linguagem, uma vez que entre dois interlocutores há uma comunicação imediata. Dessa 

forma, nos enunciados da vida cotidiana há uma imediatização da linguagem, como, na 

linguagem oral, diálogos com a família, uma carta etc. Quando são utilizados na elaboração 

de outros gêneros, “perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade 

dos enunciados alheios” (p. 281). Na concepção de Bakhtin, os gêneros secundários absorvem 

e modificam os gêneros primários. Para melhor compreensão do fenômeno da transmutação e 

absorção dos gêneros primários pelos secundários, Bakhtin traz como exemplo uma carta e 

um diálogo transferidos para o corpo de um romance. 

De fato, o que diferencia gêneros primários e gêneros secundários é o grau de 

complexidade e elaboração em que se apresentam, pois a matéria que os constitui é a mesma: 

enunciados verbais. Segundo Zanotto (2005), estamos diante do que se “convencionou 

denominar ‘organização retórica’ dos textos” (p.42). Assim, entendemos que as reflexões 

inovadoras de Bakhtin trouxeram uma luz diferente à concepção sobre gêneros, 

principalmente nas noções de esfera de atividade e relativa estabilidade dos gêneros e da 

consideração de um ‘outro’ como imprescindível na atividade de comunicação (atitude 

responsiva). 

Swales (1990) também dá sua contribuição aos estudos sobre gêneros, a partir da 

análise de textos produzidos para fins acadêmicos e profissionais, enfatizando a relevância do 

propósito comunicativo que, para o autor, molda o gênero, delimitando sua estrutura interna e 

estabelecendo limites quanto às possibilidades de ocorrências lingüísticas e retóricas. 

Para elaborar sua própria definição, Swales pesquisou o conceito de gênero a partir das 

noções de gêneros em quatro áreas diferentes: o folclore, a literatura, a lingüística e a retórica. 

Concluiu, então, que havia pontos em comum na maneira como cada vertente apreendia o 

conceito de gênero, o que levou Swales a resumir alguns aspectos comuns e presentes em 

todas elas. Destaca que em todas há (i) uma desconfiança em relação à classificação dos 

gêneros e uma postura prescritiva na sua definição; (ii) uma percepção de que os gêneros são 

importantes na integração de passado e presente; (iii) um reconhecimento de que os gêneros 

se situam no âmbito de comunidades discursivas, em que crenças e práticas de denominação 

dos participantes têm relevância; (iv) uma ênfase no propósito comunicativo e na ação social; 

(v) um interesse em uma estrutura de gêneros. 

A partir dessas características, Swales propõe uma teoria integrada de gêneros que 

envolvem os participantes da comunidade discursiva, os eventos comunicativos e as 
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convenções sócio-culturais, cada tópico convergindo na direção de uma mesma finalidade. 

Dessa forma, Swales chega à seguinte definição: 

 a.  Um gênero é uma classe de eventos comunicativos: 

Evento no qual a língua tem um papel significativo e indispensável. Há um número de 

situações em que é difícil verificar se a comunicação verbal é uma parte integral da atividade 

ou não. Um evento comunicativo para Swales compreende tão-somente o próprio discurso e 

seus participantes, “mas também, o papel do discurso e o ambiente de sua produção e 

recepção, incluindo suas associações culturais e históricas” (Swales, 1990, p. 46). Para esse 

autor, em um evento comunicativo, seus membros compartilham os mesmos propósitos 

comunicativos. Esses propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da 

comunidade discursiva de origem e, portanto, compõem o conjunto de razões para o gênero. 

Tais razões moldam a estrutura esquemática do discurso e impõem limites à escolha do 

conteúdo e do estilo (op. cit., p. 58). 

 b. Propósito comunicativo: principal critério que transforma um grupo de eventos 

comunicativos em um gênero particular. Swales esclarece que o primeiro e determinante fator 

de concernência a um gênero estão mais no compartilhamento do mesmo propósito do que em 

particularidades de forma ou mesmo algum outro critério. Enfatiza, ainda, que não é incomum 

um gênero ter mais de um propósito comunicativo. 

 c.  Exemplares de gêneros variam em sua prototipicidade: 

Para Swales, além do propósito comunicativo, outros aspectos e características seriam 

necessários para determinar um gênero. Mostra, então, que há duas formas de ver essa 

questão: (i) a abordagem de definição, em que o autor utiliza um dos pontos de vista 

discutidos para a problemática da definição, para empregá-lo na definição dos diferentes tipos 

de gêneros; (ii) e a da semelhança por família na qual Swales diz que “uma teoria de 

semelhança de família possa fazer qualquer coisa se parecer a qualquer coisa” (1990, p.49). O 

autor, então, esclarece que existem algumas propriedades, como forma, estrutura e audiência, 

cuja função é identificar “até que ponto um exemplar é prototípico de um determinado 

gênero” (id., p. 52). 

 d.  A lógica subjacente a um gênero estabelece restrições a possíveis contribuições em 

termos de conteúdo, posição e forma. 

Os participantes de uma comunidade discursiva, na realização de seus propósitos, 

usam gêneros que, para serem admitidos pela própria comunidade, devem ser convencionados 

e reconhecidos nas perspectivas de conteúdo, posição e forma. A idéia é a de que o 
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reconhecimento dos propósitos fornece as bases, enquanto essas admitem convenções que 

restringem a participação de membros incipientes ou não-membros, que poucas as conhecem. 

 e.  A nomenclatura utilizada para os gêneros por uma comunidade discursiva é uma 

fonte importante de instrução. 

Nesse ponto, o autor enfatiza os nomes dados aos gêneros, ressaltando que podem ser 

fontes para conclusões importantes. Observa que, em geral, os membros das comunidades 

discursivas denominam gêneros e classes de eventos comunicativos reconhecidos como ações 

retóricas de suas próprias comunidades. 

Para melhor entender o conceito de gênero preconizado por Swales, é importante que 

se compreenda também o que ele define por comunidade discursiva. Assim, as comunidades 

discursivas são vistas pelo autor como “redes sócio-retóricas que se formam a fim de atuar em 

favor de um conjunto de objetivos comuns” (Swales, 1990, p.9). Infere-se, então, que essas 

comunidades caracterizam-se pela familiaridade com determinados gêneros, os quais são 

utilizados com propriedade por seus membros, em função de seus objetivos particulares. O 

autor enfatiza que “os gêneros são propriedades das comunidades discursivas; o que quer 

dizer que os gêneros pertencem a comunidades discursivas, e não a indivíduos” (id. p.9). 

Entendemos, então, que os gêneros estão situados no interior das comunidades 

discursivas e por elas são utilizados de acordo com os propósitos sócio-retóricos a que se 

prestam. Os indivíduos integrantes de comunidades discursivas dominam e utilizam, no caso, 

convenções particulares de gêneros que são desconhecidas aos estranhos. O uso dessas 

convenções, notadamente excludentes de quem seja estranho ao grupo, especifica a admissão 

dos membros particulares a uma dada comunidade discursiva. Swales (1990, p.24-27), 

apresenta seis características essenciais e suficientes para a identificação de um grupo de 

indivíduos como uma comunidade discursiva: 

a. Uma comunidade discursiva tem um conjunto de objetivos públicos comuns; 

b. Uma comunidade discursiva tem mecanismos de intercomunicação entre seus 

membros; 

c. Uma comunidade discursiva utiliza seus mecanismos de participação social 

primariamente, tanto para fornecer a informação como para retroalimentá-la; 

d. Uma comunidade discursiva utiliza e, portanto, processa um ou mais gêneros na 

efetivação comunicativa de seus propósitos; 

e. Uma comunidade discursiva adquire um léxico específico aos próprios gêneros; 

f. Uma comunidade discursiva é formada por uma estrutura de membros que detém 

um grau adequado de conteúdos relevantes e competência discursiva. 
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Após discorrer sobre esses dois grandes estudiosos, Bakhtin e Swales, verificamos que 

ambos caminham em uma mesma direção, no que concerne ao estudo dos gêneros de texto, 

embora a teoria de Swales tenha se desenvolvido com base nos seus objetivos, que são o 

ensino e a aprendizagem de gêneros, enquanto que Bakhtin faz uma reflexão mais ampla e 

filosófica sobre a linguagem. 

Para Bakhtin ([1979]1997), as esferas de atividade são todos os eventos dos quais o 

indivíduo participa, assim como todas estão relacionadas ao uso da língua. Em Swales, as 

comunidades discursivas são mais restritas; daí o autor excluir de seu foco duas áreas da 

atividade verbal: interação casual e a narrativa simples, admitindo-as, assim, como pré-

gêneros. Confrontando as idéias de Bakhtin e de Swales, notamos que há um certo 

distanciamento nesse ponto, pois, para Bakhtin, toda utilização da língua dá-se em forma de 

enunciados, e cada esfera de utilização desses enunciados elabora tipos relativamente estáveis 

deles, sucedendo, dessa forma, que todo uso da língua se efetuará por meio de algum gênero; 

enquanto, para Swales, um gênero é uma classe de eventos comunicativos, cujos membros 

compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Esses propósitos estariam condicionados 

por comunidades mais concretas, em um sentido mais direcionado a um grupo formal, com 

mecanismos de comunicação, membros associados e regras de aceitação. 

No entanto, subjaz uma mesma intenção que leva esses estudiosos a tratar de uma 

mesma coisa, melhor dizendo, de como o discurso ou o enunciado se organiza dentro de 

esferas ou comunidades, que o estabelecem e o fazem ser o que é e como é, resultando, então, 

em diferentes formas de comunicação. 

Bronckart (2003) caracteriza os textos de um certo gênero como elos de uma corrente 

a qual vai tomando forma pelas práticas comunicativas, através das quais se vai instaurando 

uma sedimentação do gênero textual. O autor trata os fatos da linguagem como aspectos do 

comportamento humano socialmente contextualizados. Assim, Bronckart, referindo-se às 

manifestações empiricamente observáveis das ações da linguagem, utiliza o termo gênero 

associado a texto (gêneros textuais) e usa o termo “tipo” (tipos de discurso) para falar em 

discurso. Para esse autor, toda produção lingüística é uma ação social situada, levada a efeito 

por indivíduos singulares em formações sociais específicas. Declara, ainda, que as únicas 

manifestações empiricamente observáveis das ações da linguagem humanas são os textos e os 

discursos que se apresentam como forma de ação social. 

Assim, como trabalho coletivo, realizados em diferentes espaços históricos, em 

contextos sociais específicos, e motivados pelas demandas sociais, fica claro que os gêneros 

não são criações individuais, não são construções arbitrárias, nem mesmo reguladas por uma 
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liberdade pessoal, mas sim, como esclarece Bronckart (op. cit., 39), as produções de 

linguagem de um sujeito efetuam-se, essencialmente, na interação com uma intertextualidade, 

em suas dimensões sociais sincrônicas e suas dimensões históricas de aspectos de construções 

conceituais e discursivas dos grupos sociais antecedentes. 

Bronckart (id., p.73)  ainda enfatiza que “qualquer espécie de texto pode atualmente 

ser designada em termos de gênero e que, portanto, todo exemplar de texto observável pode 

ser considerado como pertencente a um determinado gênero”. Entende-se, assim, que todo 

texto se organiza dentro de um determinado gênero. E esses gêneros, essas produções 

históricas, vão sendo estruturados no decorrer do tempo pela comunidade discursiva, na 

atuação da prática da linguagem. Daí, esses ‘modelos’ ficam disponíveis no intertexto (p. 

137).  

Bronckart observa, também, que esses modelos não são fôrmas rígidas. Esses gêneros, 

continuadamente, vão ganhando corpo e moldando-se às novas realidades sociodiscursivas 

que a evolução natural faz emergir, em todos os níveis e esferas da sociedade. Não obstante, o 

autor não deixa clara a classificação dos gêneros e a noção de limites entre eles, ficando, 

assim, um pouco obscuro. 

Queremos ressaltar que, embora alguns dos pesquisadores acima mencionados 

defendam a terminologia gênero do discurso, como sendo a mais fiel ao pensamento 

bakhtiniano, nossa opção pela expressão gêneros textuais como sinônimo de gêneros do 

discurso se apóia fundamentalmente em Marcuschi (2000 - 2003). Esclarecemos ainda que, 

como uma referência conceitual e metodológica, esta pesquisa interage com a perspectiva 

desse autor, para quem: 

 
o gênero é uma forma textual concretamente realizada e encontrada como texto  empírico. O 
gênero tem uma existência real que se expressa em designações diversas, constituindo em 
princípio listagens abertas, tais como: telefone, sermão, carta comercial, carta pessoal, 
romance, bilhete, reportagem jornalística, aula, notícia jornalística, horóscopo, receita 
culinária, bula de remédio, instruções de uso, outdoor, etc. São formas textuais 
estabilizadas histórica e socialmente situadas. Sua definição não é lingüística, mas de 
natureza sociocomunicativa. Poderia dizer que os gêneros são propriedades inalienáveis dos 
textos empíricos e servem de guia para o produtor e o receptor. (p.18 – grifos do autor) 

 
Sob essa ótica, a noção de gênero relaciona-se efetivamente ao funcionamento de 

textos em eventos comunicativos reais e concretos elaborados em espaços sociais em que os 

indivíduos atuam, interagem e assumem papéis comunicativos e posições sociais específicas.  

Os gêneros textuais são múltiplos e heterogêneos, tendo em vista a diversidade de esferas 

sociais de uso da linguagem, as quais refletem a diversidade das relações sociais, cuja 

distinção é feita não pela predominância lingüística, mas pelo funcionamento pragmático. 
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Portanto, há uma inequívoca impossibilidade de sua classificação, já que a diversidade é 

imensa e indefinida. Assim, o autor confere aos gêneros uma finalidade sociodiscursiva, e 

devido a essa característica, afirma ser ilimitado o número possível de gêneros.  

O que se pode aferir é que os gêneros se definem por sua função sócio-comunicativa, 

pois alguns apresentam o formato de um gênero, mas têm a função de outro, como é o caso de 

algumas mensagens que vêm em forma de receita culinária ou carta dentro de uma tira de 

jornal, entre outros. Segundo Marcuschi (2000), em alguns casos, é o suporte que os define. 

Em vista disso, entendemos, junto com o autor, que os gêneros não são estáticos e, 

sim, caracterizam-se pela sua dinamicidade e maleabilidade. Observa-se esse fato nas mais 

variadas realizações textuais no mundo atual. A esse respeito, Marcuschi (2003) afirma que 

“[...] os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. 

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos” (p.19). 

Mais adiante, o autor menciona as possibilidades de hibridismo de gêneros e 

caracteriza uma configuração híbrida, denominada de intertextualidade inter-gêneros, quando 

“um gênero assume a função de outro” (2003, p. 31), violando os padrões e subvertendo o 

modelo de um gênero. 

Quando Marcuschi (op. cit.) aborda a idéia da concretude dos gêneros, “[...] texto é 

uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero” (p.24), 

leva-nos a entender que estariam os gêneros sendo igualados ao texto. Dessa forma, só ao 

texto é atribuída existência real. No caso, gêneros são virtualidades, agrupamentos de 

características, variáveis, instáveis, que se diferenciam uns dos outros subordinados a um 

“canal, estilo, conteúdo, composição e função”. Daí, a partir dos textos, vislumbram-se os 

gêneros (cf. Zanotto, 2005). 

Marcuschi lembra que há muitos gêneros que podem não existir futuramente, enquanto 

que é provável que sempre surjam novos. Devido a estarmos em plena fase denominada de 

‘cultura eletrônica’, certamente surgirão novos gêneros a partir do uso de novas tecnologias, 

como: rádio, jornal, revistas, TV, Internet etc., além do que já podemos identificar como 

gêneros os artigos, editoriais, videoconferências, e-mails, chats, blogs etc. 

Em relação aos tipos textuais, Marcuschi (2003) esclarece ser de número limitado, 

abrangendo não mais que cinco categorias: narração, argumentação, exposição, descrição e 

injunção. Para ele, tipo textual serve para designar uma “espécie de seqüência teoricamente 

definida pela natureza lingüística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações lógicas}” (p. 22). Tenta distinguir tipo textual de gênero ao afirmar que um 

tipo textual “é um constructo ideal que se identifica no contexto de uma tipologia textual que 
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pretende determinar estruturas lingüísticas e formais que constituem esses tipos” (2000, p. 

21). 

Nesse contexto, Marcuschi (2000-2003) acha pertinente e fundamental abordar a 

questão do domínio discursivo. Deixa claro que este não se refere a textos, uma vez que não 

abrange um gênero particular, mas dá origem a vários deles. São, na verdade, práticas 

discursivas, dentro das quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais. Os 

domínios discursivos ocorrem nas esferas da atividade humana.  

Achamos interessante transcrever fielmente a definição de domínio discursivo de 

Marcuschi (2003, p. 23-24), pela sua adequação conceitual: 

 
Usamos a expressão domínio discursivo para designar uma esfera ou instância de produção 
discursiva ou da atividade humana. Esses domínios não são textos nem discursos, mas 
propiciam o surgimento de discursos bastante específicos. Do ponto de vista dos domínios, 
falamos em discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso etc., já que as 
atividades jurídica, jornalística ou religiosa não abrangem um gênero em particular, mas dão 
origem a vários deles. Constituem práticas dentro das quais podemos identificar um conjunto 
de gêneros textuais que, às vezes, lhe são próprios (em certos casos exclusivos) como prática 
ou rotinas comunicativas institucionalizadas. (Grifos do autor) 

 

Há uma relação entre os domínios discursivos e as esferas da atividade humana, as 

comunidades discursivas, produtoras e consumidoras de textos. Em cada comunidade 

discursiva (esfera, domínio) produzem-se textos com aspectos comuns que se diferenciam em 

alguma medida dos textos produzidos por outras comunidades. 

No nosso estudo, a carta do ouvinte, o e-mail, o blog enviados a um programa de 

rádio são gêneros de texto que fazem parte do domínio discursivo midiático. Já o editorial, a 

reportagem, a notícia, o classificado, a “coluna”, o artigo, a crônica, o box, a legenda são 

gêneros de textos inseridos no domínio discursivo jornalístico, a título de exemplo.  

Nesse sentido, entendemos que os textos produzidos em um determinado domínio 

discursivo, que compõem a natureza de textos desse domínio, como também os textos 

utilizados por esse domínio configuram um domínio específico. Conforme Marcuschi (2000), 

os domínios discursivos agem como molduras globais de uma organização comunicativa, 

subordinando práticas sócio-discursivas orais e escritas que resultam nos gêneros que 

circulam nesses domínios. 

Nessa perspectiva, admitindo que os gêneros são formas textuais contextualmente 

situadas,através dos quais são construídas as relações sociais, compreendemos, para efeito da 

nossa análise, os parâmetros que constituem a cena interativa, uma vez que é na e para a 
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interação que são produzidos os gêneros textuais. Assim, delimitaremos os gêneros textuais, 

passando para uma incursão no gênero carta. 

Baseado pelos pressupostos teóricos acima descritos, permeados em uma ótica 

sociointeracionista, nosso percurso se guiará no conceito do gênero textual já adotado para 

empreender o estudo sobre a carta, o e-mail e o blog do ouvinte, uma vez que esses gêneros 

figuram nas relações interpessoais, como elementos-chave para a construção das interações 

verbais, viabilizando assim a efetivação dos processos de comunicação entre ouvintes e  

programa. 

3.3 Gênero Carta 

Na história das atividades comunicativas mediadas pela escrita, a carta foi um dos 

primeiros gêneros textuais que viabilizou a construção de relações interativas à distância. 

Consideramos relevante fazer um breve relato sobre sua gênese, uma vez que essa prática, 

segundo Bazerman (2005), implicou o surgimento de uma complexa reorganização de 

padrões de interação humana, na medida em que se gerava uma nova forma de interação 

social, independente do aqui e agora, através da qual se podiam promover as transações 

sociais entre os indivíduos, construir novos contatos interpessoais, consolidá-los, desfazê-los, 

refazê-los entre outros. Assim, Bazerman enfatiza que as cartas desempenharam um papel 

significativo no surgimento dos gêneros epistolares. 

É interessante observar que, na Antiguidade, os letrados e estadistas serviam-se das 

cartas para se manterem informados, como afirma Pessoa (2002). As cartas exerciam a função 

que hoje compete aos jornais na utilização de seus serviços. De acordo com Rizzini (apud 

Pessoa, 2002) “Passavam de mão em mão quando continham novidade de interesse. Liam-se, 

comentavam-na, transcreviam-se as cartas (sic) em que os grandes personagens expunham 

seus pontos de vista” (p.198). Paiva (2005) relata que as tábuas de argila encontradas em 1886 

em Tel El Amarna são provas irrefutáveis das redes postais estabelecidas e trocadas em forma 

de correspondência entre os monarcas Amenófis II e III do Egito com os babilônicos no 

século XV a.C. 

Na Grécia e Roma antigas, os primeiros comandos escritos, assim como outros 

comandos de Estado, foram feitos na forma de cartas, os chamados documentos legais ou 

oficiais, como por exemplo: ordens, leis, proclamações, pronunciamentos, comandos 

militares, documentos administrativos e negócios políticos do Estado. 

Somente para ilustrar, as cartas de Cícero e as de Sêneca, modelos de literatura 

epistolar, as chamadas cartas familiares, também conhecidas como ‘gênero literário-
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filosófico’, foram escritas com a intenção de contemplar todos os amigos, com o objetivo de 

recreação para a compreensão, alívio e consolação, recomendação, agradecimentos, 

reclamações, desculpas e graça. As cartas de estilo filosófico, naturalmente extensas, eram 

dedicadas a amigos ou escritas a pedido de amigos. Eram escritas para serem lidas por um 

público amplo e permitiam a divulgação e socialização de idéias, não obstante elas trazerem 

registrado o nome do destinatário. No entender de Silva (2002), “a prática de escrita das cartas 

familiares visava ora ao deleite (recrear para a vida); ora ao ensino (consolar a vida); ora às 

reflexões sobre ações e sentimentos humanos (conhecer a si próprio)” (p. 53). 

Outro fato ilustrativo reporta-se à Igreja Católica, em um amplo processo de expansão, 

na Roma antiga e no período medieval, através das cartas apostólicas, pastorais e homilias, 

gerou um conjunto organizado de rede comunicativa para administrar, controlar e pacificar as 

comunidades do domínio da cristandade (cf. Thompson, 1998; Bazerman, 1999). Um fato 

incontestável, para aquela época, é o que se pode verificar, hoje, em boa parte dos livros do 

Novo Testamento, com exceção dos evangelhos, onde aparecem cartas, escritas por membros 

específicos ou entre pequenos grupos, e depois divulgadas para aqueles que faziam parte da 

comunidade. Tomamos como exemplo as cartas de Paulo de Tarso, personagem bíblico, a 

seus seguidores, cuja atuação nesse expediente foi de extrema relevância para a difusão e 

propagação do Cristianismo. 

Não há uma relação entre as práticas comunicativas das cartas familiares com as cartas 

pessoais da forma como as que hoje conhecemos, produzidas e lidas no espaço da 

privacidade, escritas, em princípio, para não serem expostas ao público. Estas, no âmbito 

epistolar, afloraram por volta do século XVII, na Inglaterra, (Pessoa, 2002; Silva, 2002), 

passando a ser uma constante nas atividades de escrita da vida cotidiana, na instância privada, 

para atender a propósitos comunicativos que iam de uma notícia a quem se encontrava 

ausente a manter uma correspondência para promover cordialmente um relacionamento, sem 

maiores aspirações, como presumiam as cartas familiares estreadas por Cícero. 

Observa-se, diante desse quadro, que a variedade das práticas comunicativas 

epistolares há mais de 20 séculos já dava mostras da existência não apenas de um gênero, 

mas, sim, do surgimento de uma constelação de gêneros epistolares, permeando as atividades 

sociais de uma certa cultura, produzidos e divulgados em espaços sociais diferentes, para 

responder às necessidades sociais particulares dessa cultura. 

Na investigação de Bazerman (2005) a respeito do surgimento do gênero epistolar, o 

autor destaca o primeiro artigo que emerge da correspondência de Henry Oldenburg, que foi o 

primeiro editor das Philosophic Transactions Of the Royal Society, no século XVII. Entre 
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outros exemplos, contempla-se a patente, originalmente conhecida como carta de patente e o 

relatório dos acionistas que evoluiu das “cartas aos acionistas”. Estes são, entre outros, 

exemplos citados por Bazerman (op. cit.), que observou terem as cartas um papel especial na 

concepção dos gêneros. As cartas, nessa época, exerciam um papel relevante na formação do 

pensamento moderno, assumindo-se naquele contexto como verdadeiro complexo de 

circulação pública de idéias. Pelo fato de divulgarem notícias de trabalhos filosóficos, 

científicos e literários concluídos ou em andamento, as cartas compreendiam uma dimensão 

ensaística.  

Bazerman observa que os artigos científicos passaram por um período estimado de um 

século para eliminar os vestígios da carta, principalmente no que concerne às marcas 

enunciativas e interativas, utilizadas estratégica e gentilmente pelo destinatário, para abordar e 

cativar seu interlocutor. O autor lembra que nos artigos havia, a rigor, uma fala polida entre 

cavalheiros acerca de temas essencialmente complexos que mudaram os caminhos da história 

do pensamento científico, literário e filosófico da cultura ocidental. A manutenção e a 

ampliação dos laços sociais modificaram as relações estabelecidas através das cartas para 

além do formal e do oficial, em direção ao pessoal. Esse autor ainda ressalta que, na esfera 

financeira, por volta do século XVII, relatórios de acionistas evolucionaram de cartas trocadas 

entre acionistas e a instituição financeira, assim como outros gêneros, por exemplos, os 

relatórios internos, as notas promissórias, a carta (e o cartão) de crédito, a demonstração de 

contas mensais (correntistas), os recibos, entre outros, receberam uma grande influência do 

gênero epistolar. 

Um fato curioso observado por Bazerman (2005) diz respeito a algumas famílias, na 

Inglaterra, que registraram suas vidas e sua época em cartas que assinalavam as 

particularidades e personalidades dos interactantes. O autor ilustra com as coleções da família 

Stonor (1290-1483) e a da família Paston (1424-1526) e lembra as cartas ficcionais no mundo 

clássico, cujo propósito era educar e entreter. Além disso, esse autor observa que os manuais 

de escrita de cartas e coleções de cartas de amor tiveram sua publicação iniciada no século 

XVI, sempre com modelos de cartas ficcionais, indo do cômico ao didático. Outro fato que 

esse autor ilustra é o de que o dólar americano possui alguns elementos residuais da carta, 

como a assinatura e a descrição normativa: “This note is legal tender for all debts, public and 

private” (“Esta nota é moeda corrente para todas as dívidas, públicas e privadas”), servindo 

como garantia aos usuários e obrigação ao receptor. 

Para Bazerman (op. cit.), a própria natureza do funcionamento sociocomunicativo da 

carta – uma interação direta entre duas partes (remetente e destinatário); a confiabilidade 
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atribuída ao documento; a possibilidade da troca da correspondência; a construção e 

envolvimento de relacionamentos específicos em circunstâncias específicas – demonstram ter 

criado condições para a necessidade de novas práticas comunicativas, ou seja, de novos usos 

sociais da escrita. No caso, o autor cita as esferas institucionais que compõem o panorama 

financeiro e administrativo. Esse lingüista destaca que a natureza estética muito ornada e o 

discurso particularmente elaborado desses documentos, heranças das cartas manuscritas (de 

negócios), vão se moldando por motivos de ordem socioculturais, como, por exemplo, a 

expansão do sistema econômico e financeiro e a inserção de textos impressos e 

datilografados, as transações financeiras e comerciais se destacaram recobrindo um público 

anônimo (cf. Silva, 2002). 

Para esse autor, as cartas, aparentemente simples por dirigirem-se direta e claramente 

às relações sociais, a remetentes e destinatários particulares, mostram motivação social que 

envolve e explica a existência dos mais diversificados gêneros de que dispomos. Podemos 

adiantar que o gênero carta do ouvinte conserva algumas características do gênero carta, 

como a presença de um destinatário, um elevado teor de informalidade, uma notável relação 

de responsividade em relação ao texto com o qual se comunica, dentre outras, mas também 

diferenças acentuadas, como, por exemplo, o fato de pertencer a uma cadeia genérica distinta 

da carta comum. 

Pessoa (2002), ao pesquisar sobre a carta no Brasil, na época do descobrimento, 

observa que esta era um gênero bastante utilizado durante o período das navegações. Cortesão 

(1943, apud Pessoa) lembra que A Carta de Pero Vaz de Caminha não foi um episódio único. 

Enfatiza o autor que esse gênero era o “mais vivo, próprio e original da literatura portuguesa, 

as narrativas de viagem” (p.201). Era comum, naquela época, escrivãos treinados na arte de 

registrar os acontecimentos de maior relevância da viagem. 

No que diz respeito ao correio brasileiro, o autor mostra a importância de se 

compreender a veiculação da palavra escrita no Brasil colonial, inclusive informa-nos que o 

correio foi criado em Portugal por D. Manuel em 1520. Nessa época, o índice de 

analfabetismo era altíssimo, impedindo, assim, o interesse pela leitura das cartas. A 

importância da veiculação das cartas só aflora com a urbanização, crescendo o interesse pelas 

necessidades do comércio e relações interpessoais. Mesmo assim, Rizzini (1977 apud Pessoa) 

informa que, em 1680, o correio funcionava na Câmara da Bahia, de uma forma precária, 

tendo em vista o pouco uso, além da demora no despacho das cartas, causando vultosos 

prejuízos para o comércio.  
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Segundo Yates e Orlikowski (1992 apud Silva, 2002), com o advento da máquina de 

escrever e os memorandos, expedientes por ela oferecidos, surgidos nos meados do século 

XIX, foram modificados tanto na configuração estrutural, quanto na estética dos textos, até 

adquirir uma relativa homogeneidade, assim como hoje os conhecemos, sem, no entanto, tal 

fato alterar-lhes a função, ou seja, a de possibilitar o sistema comunicativo interno de uma 

empresa. Assim, para esses autores, as demandas comunicativas geradas por esferas 

administrativas de uma sociedade já burocratizada e uma nova realidade tecnológica são 

motivos que podem colaborar para a emergência e o redimensionamento das práticas de um 

certo gênero. Além disso, mediante a formação de convenções técnicas e uma nova 

formatação textual, surgiram perspectivas para realizar uma diferença formal e funcional entre 

as correspondências de âmbito interno (memorandos) e as de âmbito externo (cartas 

comerciais, estas remontam o século XVII). 

O gênero carta pessoal (Silva, 2002), dependendo da forma como está sendo escrito, 

pode apresentar diversos tipos de seqüências. Ele contém, como todos os gêneros, uma 

variedade de tipos. Estas seqüências podem ser tanto narrativas quanto argumentativas, 

expositivas, descritivas ou injuntivas. Esta diversidade é um reflexo de lugar, tempo, contexto, 

remetente-destinatário em suas relações recíprocas e das finalidades do texto, sejam elas de 

comunicação pessoal (Carta Pessoal) ou comunitária (Carta Institucional). São as dimensões 

partilhadas pelos textos pertencentes ao gênero que lhe conferem uma estabilidade de fato, o 

que não exclui evoluções, por vezes importantes. 

Embora algumas definições já tenham sido dadas para o gênero de texto da carta 

pessoal por alguns estudiosos da língua, ainda se levam em consideração os aspectos 

lingüísticos e os aspectos pragmáticos utilizados. Texto é aqui entendido como um evento 

comunicativo, segundo Beaugrande (1997), de caráter dinâmico, onde subjaz muito mais do 

que os elementos constitutivos internos a serem observados. 

É bom lembrar que, nas produções textuais das cartas, haverá sempre o 

entrecruzamento das características gerais do gênero com valores atribuídos pelo remetente à 

situação de ação de linguagem específica e única em que o produtor de texto vive, surgindo, 

então, o estilo como efeito da individualidade do escritor. No entanto, as características do 

gênero não são descartadas, mas adaptadas à forma de escrever do autor, não podendo ser 

considerada variedade de gênero. Há marcas lingüísticas e estruturas que singularizam as 

epístolas, tais como: (i) a data e o local no roda-teto da folha, na carta pessoal; (ii) a epígrafe, 

na carta oficial; (iii) o emissor e o receptor, na petição. Todavia, como exemplifica Marcuschi 
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(2003:30), “uma carta pessoal ainda é uma carta, mesmo que a autora tenha esquecido de 

assinar o nome no final ou só tenha dito no início: ‘querida mamãe’”. 

Do ponto de vista formal do texto, as cartas, hoje, têm uma estrutura básica composta 

de abertura, corpo (desenvolvimento) e encerramento. Segundo Silva (2002), esses elementos 

são abalizados como etapas da composição textual do gênero. Normalmente as etapas de 

abertura e de encerramento são constituídas de seqüências discursivas, prototípicas, altamente 

recorrentes, que expressam notoriamente a natureza do relacionamento dos interlocutores, a 

finalidade que efetiva a interação em curso e, sobretudo, o caráter dialogal e dialógico desse 

gênero. No que tange à etapa que compreende o corpo da carta, não apresenta marcas 

estereotipadas, em termos discursivos e interativos, que sinalizem o seu início ou o seu fim. 

Em geral, as etapas de abertura e de encerramento, que emolduram a interação, acabam 

cumprindo o papel de indicar o momento quando se inicia e finda o corpo da carta. 

Assim, esses elementos básicos organizam e contribuem para a unidade do texto. 

Como mencionado anteriormente, é possível encontrar nas partes de uma carta as marcas 

estruturais como: lugar, tempo, destinatário, remetente, saudação, despedida, entre outras que 

possibilitam, devido à diversidade existente em circulação na sociedade, uma variedade de 

cartas com nomes classificatórios diferentes, criados na intenção de divulgar o que se quer 

comunicar nos dias atuais, o e-mail funciona como o meio mais rápido e simples para a 

comunicação. 

De acordo com Silva (op. cit.), o texto epistolar, em relação à organização e à 

disposição das etapas, baseia-se em movimentos interativos e discursivos que refletem a 

natureza do evento comunicativo produzido pela carta. São esses movimentos, circunscritos 

na atividade global do texto epistolar, que identificam como o escrevente, ao longo da 

interação, refletidamente ou não, vai construindo o texto, orientado por uma lógica 

pragmática, que sugere minimizar ali a ausência do correspondente, melhor dizendo, a um só 

tempo, pelo diálogo escrito, o escrevente procura não só se fazer presente como também 

tornar presente seu interlocutor. 

Bakhtin ([1979]1997) postula que a interação que se observa nas cartas serve como um 

espaço fundamentalmente social e dialógico e afigura-se tanto constitutiva como mediadora 

dos processos de socialização e dos processos de identificação dos sujeitos em que se 

instauram as relações de intersubjetividade. Nas cartas, os sujeitos (os remetentes) falam de si, 

dos outros, dos episódios de seu cotidiano, dos projetos de vida, dos desafetos, das relações 

afetivas que têm com seu interlocutor. 
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É pertinente dizer que é através dos conteúdos textuais das cartas que são trazidos à 

interlocução discursos da vida cotidiana, materializados lingüisticamente nos textos, que 

deixam entrever o modo como os participantes da carta significam, representam (e agem 

sobre) uma realidade ali recortada. Os sujeitos têm a possibilidade discursiva e interativa de 

refletir, narrar e descrever fatos e, assim, partilhar as suas experiências cotidianas e os seus 

sentimentos com quem interage, de um determinado evento em curso, dos temas atuais e do 

passado. 

Pelo que sabemos, apesar de, em anos recentes, observar-se um enorme interesse aqui 

no Brasil pelos estudos relacionados a gêneros textuais, o gênero textual ‘carta do ouvinte’ 

não tem sido objeto de estudo no meio acadêmico. No entanto, os estudos que têm sido 

realizados acerca do gênero textual epistolar representam contribuições fundamentais à 

compreensão e ao desenvolvimento desse campo de pesquisa, ainda novo para nós no Brasil. 

Para avançar nessa exposição, faremos uma abordagem sobre carta do leitor, a qual é 

de extrema importância para podermos caracterizar a carta do ouvinte, estabelecendo um 

confronto entre carta pessoal e carta do leitor. Os textos pertencentes a esse gênero, como 

sabemos, são veiculados em vários jornais e revistas existentes em nossa sociedade, em 

seções bem específicas. Com o advento da imprensa e, posteriormente, da criação e difusão 

dos produtos da mídia, pudemos vislumbrar o surgimento de mais esse gênero. Aliados a tudo 

isso, a estabilização da imprensa com o público, a necessidade de o leitor se manifestar via 

uma interação mediada por cartas, sua opinião sobre matérias veiculadas em artigos, notícias, 

editoriais etc. são algumas razões que levaram ao nascimento desse gênero. Além do que, esse 

gênero configura-se como um recurso de publicidade, utilizado por esses mesmos veículos, 

para estrategicamente solidificar qualidade ou fidedignidade do que é publicado. 

Notadamente, dentre os objetivos que justificam a prática comunicativa desse gênero, destaca-

se aquele que viabiliza a abertura de um espaço de interlocução entre leitor e editor e leitores 

do jornal ou revista, de maneira que o leitor possa manifestar, através de cartas, opinião sobre 

as matérias ali editadas. 

Sobre esse gênero, Melo (1999) observa que a ‘carta à redação’ guarda diferenças 

relevantes com o gênero epistolar ‘carta’.  Distintamente das cartas pessoais, de cunho 

privado, a carta do leitor tem um caráter público, eminentemente aberto. A autora lembra que 

a carta do leitor é uma correspondência entre estranhos; enquanto a relação que se estabelece 

entre indivíduos através das cartas pessoais costuma ser permanente, a relação que se 

estabelece entre leitores com o jornal ou revistas é ocasional. 

59 



De acordo com a análise de ‘cartas à redação’ feita por Melo (op. cit.), para os leitores 

desconhecidos, por não desfrutarem de um certo privilégio junto à imprensa, as cartas à 

redação representam um espaço importante para que eles possam protestar e reivindicar ações, 

ou seja, “os leitores se dirigem ao jornal como se estivessem recorrendo ao ‘quarto poder’” 

(p.19). As cartas são o instrumento pelo qual as reclamações podem se tornar conhecidas e, 

porventura, atendidas. Dessa forma, escrever significa fazer uso do direito à palavra. Vai 

além, falar e escrever, significa agir, ou seja, usar a linguagem é praticar uma ação, como já 

postularam Austin (1962) e Searle (2002)17.  

Através das cartas à redação, diz Melo, os leitores comuns podem participar do debate 

público, fazer-se ouvir, opinar sobre o que está acontecendo nas diferentes esferas sociais, 

assim como tomar parte nas discussões de cunho político, econômico e social que estão em 

pauta. A carta à redação transforma-se em um espaço de discussão, de encontro e desencontro 

de opiniões. Nas cartas, os leitores defendem idéias, doutrinas, crenças, ou seja, posicionam-

se publicamente como sujeitos. A carta do leitor constitui, assim, um espaço privilegiado de 

diálogo entre discursos distintos. 

Melo (1999) expõe a opinião de um jornalista entrevistado por ela, o qual afirma que o 

“trabalho do editor não é escolher o que deve sair em um jornal, mas o que deve ficar fora 

dele” (p. 28). Assim, ao escrever uma carta, o indivíduo deve ter claro que seu primeiro 

obstáculo é, justamente, convencer o jornal de que é a sua carta, dentre outras, que merece ser 

publicada. 

Depois de passarem pelo processo de seleção, as cartas podem ainda ser editadas, quer 

dizer, reformuladas antes da publicação. Se o produtor da carta seguir determinadas regras, 

como redigir textos curtos, poderá evitar a edição. No caso das cartas serem longas, por uma 

questão de espaço, são cortadas. Assim, haverá um novo direcionamento argumentativo, daí, 

“que o jornal também controla o conteúdo da carta” (Melo, 1999: 28). 

O espaço da carta do leitor não existiria se o mesmo não se manifestasse. De fato, é o 

jornal e/ou revista que coordena o diálogo entre os leitores. O leitor também tem seu poder, 

mas bem menor se comparado ao do jornal/revista.  Melo esclarece que muitos leitores 

(produtores) não são conhecidos publicamente e sempre ocupam o anonimato. Há aqueles que 

                                                 
17 Para esses autores, a língua não se presta somente a descrever a realidade, mas também a alterá-la e, até 

mesmo, a criar novas realidades, além de exprimir a intenção do interlocutor. As frases ou segmentos 

lingüísticos que servem para descrever estado de coisas são apenas uma das categorias possíveis e, portanto, 

seria uma falácia ou uma ingenuidade conceber a linguagem verbal somente nessa função.  
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se identificam pelo nome, além de indicar o cargo ou lugar (social) de onde falam; 

geralmente, isso se dá com as autoridades. Nesse caso, o uso desse recurso pode promover 

uma relação marcadamente hierárquica entre o autor da carta e o público-leitor. 

Diante dessa gama de propósitos diversificados a que se prestam, entendemos que as 

cartas são gêneros que admitem uma acentuada heterogeneidade dos elementos que 

configuram suas organizações retóricas, uma vez que o propósito comunicativo é refletido na 

estrutura discursiva do gênero. Enquanto nas cartas pessoais pode-se verificar o uso de 

estratégias que asseguram proximidade, afetividade e envolvimento, estreitando relações 

interpessoais, nas cartas à redação, os escreventes utilizam estratégias que priorizam mais as 

solicitações, reclamações, críticas, informações etc. Também se deve atentar para os atos de 

fala expressivos e diretivos, por meio dos quais o falante tenta influenciar o comportamento 

do interlocutor, utilizando estratégias argumentativas baseadas em elementos que dão 

legitimidade a esses atos de fala. 

A variedade do complexo gênero carta, enquanto “unidade funcional da língua, é 

empregada em situações características – ausência de contato imediato entre emissor e 

receptor” (Silva Paredes, 1997:119). Assim, deve-se levar em conta que a carta é, antes de 

tudo, uma forma de comunicação interpessoal. Neste sentido, retoricamente, ela preserva 

algumas características interativas na conversação. Afinal, uma carta é uma conversa entre 

pessoas que estão distantes fisicamente. No entanto, há de se distinguir os vários tipos de 

cartas, considerando-se os campos de atividades em que são usadas e os tipos de 

relacionamento existente entre os interlocutores.  

Nesse contexto, Souto Maior (2001) realizou uma pesquisa, em que descreve a carta 

em sua variedade, estrutura e uso, adotando três critérios para suas análises: (i) o contextual – 

implica os interlocutores e suas relações, situação e condição de produção, entre outros 

aspectos; (ii) o lingüístico – remete para traços lingüísticos e textuais; (iii) e o funcional – 

considera os objetivos do texto, intenções almejadas e os atos de fala, entre outros propósitos. 

Depreende, assim, uma classificação segundo a qual as cartas receberam uma denominação de 

acordo com o domínio discursivo. As cartas, cujos domínios discursivos são comerciais 

(banco, lojas comerciais), são intituladas ‘cartas de resposta e de comunicado’; institucionais 

(Universidades, escolas, instituições, livro) são ‘cartas de programa’, ‘circulares’, ‘respostas’, 

‘carta convite’ e de ‘apresentação’; jornalísticas (jornais, revistas, periódicos) são carta ‘do 

leitor’, ‘ao leitor’, ‘do editor’, ‘aberta’, ‘propaganda’, ‘boas vindas’; jurídicas (Fórum) são as 

‘cartas de intimação’; publicitários (editora, lista telefônica) são ‘cartas de convite’, 

‘respostas’, ‘confirmações’, ‘de agradecimento’, ‘de pedido’; religiosas (Igrejas) são as 
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‘cartas de convite’ ou de ‘comunicado’; saúde (Clínicas) é ‘carta de programa’, ‘de 

comunicado’.  

Entendemos que a carta apresenta uma grande variedade de formas, sendo necessário 

categorizá-la, levantando as semelhanças e as diferenças existentes entre elas para que se 

encontre maior facilidade de produzi-las e interpretá-las. Nesse percurso, acrescentamos, 

ainda, dentro do contexto midiático, ‘as cartas do telespectador’ (TV), ‘cartas do ouvinte’ 

(Rádio), ‘e-mail’, blog’, scrap’(Internet), entre outros. 

Constatamos, dentro do universo epistolar, uma carência de estudos científicos, aqui 

no Brasil, em relação à ‘carta do ouvinte’. Assim sendo, como nosso objeto de estudo está 

centrado nesse tipo de gênero, partimos do conceito de que a ‘carta do ouvinte’ é aquele tipo 

de comunicação produzida por um ouvinte de rádio e dirigida a um apresentador e/ou a uma 

emissora, cujo assunto são os quadros que preenchem determinados programas. Portanto, uma 

definição mais completa só poderá ser apresentada na nossa análise, dentro do contexto do 

programa em tela.  

A seguir, abordaremos o gênero e-mail, por ser um dos objetos de estudo dessa 

pesquisa. Vamos reacender, em rápidos lances, a história da origem e as características 

pontuais desse gênero emergente.  

3.4 E-mail: gênero emergente 

O e-mail (eletronic mail: correio eletrônico) surgiu nos idos dos anos 70 e era apenas 

um serviço à disposição do governo dos Estados Unidos da América. De acordo com Paiva 

(2005), foi Ray Tomlinson quem enviou a primeira mensagem de um computador para outro, 

usando o programa SNDMSG, desenvolvido por ele mesmo para enviar e-mails, e, para a 

leitura, desenvolveu o READMAIL. Como também foi Tomlinson quem elegeu o símbolo @ 

para indicar a localização do endereço do usuário. Esse símbolo é usado entre o login do 

usuário e o nome do provedor.  

Conforme esclarece Assis (2002), em 1973, uma parte considerável de todo o trânsito 

na ARPANET( Advanced Research Projects Agency Network)  era reservado ao correio 

eletrônico. Naquela época, enviar um e-mail era um procedimento simples e relativamente 

rápido, no entanto ler e responder a e-mails estavam longe de ser uma tarefa fácil, pois “o 

texto simplesmente era despejado na tela ou fora, na impressora, e nada separava as 

mensagens” (p.198). Além do que, para ter acesso à última mensagem, era necessário passar 

obrigatoriamente por todas novamente.  Segundo essa autora, a solução para a maioria dos 

operadores era ligar o teletipo e imprimir uma considerável quantidade de páginas de texto. 
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Em relação à edição do texto, por ser as ferramentas muito primitivas, a tarefa não era das 

mais fáceis. Assim como também não havia ainda a função ‘Responder’ (Replay), obrigando 

o usuário a começar uma nova mensagem sempre que o propósito fosse responder a uma 

mensagem recebida. 

Percebe-se, então, que ainda não havia, nessa fase da história do e-mail, um programa 

que facilitasse um menu de recepção de mensagens e formas de tratá-las como as que 

utilizamos hoje (a fim de arquivá-las, marcá-las com status de não lidas, deletá-las, 

encaminhá-las, responder automaticamente, etc.) Foi no final dos anos de 1970 e início dos 

1980 que os grandes problemas do correio eletrônico foram eliminados.   

Crystal (2001) demonstra a estimativa da Internet Society and Matrix Information and 

Directory Service, que em 2000 havia mais de 800 milhões de usuários de e-mail e cerca de 

100 milhões de e-mails sendo enviados diariamente. Diante disso, esse autor defende que um 

consenso acerca das características do e-mail é algo improvável, além do que não se podem 

prescindir a variação de idade, sexo e cultura dos usuários como também os diferentes 

propósitos referentes ao e-mail. Assim, a própria diversidade pode ser concebida como um 

traço do gênero. 

Marcuschi (2005) distingue o e-mail como sendo de relação temporal assíncrona, 

normalmente de uma só pessoa para outra, não obstante possa ser de uma para várias pessoas 

simultaneamente. É um serviço que abrange tanto a interação interpessoal como a 

comunicação institucional. Normalmente, seus interlocutores são pessoas conhecidas ou 

amigas; esse é um traço que distingue o e-mail das listas de discussão.  

Quanto ao seu formato textual, verifica-se no e-mail uma seqüência de elementos 

discursivos fixos, conseqüência da organização peculiar do software que gerencia o correio 

eletrônico, de forma que se tornou gradativamente padronizada ao longo dos últimos vinte 

anos. Há estudiosos do gênero digital, tais como Marcuschi (2005), Paiva(2005), Crystal 

(2001) que o comparam a uma carta, um bilhete ou um recado. Assim como nas cartas, os e-

mails possuem uma estrutura bipartite (cf. Crystal, 2001): uma área superior pré-formatada 

(cabeçalho) e uma área inferior para o corpo da mensagem. Em alguns sistemas, ao se anexar 

(attachment) um arquivo ao e-mail, um terceiro espaço se torna disponível no cabeçalho, com 

um ícone representando isso.  

O número de usuários da Internet, em especial, dos e-mails, vem aumentando no 

mundo inteiro. Por essa razão, os programas de e-mail têm aperfeiçoado seus formulários, 

seja pelo aperfeiçoamento dos elementos já em uso, seja pelo acréscimo de novos elementos 

funcionais em sua constituição. 
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O cabeçalho do e-mail se constitui de quatro elementos centrais, dependendo do 

sistema utilizado, tanto a ordem como a quantidade de elementos apresentados. Como 

também varia a forma de eles serem apresentados, dependendo de o foco incidir sobre as 

mensagens enviadas ou sobre as recebidas. Podemos verificar, então, quais são eles:  

(i) “Para” (To), o ‘endereço eletrônico’ (conhecido em português como e-mail) é para 

a mensagem que está sendo enviada; é digitado por completo, manualmente, ou pode ser 

automaticamente preenchido a partir de comando do registro de endereço ou a partir do 

comando “Responder” (Replay), no caso de resposta a uma mensagem recebida. É 

considerado um elemento obrigatório, sem o qual a mensagem sequer sai do seu remetente; 

também é imprescindível uma atenção acurada na digitação correta dos endereços eletrônicos, 

pois basta um simples equívoco na digitação para que a mensagem não chegue  ao destino 

pretendido; 

(ii) “De” (From), o endereço eletrônico envia o e-mail automaticamente executado 

pelo software. É um elemento obrigatório; entretanto existem disponíveis no mercado 

programas que impedem a identificação do destinatário; 

(iii)“Assunto” (Subject), uma descrição sintética do assunto, intenção, ou outros dados 

relacionados à mensagem, inserida manual ou automaticamente, quando se tratar de reply. 

Incluí-lo é considerada uma prática eficiente, mesmo não sendo obrigatório. Segundo Crystal 

(2001: 98), as descrições de assunto “devem ser claras, breves, relevantes e concretas”; 

(iv) “Data” ou “Enviada em” (Date), a data – dia, dia da semana, mês e ano – e o 

horário de envio da mensagem, informações estas já automaticamente inseridas pelo Software. 

Esses são elementos básicos mostrados na ‘caixa de entrada’ e ‘caixa de mensagens 

enviadas’, normalmente com a indicação da conta do servidor utilizado.  Quando a mensagem 

chega ao destino, eles são os principais elementos exibidos na “caixa de entrada” (com “De” 

(from) substituindo “Para” (to) e “Recebido” (received) substituindo “Enviado” (sent), itens 

que surgem na “caixa de mensagens enviadas” do computador do remetente). 

Outros elementos, além desses, podem ser opcionais e estão disponíveis na área do 

cabeçalho: 

(i) um espaço para destinatário(s) que deve(m) receber uma cópia da mensagem (Cc), 

inserido manual ou automaticamente. O principal destinatário da mensagem é informado de 

que essa(s) cópia(s) foi (foram) enviada(s); 

(ii) um espaço para destinatário(s) que também recebe(m) uma cópia da mensagem, 

porém sem conhecimento do principal destinatário (Bcc, em inglês – blind carbon copy-  e , 

em português, Cco, ou seja, com cópia oculta); 
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(iii) espaço onde se indica o nível de prioridade da mensagem (um símbolo similar a 

um ponto de exclamação vermelho aponta que a mensagem é de suma prioridade). 

Para ilustrar, vejamos um exemplo da estrutura um e-mail : 

 

Exemplo 01: 

 
 

A ilustração acima é um exemplo da estrutura do programa de um e-mail utilizada 

pelos usuários do yahoo, fornecido pelo site da Microsoft Internet Explorer. 

Mensagens não solicitadas, ou as chamadas ‘correspondências-lixo’ ( junk-mail, cf. 

Crystal, 2001) têm uma fácil identificação por sua descrição apresentada no item ‘assunto’, o 

que torna a exclusão desses e-mails, antes de serem lidos, uma atividade usual. Exemplos 

desse expediente são as mensagens contendo divulgação de empresas e produtos,  de corrente,  

remédios para emagrecer etc. ( Spams), para as quais aparecem descrições de ‘assunto’, na 

maioria da vezes, em caixa-alta, total ou parcialmente. Segundo Chapman (2003, apud Paiva 

2005), os spams têm um baixo custo para quem os envia, no entanto, a parte maior do custo é 

pago por quem recebe, uma vez que paga pela conexão, além de gastar tempo tentando apagar 

esses lixos. 

Em se tratando de e-mails com arquivos atachados, o produtor poderá escrever ou não 

no corpo da mensagem, embora não seja uma situação regular enviar a mensagem sem uma 

informação. Assim, o corpo da mensagem pode ser compreendido em termos de elementos 

obrigatórios e opcionais. O item obrigatório é a mensagem propriamente dita, de alguma 

natureza. Os outros itens são a saudação e o fecho. Alguns tipos de e-mail não têm saudação 
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ou fecho, situações em que se inserem, sobretudo, as mensagens de pessoas que não 

conhecem o destinatário e que são, no entanto, peculiares no caso de anúncio de divulgação 

de produtos e outros exemplares de correspondência-lixo (junk-mail). De acordo com Crystal 

(op.cit.:100), as mensagens recebidas entre pessoas que se conhecem, mensagens sem 

cumprimento são,  na maioria, mensagens respondidas automaticamente após o recebimento 

do e-mail, de maneira que “quem responde vê a mensagem como a segunda parte de uma 

interação bipartite (um par adjacente) para a qual um cumprimento introdutório é 

inapropriado”. O autor lembra que, quanto maior a demora em responder, maior a 

possibilidade de que a mensagem contenha uma saudação, acompanhada de um pedido de 

desculpas pela demora. 

Em relação ao fecho, Crystal (2001) assinala que ele, no e-mail, tem duas funções 

essenciais, diferentes das que apresenta nas cartas tradicionais: (i) funciona como um tipo de 

demarcação, orientando o leitor de que não é mais necessário continuar rolando a tela (depois 

do fecho, é comum aparecer dados que não dizem respeito diretamente à mensagem, por 

exemplo, informações sobre o servidor), (uma vez que a despedida sinaliza que o texto 

finalizou); (ii) tem a função de identidade estendida, isto é, identifica o remetente em casos de 

opacidade do endereço eletrônico. 

Ao que parece, no componente fecho do e-mail há pouca possibilidade de variação, 

porém ele é sensível aos fatores descritos para a saudação. Pode conter votos e diversos dados 

do remetente. Segundo Assis (2002), nesse caso, percebe-se grande influência do padrão da 

escrita tradicional de cartas, o que se constata também pela tendência, em várias mensagens, 

de cada elemento vir colocado em uma linha. Crystal, em seus dados, mostra-nos que só 

encontrou uma ocorrência de forma de fechamento de e-mail não seguida pelo nome, e não 

encontrou nenhuma ocorrência de e-mails interpessoais sem despedida. 

Outro aspecto interessante é o caso das assinaturas automáticas as quais podem ser 

inseridas pelo software do remetente, utilizando texto criado pelo emissor e guardado no 

arquivo. Elas podem ser partes de escrita relativamente complexas (podem conter nome, 

qualificação, fone, fax, e-mail, instituição, logomarca, desenho, inclusive poderá ter citações 

do estilo do remetente), se bem que os manuais de uso considerem as assinaturas longas um 

desperdício de tempo e de espaço. Paiva (2005: 81), por sua vez, cita algumas normas de 
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interação sobre netiquetas18 para e-mails, as quais julga ser importante que o usuário da rede 

acate a algumas dessas regras.  

Assis (2002:130) vê essa prática (a presença da mensagem a que se responde colada ao 

texto), como uma forma de diminuir a distância “espaciotemporal” entre os interlocutores. No 

entender dessa autora, há, no e-mail, um novo tipo de interatividade, na medida em que se 

encontra uma dinâmica de alternância de turnos, avalizada ora pela inserção de partes da 

mensagem a que se responde no e-mail-resposta, ora pela sua constância, nesse e-mail 

(oportunizada pelo computador), da mensagem a que se responde, inclusive, poderá ainda 

pela organização dada ao e-mail-resposta, o qual, no que concerne à ordenação de 

informações, submete-se à seqüência de demandas da mensagem a que se responde. Segundo 

comenta Marcuschi (2005), apoiando-se no estudo de Jonsson (1997), copiar e colar 

fragmentos são expedientes comuns em qualquer escrita eletrônica, o que, no e-mail, é uma 

atividade que empresta ao texto uma dinâmica nova e inusitada, parecida à sucessão de turnos 

na conversa face a face ou por telefone. 

Em consonância com Assis (op. cit), entendemos que as condições, fundamentalmente 

tecnológicas, em que o gênero em tela é abordado, atribuem à sua configuração a 

especificidade de interlocução direta, entretanto com nuance distinta daquele que se mostra na 

troca de correspondências pessoais postadas em correio tradicional, uma vez que, na permuta 

de e-mails, quer na primeira mensagem, quer nas demais mensagens que dela se geram, há 

uma sensação de neutralidade na “distância espaciotemporal que separa o movimento da 

produção do momento da recepção do texto” (p. 132). Inversamente do que ocorre em cartas 

convencionais, que levam cerca de 2 a 10 dias para chegarem ao seu destino, a rapidez e 

eficiência do sistema tecnológico concede aos e-mails pessoais uma estruturação em que se 

parece materializar na tela uma interlocução muito parecida àquelas que se presenciam nas 

interações face a face.  

                                                 
18 (i) Evitar usar caixa alta em toda a mensagem. Letras maiúsculas indicam que se está gritando, ou 
enfatizando algum termo ou expressão; (ii) Sempre especificar o assunto da mensagem no assunto/subject; (iii) 
Seja claro, breve e objetivo. Evite erros gramaticais e evite mandar mensagens extensas; (iv) Não enviar e-
mails não solicitados: correntes, avisos de vírus, propaganda etc., pois geram tráfego inútil na rede; (v) Evitar 
assinaturas longas nos e-mails. Aconselha-se a não adicionar telefones pessoais nem endereços; (vi) Usar 
smileys (ícones que denotam emoções) como tentativa de demonstrar mais claramente o tom de sua 
mensagem; (vii) Evitar flames (brigas) e enviar ou responder material provocativo. Nunca ofender, xingar ou 
gritar com alguém, ser conservador com o que escreve e liberal com o que recebe; (viii) Ao receber um e-mail, 
apagar as linhas da mensagem recebida, deixando somente as partes fundamentais da mensagem referenciada. 
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Embora se saiba que se deve ter cuidados com a sua produção, é comum observar até 

mesmo como característica desse gênero a falta de uma revisão cuidadosa, característica da 

produção da comunicação mediada por computador. Crystal (2001), Marcuschi (2003-2005), 

Paiva (2005) relacionam essa falta de revisão em tal comunicação à rapidez exigida pelo 

meio. Segundo Paiva, há uma expectativa gerada pelo e-mail entre os usuários: Há, 

geralmente, uma forte ansiedade por feedback, fato esse que representa uma pressão no 

usuário para agir rápido e responder às mensagens, pois o silêncio nesse contexto é um 

poderoso feedback negativo que pode desestimular a interação e causar o abandono de fóruns 

de discussão, ou mesmo, à distância. 

Por fim, trazemos a visão de Paiva acerca desse novo gênero, segundo a qual o e-mail 

é um gênero eletrônico escrito, com características típicas de memorando, bilhete, carta, 

conversa face a face e telefônica, cuja representação adquire ora a forma de monólogo ora de 

diálogo, e que se diferencia de outros tipos de mensagens devido a características bastante 

próprias ao seu meio de transmissão, em especial a velocidade e a assincronia na comunicação 

entre usuários de computadores. 

A seguir, faremos uma breve incursão no gênero weblog, abordando seu histórico, 

características e funções, pois encontramos nesse gênero mais uma forma de interatividade 

entre Programa de Rádio e ouvinte. 

3.5 Blog 

Blogs são diários eletrônicos ou diários virtuais hospedados em servidores da Internet. 

A expressão blog deriva do termo WEBLOG – contração entre WEB (página na Internet) e 

LOG (diário de bordo dos navegadores que anotavam as posições do dia), resultando dessa 

fusão o “diário íntimo na Internet”. A diferença básica entre os antigos diários e os blogs está 

no fato de que estes últimos funcionam como agendas abertas permitindo que outros 

internautas não apenas leiam, como também, e sobretudo, insiram comentários sobre o que 

está escrito. Isso faz com que os blogs tenham uma característica distinta dos diários 

tradicionais que é justamente o segredo. Na verdade, quem escreve confidências ou 

intimidades em um blog quer que todos saibam de seu segredo. 

Segundo Komesu (2005a), o surgimento dos blogs, efetivamente, foi em agosto de 

1999, com a aplicação do software Blogger, da empresa do norte-americano Evan Williams. 

Esse software foi criado como mais uma possibilidade para publicação de textos on-line, por 

não precisar de um conhecimento mais acurado em computação. Esse expediente permite a 

convivência de várias semioses, como exemplo de textos escritos, de imagens (fotos, 
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desenhos, animações) e de som, além da facilidade nas edições, atualização e manutenção 

desses textos em rede, o que muito propiciou para o sucesso e a divulgação dessa ferramenta 

de interação. Komesu chama a atenção para a estrutura textual dos blogs, composta por 

parágrafos curtos e pela publicação das mensagens em ordem cronológica. Assim, a referida 

pesquisadora define o blog como: 

“uma página web, composta de parágrafos dispostos em ordem cronológica (dos mais ao 
menos atuais colocados em circulação na rede) atualizada com freqüência pelo usuário. O 
dispositivo permite a qualquer usuário a produção de textos verbais (escritos) e não-verbais 
(com fotos, desenhos, animações, arquivos de som), a ação de copiar e colar um link e sua 
publicação na web, de maneira fácil e eficaz” (p.92). 

Eis algumas características dos blogs que justificam a sua grande disseminação na rede 

entre os usuários, principalmente o público adolescente: (i) é um tipo de site de rápida e fácil 

criação: muitos são os provedores da Internet com espaço para que os usuários “hospedem 

seus diários”; (ii) para publicação na Internet, não é necessário aprender a linguagem 

HTML19: os sites apresentam uma linguagem bastante user-friendly (amigável), permitindo 

que qualquer usuário, mesmo sem grande conhecimento na área da informática, crie e 

publique seus próprios diários; (iii) há diversos provedores gratuitos: possibilidade de criar os 

diários em sites e não, por isso, pagar pela hospedagem do material; (iv) em geral, são textos 

curtos, não sendo utilizadas estruturas sintáticas muito elaboradas; (v) acesso livre de outras 

pessoas para que elas, não apenas leiam os relatos, mas também encaminhem mensagens para 

o dono do diário, apresentando opiniões sobre o que foi escrito; (vi) é possível organizar uma 

rede de blogs: a partir de temas ou interesses em comum. Por fim, a idéia é trocar informações 

e divulgar opinião e sentimentos, não importando muito, assim, quem ou de onde é o autor. 

Forma-se aí uma grande rede social de divulgação de saberes. 

Os blogs possuem uma relação temporal síncrona, constituída, assim, na 

simultaneidade temporal entre o que é escrito e o que é veiculado na rede. Para Komesu 

(2005a), as indicações do dia e da hora exata da ocorrência textual, mostradas de modo 

automático pelo programa, indicam um duplo caráter na atividade de reformulação dessa 

escrita. Há uma extrema fugacidade nos textos do blog, pois, na mesma medida em que ele é 

eternizado enquanto materializado pelos suportes – da escrita, da Internet – ele também é 

prontamente substituído ou apagado do espaço de sua circulação. 

Komesu defende que o blog representa um modo de enunciação fundamentado no que 

ela chama de “publicização de si”, cujo objetivo primordial do enunciador é ser visto. De 
                                                 
19 HTML é uma sigla do termo Hipertext Markup Language, é uma forma de linguagem utilizada para 
desenvolver páginas na Internet.  
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acordo com essa pesquisadora (p.198), o blog instaura “um modo de enunciação fundado na 

publicização de si na relação com a intimidade construída entre enunciador e co-enunciador”. 

Essa autora delimita três tipos de blogs: (a) blog pessoal, no qual os temas 

predominantes são os de foro íntimo da vida do escrevente, reconhecido pelo tratamento de 

assuntos do dia a dia e discussão de questões existenciais relativas à vida, a morte, o 

relacionamento amoroso, a solidão, a família, os amigos, os inimigos, as memórias e os 

projetos; (b) blog profissional refere-se a temas públicos comentados sob o prisma de uma 

subjetividade trabalhada no texto de modo eminentemente profissional. Segundo Komesu 

(2005b), esse tipo de blog é considerado pelos profissionais da comunicação como uma 

oportunidade de trabalhar os detalhes de determinado evento, com informações e “opiniões 

pessoais que não caberiam à pretensa objetividade do texto jornalístico” (p.119); (c) blog 

pessoal e profissional, o qual associa posts de conteúdo pessoal, em relação aos 

acontecimentos vivenciados pelo(s) escrevente(s) às notas informativas, sempre comentadas 

por ele(s). 

Um fato interessante é que, nos blogs, não há um mecanismo automático da 

ferramenta que identifique e exponha o lugar de onde se escreve. O escrevente, por sua vez, é 

quem poderá contar ao leitor, no acaso de suas histórias, acerca do lugar de onde escreve. 

Assim, parece irrelevante a referência do lugar, uma vez que os blogs são produzidos para 

serem veiculados pela Internet, a não ser quando faz parte da constituição das histórias. A não 

informação dessa referência explícita denuncia o instante em que o escrevente “sai” do lugar 

físico para se estabelecer em um outro espaço, na virtualidade do trabalho da (sua) escrita e na 

agregação com outros recursos semiológicos. O internauta direciona seu trabalho da forma 

mais agradável possível, no ambiente da página na qual percorrerá os escritos sobre si, 

completa Komesu.  

Como já mencionamos, o blog possui um espaço para receber comentários. Isso o 

torna interativo, aberto à participação. Tal espaço permite deixar breves anotações para o 

autor do blog, possibilitando o exercício da argumentação. O leitor, então, passa a ter uma 

outra atividade no processo – a de co-autor ou leitor participativo ou, ainda, leitor/autor. A 

interatividade parece ser um marco em potencial, pois o próprio suporte eletrônico da Internet 

favorece a esse evento. Há uma gama de possibilidades de contato entre o usuário e outros 

usuários, pois, sem nenhuma barreira geográfica, a comunicação flui de maneira veloz. 

Assim, a noção de interatividade na Internet pode estar atrelada à idéia do tempo e à do 

espaço.  
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Dessa maneira, com a interatividade como fator imprescindível, o blogueiro não deseja 

e não pode interromper a dialogicidade estabelecida através desse gênero, uma vez que ela é 

parte do seu projeto de escrita, levando assim a entender que o opinião dos leitores, seja 

favorável ou não, influencia o estilo no gênero weblog. 

A seguir,  vejamos um exemplo de um blog com seus comentários: 

Exemplo 01: 

 

Em nosso estudo, direcionamos nosso olhar para o blog profissional, uma vez que 

nosso objeto de estudo é veiculado em uma instância empresarial.  É o caso do exemplo 

acima, retirado do site do Programa do Mução. Há uma predominância do que é estritamente 

profissional, uma vez que se trata de temas relacionados ao personagem Mução, às 

brincadeiras realizadas no programa, entre outros, efetivamente relacionados com aquele 

evento comunicativo radiofônico. 

Em vários programas de computador, o usuário tem a opção de inserir um título para 

seu post, para o que escreve diariamente, que funciona como um preâmbulo do que será 

narrado, um recurso para atrair leitores. Um post (cada entrada) de um weblog pode ser 

identificado da seguinte forma: cabeçalho datado, hora da publicação e link permanente.   

Um fato interessante é o surgimento do verbo “blogar”, isto é, escrever e publicar um 

artigo em blog próprio ou compartilhado com terceiros. Também surgiram os substantivos 
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“blogueiro” e “bloguista” – aquele que bloga. Para se tornarem blogueiros, os usuários da 

Internet devem acessar o Blogger (http://www.bloguer.com),  ferramenta da Internet com a 

função de ajudar a publicar e atualizar o blog a todo instante, de qualquer lugar do planeta. 

Atualmente existe um número considerável de ferramentas para blogar: desde as que 

simulam editores de textos convencionais (utilizando o padrão WYSIWYG20) até as que 

montam todo o código HTML do blog incluindo nele mudanças nos ponteiros dos 

apontadores virtuais (mouses). Há também os sites especializados para contar as visitas. São 

práticos e simples, e, de forma eficiente, informam aos blogueiros e visitantes o número de 

exibições de páginas, além de outros dados. Os sites mais conhecidos como contadores de 

visita são o http://sitemeter.com/ e o http://google.com/analytics/21. O primeiro tem a 

vantagem de colocar um pequeno contador de página do blog para que, facilmente, todos 

vejam o número atual de visitas, além de enviar todo sábado, pela manhã, uma 

correspondência eletrônica com dados de visitação da semana. Enquanto o segundo, 

disponibiliza uma ferramenta chamada “Geo Map”, um mapa geográfico que indica de quais 

cidades seu blog foi acessado, além de fornecer outros dados, como a relação escrita das 

cidades, relação de navegadores, sistemas operacionais, resoluções de tela e profundidade da 

gama de cores disponíveis, além de dados de profundidade (até onde a audiência tem exibido 

seu conteúdo), dados de tempo (quanto tempo cada usuário passou em cada página). 

Pautando-nos nesses parâmetros, no capítulo que segue, o caminho que agora 

passamos a construir é aquele que nos leva a uma panorâmica incursão pelo humor, aspecto 

presente no programa de rádio em foco e nos gêneros textuais em análise do corpus dessa 

pesquisa. 

                                                 
20 WYSIWYG – What you see is what you get ( O que você vê é o que você terá). Tem a função de simuladores 
de textos normais.(www.historiadordocotidiano.blogspot.com – acesso em 01/10/2007) 
21 Dados apresentados em www.historiadordocotidiano.blogspot.com – (acesso em 01/10/2007). 
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4 HUMOR 

 

O riso é uma das respostas fundamentais do ser humano perante o dilema da 

existência. Segundo Minois (2003), exaltar o riso ou condená-lo revela a mentalidade de uma 

época e sugere uma visão de mundo, podendo contribuir para esclarecer a própria evolução 

humana. Nesse quadro, Minois faz uma perspicaz indagação: “O ser humano tem duas 

características que o diferenciam dos outros animais: é o único que sabe que vai morrer e que 

ri. Será que o riso não existe exatamente para consolá-lo dessa amarga tristeza?” (p. 16) 

Esse historiador ressalta que, no mundo contemporâneo, estamos imersos em uma 

sociedade em que ser cool, funny ou malandro é muito valorizado. A comprovação estaria nos 

meios de comunicação de massa, que dão grande espaço, praticamente em todo o mundo, à 

descontração e ao humor. Eles surgem onipresentes na publicidade, nas rádios, nos jornais e 

nas transmissões televisivas, contudo, segundo o autor, estão distantes das ruas e do cotidiano 

das pessoas, ou seja, o riso é exaltado pelas suas virtudes terapêuticas e pela força corrosiva 

contra qualquer tipo de autoritarismo ou fanatismo, no entanto parece longe do ser humano 

comum, submerso em problemas existenciais e econômicos. Assim o riso funciona e é 

valorizado como válvula de escape.  

O autor esquematiza a história do riso em três períodos: o divino, o diabólico e o 

humano. O primeiro, vinculado à Antiguidade Clássica, refere-se à suprema liberdade dos 

deuses. É, portanto, atrelado à recriação do mundo, seja nas sátiras escritas pelo grego 

Aristófanes ou nas críticas sociais dos comediógrafos latinos Plauto e Terêncio. 

O segundo período, o Cristianismo, na Idade Média, vê o riso como algo negativo e 

diabólico. Baseada na tese de que “Jesus nunca riu”, a Igreja afirma que o cristão deve imitar 

o Senhor e conduzir-se com a mesma gravidade. Prega que o homem deve temer o inferno, 

regido pelo diabo, rei do riso, da zombaria e do escárnio, atitudes toleradas apenas em festas 

pagãs, como o carnaval. A partir do Renascimento, com o pensamento moderno, o riso ocupa 

um novo espaço. O questionamento de valores e o abalo das certezas ditadas pela filosofia 

cristã geram um novo momento histórico em que o riso tem um grande poder questionador.  

Assim, no século XVIII, a religião e o Absolutismo foram ridicularizados, enquanto 

no século XIX as sátiras e caricaturas atacaram os governos monárquicos. No século XX, 

políticos e ideologias dogmáticas foram objetos de deboche. Percebe-se, então, que rir é 

duvidar e colocar em xeque, ridicularizando quaisquer pretensões de onipotência. 

73 



No fim do século passado e no atual, o panorama se altera. Em pleno século XXI, para 

Minois (op. cit.), o ser humano, lamentavelmente, teria domesticado o poder derrisório do 

riso. No atual mundo do “politicamente correto”, o seu componente agressivo estaria 

desvitalizado. Não obstante pareça estar por toda parte, na publicidade, nas rádios, na 

televisão, nos jornais, nas transmissões esportivas etc., não passaria, sobremaneira, de uma 

máscara para esconder a profunda agonia do existir. Assim, Minois descreve o riso na 

contemporaneidade: 
“O riso do século XX é humanista. É um riso de humor, de compaixão e, ao mesmo 
tempo, de ‘desforra’, diante dos reveses acumulados pela humanidade ao longo dos 
séculos e das batalhas perdidas contra a idiotia, contra a maldade e contra o destino” 
(p.558). 

O riso desenvolve-se em várias modalidades. Há o humor agressivo, o sarcástico, o 

escarnecedor, o amigável, o angélico. Apresenta-se sob a forma da ironia, do burlesco, do 

grotesco. É multiforme, ambivalente, ambíguo e seguidamente atemporal. Pode expressar 

alegria, júbilo, nervosismo, bem como o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. Isso faz 

sua riqueza e sua fascinação, sua natureza inquietante.  O estudo de seus efeitos e de suas 

funções não vem de hoje. Muitos foram os pensadores que, ao longo da história, dedicaram-se 

a explicar esse fenômeno um tanto inexplicável. 

Se, por um lado, o humor é um fenômeno universal, visto que se encontra em todas as 

sociedades, por outro lado, é algo profundamente particular, uma vez que não há nada que 

seja universalmente engraçado. Rindo, o homem se esquece de si, das vicissitudes de um 

mundo de sofrimento e morte. Trata-se de um esquecimento provisório, de um desvio 

passageiro, que logo o leva de volta para onde estava, para aquilo de que buscava fugir.  

Lançando nosso olhar para o teórico russo Mikhail Bakhtin (2002), vamos encontrar 

na sua obra uma tentativa de produzir uma teorização do grotesco e da cultura carnavalesca, 

tomando estes como peças chaves para a compreensão da cultura cômica da Idade Média e do 

Renascimento. Assim, o riso se manifestava de várias formas, opondo-se à “cultura oficial, ao 

tom sério, religioso e feudal da época”. É o cômico fazendo parte da cultura popular. Dentro 

dessas manifestações, faziam parte do carnaval, ritos e cultos cômicos, os bufões tolos, 

gigantes, anões e monstros, palhaços de diversos tipos e categorias. O riso, no contexto de 

Rabelais, tem função de libertar a sociedade da lógica dominante do mundo. Ele transforma a 

seriedade, propondo significados que permeiem as trocas da tonalidade da rigidez à 

comicidade, com caráter de renovação, de morte ao antigo. No cômico, a morte não se revela 

como uma oposição à vida, mas como uma fase essencial para a renovação, esclarece Bakhtin. 
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A principal característica dessa festividade que nasceu do povo é a magia da segunda 

vida. Nela, os papéis desaparecem, as formalidades caem, as distâncias diminuem, o proibido 

é permitido, o escondido é assumido, o sonho é realizado. Assim, a estratificação dessa 

sociedade hierarquizada adormece, as classes não se separam, não há dominante ou 

dominado.  

Com esse movimento, essa liberação, essa festa especial que permitia a circularidade, 

a inversão, a subversão, permitiu-se também a criação de novos elementos de linguagem, uma 

linguagem especialmente carnavalesca. É a criação de um mundo paralelo, um novo mundo, 

onde as coisas acontecem fantasticamente, como afirma Bakhtin (2002): 
 
(...) Essa eliminação provisória, ao mesmo tempo ideal e efetiva, das relações hierárquicas 
entre os indivíduos, criava na praça pública um tipo particular de comunicação, inconcebível 
em situações normais. Elaboravam-se formas especiais do vocabulário e do gesto da praça 
pública, francas e sem restrições, que aboliam toda a distância entre os indivíduos em 
comunicação, liberados das normas correntes da etiqueta e da decência.  (p.9). 
 

O riso na Idade Média e no Renascimento libertava. Para esse teórico, o riso teve uma 

grande participação na formação da cultura popular. Dessa forma, na tese de Bakhtin sobre o 

realismo grotesco, o princípio material e corporal aparece sob a forma universal, festiva e 

utópica. O cósmico, o social e o corporal estão unidos indissoluvelmente em uma totalidade 

indivisível. No realismo grotesco, o elemento material e corporal é um princípio positivo. O 

seu traço marcante é o rebaixamento, a transferência ao plano material e corporal, o da terra e 

o do corpo na sua unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e abstrato. O riso popular 

que organiza todas as formas do realismo grotesco foi sempre ligado a esse baixo material e 

corporal. O riso como modo de degradação. No realismo grotesco, a degradação do sublime 

não tem caráter formal ou relativo. ‘Alto’ e ‘baixo’ possuem um sentido topográfico. ‘Alto’ é 

o céu, concebido como algo sublime e ‘baixo’ é a terra que dá vida, o seio corpora, onde tudo 

pode acontecer, não se conhece outra forma de baixo além desta. 

O riso moderno, diferentemente do da Idade Média, passou a ser um instrumento de 

resistência, que demonstra a luta contra o poder, um protesto, uma atitude de não 

conformação, e não mais a sublimação da rotina, a suspensão da realidade vivida, o momento 

da circularidade, da ambivalência, da coexistência. Assim, o riso vem se tornando obrigatório 

como estratégia de fuga, alternativa ao sofrimento causado pelas guerras, catástrofes ou pela 

solidão. Na atualidade, o riso existe no rito diário da busca pela sobrevivência. Ri-se da fome, 

da miséria, da morte, do sucesso, do sagrado. Percebe-se, então, que, nessa nova sociedade, o 
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bom humor prevalece de forma descontraída, descompromissada, sem precisar, portanto, está 

atrelado a uma festa do povo, ou seja, o humor está no cotidiano das pessoas. 

Acselrad (2004) faz uma incursão por algumas teorias que buscam uma coerência 

entre todas as situações cômicas que permeiam a nossa sociedade atual. Esse autor inicia pela 

‘Teoria da Superioridade’, onde o riso é provocado pelo contraste. Assim, alguém que sofre é 

motivo de risada por parte de alguém que observa. Só o fato de estar na condição de 

observador, já é uma característica de superioridade. Então, o humor é algo que acontece com 

os outros, os que escorregam e caem, os inferiores. Nós não escorregamos. Esse tipo de teoria 

está vinculado ao humor na sociedade comunicacional contemporânea. Há uma certa 

superioridade do sujeito que observa a infinita distância criada pelos dispositivos midiáticos. 

Dessa forma, no conforto de nossos lares, com o poder em mãos de controlar canais 

televisivos e ondas de rádio, podemos rir à vontade. Não há nenhum risco de revide, de 

inversão da situação, como em geral acontece na vida real. 

A segunda teoria estudada por Acselrad é a “da incoerência”. Essa teoria trata de um 

certo contraste entre o que é e o que deveria ser, entre realidade e expectativa. Kant é o 

precursor dessa teoria, preconizando que o riso é o resultado de uma expectativa frustrada.  

Spencer defende essa idéia, enfatizando que o que importa no humor é mais a incoerência, o 

contraste, a diferença do que propriamente a degradação. Assim, nessa visão, pode-se 

entender que o humor consiste no choque provocado pelo inadequado com o apropriado, e 

quanto maior for a distância entre um e outro, mais engraçado será o encontro. Não se trata de 

escárnio ou superioridade, mas do inusitado, do diferente. 

Outra teoria enfocada por esse estudioso é a “teoria do alívio”, onde o humor é 

concebido como uma forma de nos libertar, mesmo que temporariamente, das tensões 

impostas pela moral coletiva. Assim, na visão de Acselrad (2004), supõe-se que a origem do 

riso está na remoção de barreiras, na sensação de liberdade diante das amarras sociais e 

culturais. Essa teoria encontra apoio, essencialmente, na relação entre o princípio do prazer e 

o princípio de realidade tal como postulados por Freud. Dessa forma, o humor teria como 

propósito driblar a censura repressora, fazer pouco do que nos limita a liberdade, seja sexual 

ou de qualquer outra ordem. 

Não é comum que a sociedade esteja acessível para concordar que suas regras sejam 

expostas ao ridículo. É necessário equilíbrio e forças para suportar o riso e a humilhação. Fato 

esse que aconteceu na Grécia, berço da democracia, onde, em determinado período, foram 

coibidas encenações de comédias que ridicularizassem os políticos. Parece que esse fato 

repetiu-se ao longo da História.  
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Dessa forma, Acselrad (2003) defende que o papel do humorista vai além do divertir 

(fazer esquecer, desviar). É antes “decompor, desmontar, perturbar, desconcertar” (p.8). Esse 

indivíduo vai mais fundo, além da superfície das coisas, apreendendo e dando a entender 

sempre mais do que o simplesmente visível. Assim, o riso, o humor não eleva a superioridade 

humana, mas, sim, a desmascara, mostrando o homem como aquilo que é, “um animal fraco e 

nu que pensa e se pensa. E, ao se pensar, pensa-se mais do que é” (p.3). 

Nesse percurso, vamos encontrar em Freud ([1905]1996) um humor dotado de uma 

especificidade particular, sobretudo “não é resignado, mas rebelde” (p.191). Longe de ser 

descrente, é a afirmação completa do sujeito frente à adversidade, representada pela figura 

inexorável da ‘morte’, exemplo preferido de Freud. 

Freud ([1905]1996) relaciona o efeito do chiste à economia na despesa psíquica 

decorrente da autorização dada pela censura a um impulso para descarregar-se, isto é, para 

suspender a repressão que o mantinha inconsciente. O impulso, assim, afigura-se de dois 

modos: agressivo ou sexual.  Assim, o chiste tem como principal característica um caráter 

agudo e ligeiro. O modo instantâneo de decodificação e a sua brevidade de expressão são 

realçados em dois momentos: (i) no processo de condensação como resultado do instrumento 

psíquico à economia; (ii) na comparação das técnicas dos chistes com aquelas já desveladas 

nos sonhos – sobressai a ocorrência voluntária que se destaca no chiste e a surpresa com que 

ele ataca o receptor. 

O chiste necessita sempre ser produzido por alguém, uma vez que ele não é 

meramente cômico. Aquele que ouve o chiste é quem dele se beneficia. O simplesmente 

cômico não carece desse fator externo: a própria pessoa que percebe o fenômeno cômico ri 

diretamente do que presenciou. Já no chiste, em um dado momento, alguém constrói uma 

frase que desafia as leis da convenção social e, dessa maneira, o ouvinte recebe uma 

permissão inesperada para rir de (desvalorizar ou desrespeitar o objeto do chiste). Entende-se, 

então, que o impulso proibido já estava lá, e que era mantido encarcerado pelas leis sociais 

que comandam a manifestação das opiniões pessoais, ou mesmo a realização de gestos 

considerados atentatórios.  

Assim, Freud (1996, p.17-19) adota algumas definições para os chistes: 
(...) um chiste é ‘algo cômico de um ponto de vista inteiramente subjetivo’, isto é, ‘algo que 
nós produzimos, que se liga a nossa atitude como tal, e diante do que mantemos sempre uma 
relação de sujeito, nunca objeto, nem mesmo objeto voluntário (Lipps, 1898). 

 

Ou ainda: 
(...) chiste como habilidade de fundir, com surpreendente rapidez, várias idéias, de fato 
diversas uma das outras tanto em seu conteúdo interno como no nexo com aquilo a que 
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pertencem. (...) nos juízos chistosos encontram-se diferenças, antes que similaridades (Fischer, 
1889). 
 

Segundo o pai da Psicanálise, os chistes podem ser classificados em: a) conceptuais – 

desvio de pensamento – utilizam como técnica o raciocínio falho, o absurdo, a representação 

por analogia ou alusão, a relação inesperada de idéias e entidades, o exagero; b) verbais – 

desvio de forma – a palavra é concebida como material plástico, manipulável; como método 

para elaboração do cômico usa a condensação de palavras, o variado uso da mesma palavra e 

o duplo sentido. 

Em relação aos seus propósitos, delimitou os chistes em inocentes – têm um fim em si 

mesmo – e tendenciosos – servem a um fim específico. Os tendenciosos foram relacionados 

em vários tipos: hostis (agressão, sátira), obscenos (desnudamento), cínicos (blasfêmia) e 

céticos (crítica). Estes, também, necessitam de três pessoas: a que faz o chiste, a que é tomada 

como objeto da agressividade e a terceira que usufrui da sensação de prazer. É importante 

ressaltar que esta última pessoa deve estar predisposta a divertir-se, afugentando quaisquer 

interferências que venham ocasionar sentimentos contrários ao que o chiste se propõe – o 

prazer. 

Freud (1996) relaciona algumas técnicas de chiste: 

I) Condensação 

a) Com formação de palavra composta: Freud mostra o seguinte exemplo: 
O agente de loteria e calista hamburguês, Hirsch-Hyacinth, que se jacta ao poeta de suas 
relações com o rico Barão Rothschild, dizendo finalmente: ‘E tão certo como deus há de me 
prover todas as coisas boas, doutor, sentei-me ao lado de Salomon Rothschild e ele me tratou 
como um seu igual – Bastante familionariamente’ (p.25). 
 

A priori, essa palavra soa estranha, confusa e até incompreensível. No entanto, 

segundo Freud, resulta em chiste no instante em que se divisa nela aglutinação de raízes 

familiar + milionário.  

II) Múltiplo uso do mesmo material 

a) Como um todo em suas partes: 

Nesse caso, uma mesma palavra pode apresentar-se de duas maneiras: uma vez como 

um todo e outra vez segmentada em sílabas separadas como uma charada. Percebe-se no 

exemplo que Freud (p.37) demonstrou: “Vous m’avez fait connâitre un jeune homme roux et 

sot, mais non pas un Rousseau”22. 

                                                 
22 “Você me fez conhecer um jovem que é ruivo (roux) e tolo (sot) mas não um Rousseau”.  A pronúncia de 
‘Roux-sot’ é exatamente como ‘Rousseau’. 
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De acordo com esse exemplo, criou-se a expectativa, por quem enunciou a expressão, 

de que o jovem apresentado fosse uma pessoa tão inteligente quanto o filósofo Rousseau, o 

que, entretanto, gerou frustração, por tratar-se unicamente de um rapaz roux – “ruivo” – e sot 

– “tolo”. 

b) Diferença na ordem das palavras: 

Aqui, usa-se um mesmo material verbal e realiza-se uma leve alteração na ordem das 

palavras, isto é, há uma reorganização sintática no conjunto. O exemplo a seguir é utilizado 

por Freud (p.40): 
O Sr e a Sra. X vivem em grande estilo. Alguns pensam que o esposo ganhou muito dinheiro e 
tem, portanto, economizado um pouco (dando pouco) [sich etwas zurückgelegt]; outros, 
porém, pensam que a esposa tem dado um pouco [sich etwas zurückgelegt] ganhando, 
portanto, muito dinheiro. 
 

É precisamente a inversão das expressões sich etwas zurückgelet como adjunto 

adverbial ou como objeto direto que demonstra a idéia da riqueza do marido e das práticas de 

sua esposa para esse acúmulo de riqueza. 

c) Com leve modificação: 
Um cavaleiro judeu faz o seguinte comentário acerca do caráter judeu: Herr Hofrat, seu ante-
semitismo me é bem conhecido. O que é novo para mim é seu anti-semitismo (p.41). 
 

Com apenas um fonema alterado, essa modificação é observada com um grau maior 

de dificuldade, sobretudo na fala. Enquanto na fala a alteração é leve, no seu sentido, observa-

se uma alteração significativa: “Sei que você era antigamente um judeu; estou, pois, surpreso 

em ouvi-lo falar mal dos judeus”. 

d) Com sentido total e sentido esvaziado: 

Mais um exemplo usado por Freud (p.41): ‘ “Como é que você anda?” – perguntou um 

cego a um coxo. “Como você vê” – respondeu o coxo ao cego.”’ 

Percebe-se, nesse exemplo, a desconstrução do sentido do enunciado: “Como é que 

você anda?”, até aqui significaria um simples cumprimento, mas que foi reinterpretado pelo 

sentido mais concreto do verbo “andar”, isto é, caminhar, referindo-se ao aspecto físico do 

‘coxo’ e do verbo “ver”, remetendo ao ‘cego’. 

III) Duplo Sentido 

Significado como um nome e como uma coisa por ele denotada: “Discharge thyself of 

our company, Pistol! (Descarrega-te (desaparece) de nossa companhia, Pistola!)” (p. 43). 

Significados literal e metafórico de um nome. Freud só trabalhou um exemplo: 
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Um médico, famoso por seus chistes, disse certa vez a Arthur Schnitzler, o dramaturgo: ‘Não 
me surpreendo que você tenha se tornado um grande escritor. Afinal seu pai susteve um 
espelho para seus contemporâneos’. O espelho sustido pelo pai do dramaturgo, o famoso Dr. 
Schnitzler, era o laringoscópio. Um famoso dito de Hamlet fala-nos que o objetivo de uma 
peça, tanto quanto do dramaturgo que a cria, é “to hold, as were, the mirror up to nature; to 
show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his 
form and pressure”(suster, como se fora, um espelho à natureza; mostrar à virtude sua feição 
própria, ao escárnio sua própria imagem, ao torso e à longa idade do tempo sua forma e 
premência).[III,2] (p.43-44). 
 

São comparados neste chiste o dramaturgo Arthur Schnitzler e seu pai, que era médico 

e também o inventor do laringoscópio. Subentende-se que ‘suster um espelho’ é ‘segurar 

fisicamente o laringoscópio’ (em alemão, Kehlkopfspiegel: espelho da laringe) e ainda 

‘refletir metaforicamente a natureza humana’. 

 

a) Duplo sentido (jogo de palavras) 

Nesse caso, nenhuma mudança se observa nas palavras. O próprio Freud mostra-nos 

um exemplo: “Um médico, afastando-se do leito de uma enferma, diz a seu marido: ‘Não 

gosto da aparência dela’. ‘Também não gosto e já há muito tempo’, apressou-se o marido a 

concordar”.(p.44). 

Percebe-se que o médico estava se referindo ao estado de saúde da paciente, enquanto 

o marido apropriara-se dessas mesmas palavras como “confirmação de sua própria aversão 

marital”. 

b) Duplo entendimento 

Segundo Pagliosa (2005), este chiste refere-se ao caso Dreyfus, um dos mais 

rumorosos casos de erro judicial da história moderna da França. Alfred Dreyfus, Capitão do 

estado-maior geral do exército francês, foi acusado de espionagem em prol da Alemanha.  

Assim, Freud (1996, p.47) mostra o exemplo: “Esta garota me lembra Dreyfus. O 

exército inteiro não acredita em sua inocência”. 

Nesse contexto, a palavra “inocência” é entendida como pertencente à área jurídica, é 

antônimo de “culpa” ou “crime”. Todavia, aqui poderá ser entendida com um significado 

sexual, em contraste a “experiência sexual”. 

De acordo com o pai da Psicanálise, o curto circuito entre dois grupos de idéias é uma 

condição de provocação do efeito risível, uma espécie de abertura das vias ou canais que 

permitem ao impulso reprimido extravasar-se e, dessa forma, causar prazer. É esta a razão 

pela qual Freud fala do desvio na atenção do ouvinte, como se fosse preciso burlar a lei da 

seriedade para só então alcançar o riso. 
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Entendemos, assim, em consonância com esses autores, que o humor e a palavra só 

fazem sentido se for a dois ou mais. O riso é eminentemente interativo, é estratégia 

intersubjetiva e só se estabelece enquanto tal, ou seja, um fenômeno social.   

Freud ([1905]1996) defende o humor como “liberador e enobrecedor”(p.194). Assim, 

a marca da rebeldia inerente ao humor assinala uma de suas principais características: a 

irreverência, que visa atingir toda pretensão de verdade totalizante, ou seja, o ato humorístico 

fundamenta-se, principalmente, em uma desidealização. O Humor parece estar envolto por 

um paradoxo no qual o ato promotor da desidealização é também aquele que constitui a 

possibilidade da emergência de uma nova ilusão. Freud assim denomina essa dupla face de 

janus, peculiar as formas do cômico, onde adquire sua plena potência com o enigma 

provocado pelo humor. Dessa forma, onde se esperava a angústia de castração, vislumbra-se o 

tempero do riso e da irreverência transgressora; onde se observava a paralisia impotente, 

irrompe a potência da alegria.  

No entanto, isso só pode ocorrer porque há uma estética especial particular atuante no 

procedimento humorístico, um ‘saber dizer’ que é essencial para o efeito produzido. É o caso, 

por exemplo, do radialista Mução ao interagir com uma ouvinte, por telefone, e tratá-la por 

“minha prinspa”! Há uma certa desconstrução, decomposição de algo já consolidado como o 

termo ‘princesa’, e esse humorista, estrategicamente, faz uso desse tipo de linguagem, 

evidentemente, para causar um maior envolvimento além do riso. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Como já sinalizado na base teórica deste trabalho, a comunicação deve ser repensada 

não mais como um fenômeno de mão única, de emissor ao receptor, mas como um sistema 

interacional. Nesse sistema importam não apenas os efeitos da comunicação sobre o receptor, 

como também os efeitos que a reação do receptor produz sobre o emissor. A reciprocidade da 

comunicação é a garantia da possibilidade, ao menos, de equilíbrio de poder, entre os 

interlocutores no jogo da interação cartas, e-mails, blog vs. radialista. 

Essa reciprocidade está evidente nos textos produzidos por esses 

ouvintes/interlocutores. De um lado, o oral/radialista, do outro, o escrito/cartas, e-mails e 

blog. Entendemos que os interlocutores, no processo de comunicação, se constroem e 

constroem juntos os textos. Há uma peculiaridade nessa comunicação: esses ouvintes se 

identificam com a linguagem utilizada pelo radialista.  

Sendo assim, neste capítulo, relataremos e discutiremos os resultados de nossa 

pesquisa, em um primeiro momento, nas cartas do ouvinte, em seguida, no e-mail e no blog. 

Apresentaremos essa análise em quatro seções, assim organizadas: na primeira seção, 

categorizaremos os gêneros em questão, especificamente, sua caracterização enquanto gênero 

textual no tocante ao contexto de sua produção; na segunda seção, analisaremos os recursos 

lingüísticos predominantes nesses gêneros; a terceira seção tratará de identificar as estratégias 

discursivas utilizadas pelos ouvintes ao produzirem seus textos nos gêneros estudados; e a 

quarta seção abordará uma análise das características da organização retórica dos gêneros 

envolvidos, no âmbito dos propósitos e funções comunicativos. 

 

5.1 Carta do ouvinte 

5.1.1 Categorias e características 

Sob a orientação teórica e metodológica já exposta, nesta seção apontaremos, de forma 

panorâmica, as características da carta do ouvinte, sob o ponto de vista do contexto sócio-

cultural, voltadas para um programa radiofônico específico. Convém enfatizar que os gêneros 

textuais e, especificamente, as cartas do ouvinte não são criações individuais, tampouco 

surgem da noite para o dia, mas, sim, desenvolvem-se, estabilizam-se e se transformam em 

função de uma série de imposições sócio-culturais e históricas.  
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Segundo Mcleish (2001), a relação radialista/ouvinte pode tornar-se mais real pelo 

interesse que tem o radialista de responder à correspondência do ouvinte. Além disso, o autor 

classifica essa correspondência sob dois tópicos gerais: cartas para serem utilizadas no ar e 

cartas cuja resposta deverá seguir pelo correio.  

Em nosso estudo, o programa radiofônico a que fazemos referência é eminentemente 

interativo: os quadros que compõem as brincadeiras dependem efetivamente do público 

ouvinte/interactante. Assim, o radialista incentiva e convoca seus ouvintes a enviarem 

brincadeiras, através de cartas e e-mails, que envolvam amigos, para que a produção e o 

radialista possam, de fato, realizar mais um quadro e, daí, finalizar o programa do dia. 

Depreende-se, então, a forma de interação, por escrito, dos ouvintes com o programa, em 

especial, o radialista. 

É dentro de uma perspectiva funcional-interativa que iremos analisar a carta do 

ouvinte, estabelecendo um estudo comparativo entre os gêneros textuais ‘carta pessoal’ e 

‘carta do leitor’, para melhor entendermos como se configura a ‘carta do ouvinte’, uma das 

espécies do gênero carta ainda hoje muito pouco explorada. 

A análise das cartas do ouvinte, no contexto de um programa de rádio, tem como um 

dos objetivos confrontá-las com um gênero textual contíguo, porém, diverso, o do e-mail.  

Não há um protótipo para que se caracterize a carta do ouvinte. Nesse perfil, há uma 

relevante similaridade com a carta pessoal. O que, de fato, chamou-nos a atenção é a categoria 

de carta pedindo para realizar uma pegadinha. Nesse caso, pareceu-nos que há uma estrutura 

espontânea utilizada por esses ouvintes, em consonância com um único objetivo: participar do 

quadro “Pegadinha do Mução”.   

É interessante observar que, guiados pela narração radiofônica, apelo enfático feito 

pelo radialista para que ouvintes enviem brincadeiras e o prazer humorístico que proporciona 

tais brincadeiras, os ouvintes reagem e, basicamente em uma estrutura harmoniosa, escrevem, 

formando, assim, mais um tipo de gênero. Vejamos o exemplo: 

 

 Exemplo 01: 

 Teresina- PI     12/11/05                                                 ( carta 01) 
 Mução, 
 E ai, macho vei, como ta lá craia? 
 Primeiramente um abraço pra todos da Estação Sat. 
 Mução, meu nome é A. R., meu cel. X e resid. X 
 Quero que você faça uma pegadinha com um amigo meu: 
 Vítima : M. M. Apelido: Mourão Canto de Cerca. 
 Ele é radialista, ta procurando uma rádio para trabalhar, ele já falou com vários colegas e não 
 Deu certo, mais ele fica o tempo todo de bituca no pé do orelhão esperando um amigo ligar. 
 Ligue e diga que você é diretor de uma rádio, diga que pegou o número com um amigo dele, 
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 o Sérgio. Mução, o cara é Bruto, ali pega ar mesmo.  
Faça o muído que você sabe, vá secando o Lorenço... 

 Obs: Alguma dúvida me ligue pelo número acima. Queria saber também que dia ia passar a 
 pegadinha. 
 Por tanto um abraço pra todos...  A.R. 

 

Observa-se, no exemplo 01, que o ouvinte efetivamente desenvolve uma estrutura de 

carta que corresponde à expectativa do radialista. Esse ouvinte procura ser bastante objetivo e 

conciso em seus enunciados, supondo, assim, uma obediência ao que o radialista propôs no ar: 

“Mande sua pegadinha: seu nome, telefone, nome da vítima, apelido, telefone, detalhes da 

vida da vítima, mande todo o leriado para que eu faça o moído etc.” Dessa forma, normal é, 

para esses ouvintes, iniciar o texto já tratando do assunto, sem abordar outro, pois o interesse 

maior está em que o radialista veja sem mais tardar sua brincadeira escolhida pela produção e 

executada pelo radialista. 

  

Exemplo 02: 

 União dos Palmares- AL   18/outubro/ 2005                           ( carta 02) 
  

Oi, Mução! Parabéns pelo programa, que Jesus possa continuar te abençoando 
Pessoalmente e profissionalmente. 
*Mução...E te lovo.* 
Muçãozinho, eu (M.) e minha amiga M. queremos que você ligue para um amigo nosso 
chamado A. A., (o Magão). Ele trabalha na secretaria de saúde, diga que quer informações 
sobre como você faz para renovar o cartão de marcar consultas; pergunte sobre onde pegar 
os remédios que o médico receitou, e por final diga que ele é um incompetente em outras  
palavras ( não serve para nada). 
Mução, pense numa pôpa...   trabalho – (XX) X       Celular – X      

 Obs.: (Ele está no trabalho até as 17:00 hs.) 

 *ligue para M. (XX) X avizando qual é o dia que irás fazer a pegadinha.  
 Agradece: M., M. 
 Beijos. O Senhor te iluminará Sempre... Oro por Você 

 

Percebe-se, no exemplo 02, que mais uma carta apresenta seus elementos textuais com 

estratégias de polidez e de envolvimento interpessoal, baseados na amizade. Concebe-se aqui 

por elemento textual a essência do texto global, o que, por sua vez, será responsável pelos 

propósitos comunicativos dos ouvintes/interlocutores. Supomos que esses ouvintes têm uma 

relativa ânsia em apresentar os dados para a brincadeira com precisão e rapidez, ancorados no 

sigilo do radialista, uma vez que só fará sentido se for realizada sem que a outra parte 

envolvida saiba. Inclusive, eles aguardam, também, ansiosos por um retorno do radialista para 

a realização de tal brincadeira. Dessa forma, a estrutura desse gênero se revela, 

inconscientemente, no uso que esses ouvintes fazem desse tipo de brincadeira. 
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Vejamos mais um exemplo: 

  

Exemplo 03: 

 QUADRO PEGADINHA DO MUÇÃO                                                 ( carta 03) 
 NOME- S. ( ELE TEM UMA LOCADORA DE VÍDEO) 
 TELEF – (XX) X 
 
 QUE MANDA É H. (9900XXXX) 
 
 MUÇÃO, É UM CABRA NOVO, MAIS PENSE NUM CABRA VEIO MISERAVEL. PÃO 
 DURO, QUE SÓ ENTRA NAS FESTAS QUANDO OS AMIGOS PAGAM. AI FICA PEDINDO 
 PRO OUTROS PAGAREM TIRA GOSTO. 
 ELE TÃO MISERAVEL QUE O CACHORRO DELE NÃO AGUENTOU E FOI EMBORA 
 COM CORRENTE E TUDO. (ELE DAVA UMA BANDA DE BISCOITO DE MANHÃ, OUTRA 
 DE TARDE E DEPOIS AINDA COMIA O RECHEIO). 
 FAÇA O MUIDO E PARA PEGAR AR CHAME ELE DE BABÃO DA PREFEITURA 
 CHAME O PAI (V.) DE BABÃO DO PREFEITO A MÃE (L.) DE BABONA DA MULHER 
 DO PREFEITO (DIZEM QUE SÃO FUNCIONARIOS FANTASMA DA PREFEITURA). 
 MUÇÃO DIGA QUE FOI O NEGO C. QUE DISSE QUE ELES SÃO BABÃO. 
 E SE DER TEMPO CHAME A IRMÃ (L.) DE RAPUZEL (SO VIVE TRANCADA DENTRO DE 
 CASA, SÓ SAI NA JANELA. 
 DETALHES – NOME DO PREFEITO (A.) 
 ESPOSA DO PREFEITO (S.) 
 

Notadamente, mais uma carta se configura com uma estrutura próxima ao enunciado 

proferido pelo radialista no ar, estimulando seus ouvintes a escreverem e participarem do 

programa. No exemplo 03, percebe-se que o ouvinte entrou no jogo do comunicador e, 

realmente, repassou detalhadamente informações pertinentes da suposta vítima, sem levar em 

conta uma estrutura de carta que se envie a alguém que ainda não se conhece, ou seja, um 

mínimo de cordialidade. O que se percebe é que, para esse ouvinte, o que realmente vai 

interessar ao radialista é a brincadeira, fato esse que vai logo ao ponto, sem preâmbulos. 

Verificamos nas cartas analisadas que há uma diversificação em sua estrutura, no que 

tange à composição dos elementos paratextuais, pré-textuais e pós-textuais. Até porque não há 

uma fórmula institucionalizada que determine normas de como se deve construir um texto 

dessa natureza. A rigor, percebe-se que, tanto para o radialista, quanto para o ouvinte, o que 

efetivamente tem valor na carta é o elemento textual, ou seja, o propósito comunicativo, 

essência do texto. Chamou-nos a atenção a forma descontraída e a esperança que tem o 

ouvinte em ser atendido na brincadeira enviada. Basicamente, a maior parte das cartas, que 

compõem esse corpus, relativas às pegadinhas, em um total de 110, são constituídas pela 

seguinte estrutura composicional: 
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Quadro 01: Estrutura das cartas/pegadinhas 

 
  Estrutura Composicional das cartas/ pegadinhas: Número de cartas: 

Local, data, vocativo, mensagem, assinatura, P.S. 33 

Local, data, vocativo, mensagem, assinatura 21 

Local, data, mensagem 26 

Vocativo, mensagem, assinatura, P.S. 02 

Vocativo, mensagem 22 

Vocativo, mensagem, assinatura 06 

 

 

 

 

 

 

 

Do universo de cartas relacionadas aos pedidos de participação no quadro da 

pegadinha, nota-se, em um primeiro momento, que a estrutura composicional das cartas segue 

o modelo adotado das cartas pessoais, preconizado por Silva (2002), observando uma maior 

atenção para o Post-scriptum (P.S.) em número relevante, como se podem notar nos exemplos 

01 e 02, em forma de “Obs.”. Subentende-se, então, ser essa uma estratégia do ouvinte em 

demonstrar para o radialista que está atento, caso ele selecione sua carta e necessite mais 

informações para poder realizar a brincadeira.  

Para Silva (Op. cit.), trata-se de uma etapa não obrigatória do evento, no entanto, tem 

como função introduzir na cena algo que deixou de ser abordado no decurso da interação. 

Observamos também que o Post-scriptum, nas cartas do ouvinte, além da função postulada 

por Silva, a de informar mais algum item que ficou de fora do texto, subjaz como função 

intensificar o pedido ou mesmo sugerir, de forma destacada, que, a partir do momento em que 

a missiva fora produzida e enviada, o ouvinte/remetente estará à disposição do seu 

destinatário/radialista. Entendemos, assim, uma forma do ouvinte tentar estabelecer seu 

espaço e angariar a atenção do radialista para ser o contemplado na escolha da brincadeira. 

É relevante assinalar que, ao que se percebe, esse momento da interação tende a 

revestir-se de uma função mais interativa do que mesmo informacional, visto que detalhes da 

brincadeira já foram repassados no texto; daí se abriga um conjunto de estratégias interativas, 

fórmulas de polidez que exprimem os (últimos) movimentos através dos quais o 

ouvinte/interlocutor se volta para seu destinatário/radialista. Vejamos mais alguns P.S. nos 

exemplos retirados do corpus: 

 

 Exemplo 04: 

 Obs: Se possível gostaria de saber quando a pegadinha vai acontecer p/ que toda a 
 família possa escutar. Meu telefone é (XX) X. O telefone da pegadinha p/ C. é (XX).  ( carta 04) 
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Exemplo 05: 

 OBS: Por favor, ligue pra mim antes do programa, para que eu possa gravá-lo.  
 Meus telefones: (XX) XX ou (XX) XX                                                                             ( carta 05) 
 
 Exemplo 06: 

 P.S.: Por favor, não se esqueça de me avisar. Ah! Ia esquecendo: teu programa é “pai dégua”, 
 Melhor do que mamão com açúcar. Na cadeia alimentar equivale a uma Montilla Limão 
 com uma Sardinha Gomes da Costa.                                                                                  (carta 06) 
  

Em relação às cartas com assinatura, as quais aparecem em um número significativo 

no nosso corpus, trata-se de um expediente habitual utilizado pelo escrevente para firmar a 

autoria do texto, o que, segundo Silva, “equivale à validação do que foi enunciado” (2002, p. 

144). Percebemos que o ouvinte não julga necessário fazê-lo, uma vez que, no início do texto, 

como demonstra o exemplo 03, e também, durante o percurso da sua interação, conforme se 

verá no exemplo 07, esse ouvinte sinaliza para o radialista/destinatário quem é o autor do 

texto, caso diferenciado em uma carta pessoal, visto que não é comum presenciar exemplos 

desse gênero quando alguém escreve para um amigo se identificando “eu sou fulano”. 

Vejamos, então, o exemplo abaixo: 

  

Exemplo 07: 

 Pegadinha do Musão                                    28/08/05                                 ( carta 07) 
 Aí dentro! 

 Nome da vítima – S. 

 “Musão meu amor” 

 Musão por favor faça essa pegadinha com a minha mãe S. 
 Eu sou P., a filha dela da vítima. 
 Musão o apelido dela é bunda de ferida 
 A bunda dela é cheia de ferida e é uma catinga infeliz. 
 Ela pega ar ligeirinho. É uma popera. 
 Pense numa poupa 
 Ela tem 1 casa para alugar, musão diga que você quer alugar a casa, pergunte pelo 
 Preço, se a casa é boa. Aquele leriado todo. Não precisa nem entrar em detalhe. 
 Telefone de S. XXXX 
 Aí dentro! 
 

Subentende-se, no exemplo acima, que a ouvinte coloca-se em uma interação face a 

face com o radialista, similar a uma interação, ao encontrar alguém, em que o indivíduo se 

identifica, expõe seu objetivo e se despede, sem, com isso, repetir o nome ou, no caso da 

interação por escrito – a carta do ouvinte, o interactante ratificar a autoria do discurso com a 

assinatura na despedida. A linguagem utilizada por essa ouvinte é configurada como mais 

baixo calão, dentro do âmbito das variedades lingüísticas. Está mais para a interação oral, pois 

a ouvinte, também, utiliza-se das mesmas estratégias lingüísticas utilizadas pelo radialista 
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durante sua interlocução no ar. Esse tema será abordado com detalhes em um item mais 

adiante. 

Podemos admitir que a carta do ouvinte é uma correspondência entre estranhos, ao 

olharmos pela ótica de nunca ter havido uma aproximação física entre ouvinte e radialista. A 

relação estabelecida entre os ouvintes/escreventes e o comunicador é ocasional, 

diferentemente da carta pessoal, em que ocorre um movimento de idas e vindas de cartas.   

Verifica-se, então, na carta do ouvinte, a mesma característica da ‘carta à redação’, descrita 

por Melo (1999). No entanto, o que se vislumbra no enunciado desses ouvintes não é um 

discurso frio, distante de seu destinatário, mas um discurso um tanto acalorado, similar a 

amigos próximos, daí a relação com a carta pessoal. Percebe-se, assim, que, para esse 

ouvinte/interlocutor, a ausência de imagens do radialista não é um impedimento para que se 

estabeleça um laço de amizade, pois tem a voz desse comunicador que é presente, marcante, 

sempre à disposição do ouvinte nos horários pré-fixados. 

Considerando que a carta do ouvinte é um texto que circula eminentemente no espaço 

circunscrito ao programa a que se destina, no nosso caso, o Programa do Mução,  percebemos 

que é variável sua natureza, não sendo possível precisarmos se é de domínio público ou 

privado, dependendo do propósito que o ouvinte deseja realizar. Esse propósito pode estar 

inserido em uma das brincadeiras que o programa oferece, nesse caso, torna-se público, com o 

consentimento do outro, ou apenas em um elogio, agradecimento ou declaração feita ao 

radialista, ficando, então, restrita ao seu conhecimento. Há também, mas em número bem 

menor, cartas pedindo fotografia do radialista, aparelho de televisão, de rádio e até emprego. 

Assim como nas ‘cartas à redação’, nem todas as cartas de ouvinte enviadas ao 

programa são efetivamente utilizadas para realização das brincadeiras. Exceto as cartas de 

pedidos de ‘alô’, das quais uma boa parte é selecionada, e os nomes desses 

ouvintes/escreventes são relacionados em bloco para, então, o radialista pronunciá-los no ar. 

Outra característica peculiar ao estudo feito por Melo (1999), em ‘carta à redação’, em relação 

à triagem e edição das cartas. Enquanto no jornal o problema é o espaço, no rádio é o tempo. 

Outro fato similar ao das cartas do leitor é a possibilidade de o radialista poder 

modificar o enunciado de um ouvinte, acrescentar comentários nas brincadeiras e modificar o 

discurso, isso, sem dúvida, com total anuência desse ouvinte/interlocutor. É o comunicador 

que coordena o diálogo entre os ouvintes. É relevante o poder do ouvinte, uma vez que tudo 

começa a partir dele, das brincadeiras que envia, contudo seu poder é pequeno se comparado 

ao da produção. 
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No que diz respeito às cartas enviadas ao programa com outros propósitos que não 

sejam os da pegadinha, como pedidos de música, foto e alô, elogios ao programa etc., 

verificamos uma incidência em número bem menor que os da pegadinha, inclusive com uma 

estrutura composicional semelhante aos quadros que pedem brincadeiras, como podemos 

observar em um total de 15 cartas: 

 

Quadro 02: Estrutura das cartas com outros propósitos 
Estrutura composicional das cartas com outros propósitos Número de cartas 

Data, local, vocativo, mensagem, assinatura 07 

Data, local, vocativo, mensagem, assinatura e P.S. 03 

Data, vocativo, mensagem  03 

Data, mensagem, assinatura 01 

Mensagem 01 

 

Percebe-se que, assim como nas cartas de pedido das pegadinhas, não há um padrão 

homogêneo que defina a estrutura e as seqüências discursivas dessas cartas. Fica ao bel prazer 

do ouvinte elaborar seu texto, criar sua fórmula para interagir com seu destinatário/radialista. 

Mesmo utilizando uma composição estrutural semelhante às etapas das cartas pessoais, esse 

ouvinte fica à vontade para colocar sua assinatura ou não. No decorrer do seu enunciado, o 

ouvinte deixa pistas lingüísticas explícitas da autoria da correspondência.  

Do ponto de vista pragmático, entendemos que, para especificar o funcionamento 

dessas etapas e, por conseguinte, a coerência temática e pragmática das seqüências 

discursivas, um fator que emana dessa ação é o caráter dialógico e dialogal assentado nesse 

gênero. Nessa linha de discussões, o texto da carta do ouvinte, no que tange à organização e à 

disposição das etapas, institui-se em movimentos interativos e discursivos que exprimem a 

natureza do evento comunicativo produzido pela carta. 

Assim, tais movimentos refletem como o ouvinte/remetente, no decorrer da interação, 

vai elaborando o texto, organizado em uma lógica pragmática – interativa e enunciativa – 

onde subjaz a presença do seu interlocutor: concomitantemente, pelo diálogo escrito, o 

ouvinte/escrevente, além de se fazer presente, também torna presente seu 

destinatário/radialista. 

Salientamos que este estudo não se preocupa com os modelos de análise que 

privilegiam somente a dimensão estrutural do evento de interação, contrapondo-se à 

funcional. Nossa visão aqui instaurada defende que as dimensões pragmática, discursiva, 
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enunciativa, cognitiva, semântica e lingüística do texto demandam e compõem a organização 

da atuação verbal. Na materialidade lingüística, elas se revelam nas ações efetuadas pelo 

escrevente, que, de fato e de direito, vale-se de um conjunto de regras do jogo da linguagem 

em estudo. 

5.1.2 Recursos lingüísticos 

Nessa seção analisaremos os recursos lingüísticos presentes na superfície do texto das 

cartas, nas perspectivas da variação (seleção lexical, organização sintática e o uso de formas 

de tratamento) e do grau de formalidade.  

I) Seleção Lexical 

Certos de que a variação lingüística é um fenômeno que atinge toda e qualquer língua, 

pode-se afirmar que o princípio da variação lingüística mostra a existência de diversidades no 

interior de uma língua, assim como o fato de que o desempenho lingüístico dos falantes pode 

variar de acordo com os contextos – lugar, grupo social. 

Nos exemplos a seguir, veremos a seleção lexical e expressões utilizadas pelo 

radialista, em primeiro lugar, e pelos ouvintes em suas cartas, sugerindo um feedback 

contínuo. 

 

Quadro 03: Seleção lexical e expressões populares presentes nas cartas 
Carta Seleção lexical e expressões populares 

01 Macho vei, bituca, bruto, pegar ar, faça o muído, secando o lorenço. 

02 Eu te lovo, pense numa popa. 

03 Cabra novo, pense num cabra vei, faça o muído, pegar ar. 

04 Leriado, bonitão das tapiocas. 

05 Bizu, braba, gota serena, pegar ar, cabra, veia, remuído. 

06 Guere-guere, asilado velho, bruto, popeiro, pegador de ar, aí dentro, pai d’égua. 

07 Aí dentro, pegar ar, popera, pense numa poupa. 

  

Percebe-se no quadro acima, expressões populares configurando um conjunto de 

registros especiais, cujo domínio faz com que o ouvinte seja identificado com o gênero do 

programa de rádio em tela. É notável como o ouvinte/interlocutor reproduz fielmente a 

linguagem utilizada no programa pelo radialista. Há uma espécie de cumplicidade 

estabelecida entre esses interlocutores. Pode-se afirmar que essas expressões populares são 

tipicamente diversas e não muito usuais na nossa sociedade pelas conhecidas pessoas 

‘letradas’ e de determinada posição social. 
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A expressão mais utilizada nesse recorte do nosso corpus é ‘pegar ar’. Essa expressão 

é constantemente utilizada pelo radialista no momento das pegadinhas, ao interagir com o 

ouvinte-vítima, quando este corresponde à expectativa da pegadinha: reagir de forma 

indignada, revoltada e fazendo uso de palavras chulas e grotescas. Quando assim reage o 

ouvinte, o radialista faz esse comentário na pausa em que a vítima desliga o telefone. E daí 

que surge o humor. 

Assim, quando o ouvinte/escrevente envia a carta pedindo para o radialista realizar 

uma pegadinha com algum amigo ou desafeto, estrategicamente, reforça as brincadeiras do 

programa ao utilizar as mesmas expressões populares, enfatizando que vale a pena o 

comunicador escolher a sua indicação, pois a futura vítima reageria tal qual a expectativa do 

quadro, como também é uma forma de o ouvinte se fazer presente ao radialista como fiel 

espectador do programa, portanto, merecedor de crédito. 

Outra expressão bastante utilizada pelos ouvintes/escreventes é ‘aí dentro’. O 

comunicador, ao iniciar o programa, pronuncia essa expressão, anunciando que o programa 

está dentro de cada ouvinte; supõe-se, então, que o ouvinte/interlocutor, também utilizou essa 

expressão como uma forma de afirmar ‘estou dentro também do programa’, desde o início, 

portanto, aceite a minha sugestão de pegadinha. 

Quanto à expressão ‘pense numa polpa’, equivale a dizer que o enunciado do texto é 

uma excelente pegadinha, a qual renderá muitos risos, e a vítima é, efetivamente, um ‘pegador 

de ar’. Já ‘faça o muído’ e ‘cercando o lourenço’, são expressões permeadas por um grande 

valor semântico, que, metaforicamente, refere-se a estratégia que o radialista, com sua 

competência comunicativa, vai envolvendo a vítima, gentilmente, seja para efetuar uma 

compra, ou se fazer solícito em dada situação, dependendo do contexto, para, então,  alcançar 

o ápice do quadro, que é pronunciar o apelido do interlocutor, fato que este não suporta. 

Entendemos ser uma linguagem descontraída, bem humorada, dentro de uma situação 

criada para atender tal finalidade: o humor. O programa de rádio é um gênero eminentemente 

oral e essa oralidade interfere sobremaneira na produção dos textos das cartas enviadas pelos 

ouvintes. Podemos dizer que há, efetivamente, uma construção e co-construção entre os textos 

dos interlocutores ouvintes e radialista. 

Sem dúvida, são expressões de uso e gosto popular, algumas resgatadas no tempo pelo 

radialista em pesquisa de campo feita para este fim, pois o mesmo afirma que faz questão de 

trazer à tona palavras e expressões não mais usadas pela sociedade, para o programa ficar um 

pouco mais engraçado. 
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II) Organização Sintática 

Ao analisarmos a organização sintática dos enunciados das cartas enviadas pelos 

ouvintes, em especial, as de pegadinhas, um fato chamou-nos a atenção: a presença constante 

da conjunção integrante “que”.  As orações subordinadas substantivas objetivas diretas 

aparecem nos enunciados funcionando como complemento direto da forma verbal ‘diga’, 

predominantemente. Observemos nos exemplos: 

 

Quadro 04: Organização sintática das cartas 
Exemplo 08 (...) diga que você é diretor de uma rádio, diga que pegou o número com um 

amigo dele (...)  
Carta 01 

Exemplo 09 (...) diga que quer informações (...) diga que ele é um incompetente (...) Carta 02 

Exemplo 10 (...) MUÇÃO DIGA QUE FOI O NEGO (...) Carta 03 

Exemplo 11 (...) diga que C. mandou você (...) diga que já viu ela  (...) diga que ela é até 
bunitinha (...) 

Carta 04 

Exemplo 12 (...) Diga que  pegou o telefone dela (...) Diga que você é amigo de M. (...) 
Diga que o D. está virando (...) Diga que D. acabou com a cachaça (...) diga 
que ele não pode beber (...) 

Carta 05 

Exemplo 13 (...) Diga a ele que você (...) Lembre a ele que (...) Você diz que mora  (...) 
Diga a ele que está (...) Diga a ele que você (...) 

Carta 06 

Exemplo 14 (...) Musão diga que você quer alugar a casa (...) Carta 07 

 

Observamos que, em todo o nosso corpus relativo às cartas de pegadinhas, a 

organização sintática é feita nessa perspectiva.  Depreende-se, assim, que essa organização é 

construída de forma a atender ao apelo do radialista, conclamando os seus ouvintes a enviar 

pegadinhas para serem feitas nesse quadro. Para que se possa realizar essa brincadeira, é 

necessário que o ouvinte/remetente forneça todas as coordenadas, com detalhes, para que a 

brincadeira surta o efeito desejado, ou seja, ao orientar o comunicador com a fórmula ‘diga 

que’, entende-se que, se esse profissional disser de outra forma, a brincadeira poderá não 

funcionar, pois se trata de uma sinalização, é enfático. 

Surpreende-se, então, mesmo sem nenhum relacionamento in praesentia entre 

ouvintes/participantes, esses, em consonância, elaboram a construção dos textos, nessa 

perspectiva, os quais se configuram em um mesmo conjunto, harmoniosamente, para atingir 

seus propósitos. 

Por outro lado, revela-se, também, nessa estratégia lingüística utilizada pelo ouvinte, 

que nem sempre funciona, caso não convenha ao programa utilizar-se de expressões 

impróprias para o horário ou mesmo desqualificá-lo perante a opinião de seus espectadores. 

Verificamos em algumas cartas que, de fato, há ouvintes que enviam apelidos de baixo calão, 

grotescos, sendo assim, inadmissível pronunciá-los publicamente em ondas de rádio, onde a 
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credibilidade do programa está em jogo. Ou seja, mesmo sendo um programa humorístico, 

desenvolve-se um humor o que não fira a ética e os bons costumes, a famosa e conhecida 

‘piada de salão’, até porque há ouvintes que têm bom senso para censurar o que se veicula 

pelos meios de comunicação de massa. Nesse caso, esse gênero assemelha-se à carta à 

redação, no sentido de que se faz necessário uma triagem preliminar. 

Outra ocorrência em grau intenso nesse gênero é o uso constante dos verbos no 

imperativo. De acordo com a norma gramatical, o modo imperativo é usado para manifestar 

ordem, pedido, conselho, apelo pela concretização da ação. Assim, para exprimir o intento,o 

apelo à segunda pessoa do discurso pela realização da ação, utiliza-se o imperativo. É o que 

faz, intencional e estrategicamente, os ouvintes ao construírem seus textos. Observemos no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 05: Uso de verbos no modo Imperativo 
Exemplos Verbo e número de ocorrência Cartas 

Exemplo 15 Faça (2), ligue (2), diga ( 2), vá (1) Carta 01 

Exemplo 16 Ligue (2), diga (2), pergunte (1), pense (1) Carta 02 

Exemplo 17 Faça (1), chame (3), diga (1), mande (1) pense (1) Carta 03 

Exemplo 18 Faça (1), diga (4), ligue (1), chame (1) Carta 04 

Exemplo 19 Diga (5), pergunte (1), mande (1), ligue (1), fale (1) Carta 05 

Exemplo 20 Diga (6), pergunte (1), lembre (1), peça (1), avise (2) Carta 06 

Exemplo 21 Diga (1), faça (1), pergunte (1), pense (1) Carta 07 

 

Notamos que o verbo com mais ocorrência foi o ‘diga’. No contexto semântico-

discursivo das cartas analisadas, não percebemos uma ordem, mas sim, um apelo sinalizador 

de instruções, similar a um manual de instruções, ou seja, deverá ser esse o procedimento a 

ser abordado na interlocução com o ouvinte/vítima durante a brincadeira, ou até mesmo um 

acordo firmado entre ambos. 

Dessa maneira, na perspectiva das estruturas discursivas, a partir das propriedades 

formais do texto, observa-se o modo de organização da informação, isto é, as rotinas retóricas 

ou formas convencionais que o enunciador/ouvinte tem a sua disposição na língua quando 

quer organizar o discurso. 

Uma estrutura argumentativa, segundo Bonini (2005) em estudos acerca da noção de 

seqüência textual na análise pragmático-textual de Jean-Michel Adam, remete para a 

referência/foco enquanto composição de um comportamento futuramente observável em um 
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dos interactantes: o falante/escritor ou o ouvinte/leitor; tendo como base temática do texto 

uma sentença de demanda por uma ação, com um verbo no imperativo. 

O que significativamente se configura nas cartas analisadas desse corpus, nas quais 

esses ouvintes interpelam e apelam para a atenção do seu interlocutor utilizando-se desse 

recurso lingüístico, uma vez que, nesse jogo, há várias pessoas envolvidas é o desejo em 

serem contemplados na escolha de sua brincadeira em um universo de diversos participantes 

pleiteando o mesmo propósito. Além do que esse expediente também é uma resposta do outro, 

ou seja, do apelo produzido pelo radialista ao incitar seus ouvintes a enviarem as pegadinhas.  

III) Uso de formas de tratamento e grau de formalidade 

No conjunto das particularidades que originam o efeito de tipicidade da carta do 

ouvinte, consiste o caráter de informalidade das relações interpessoais que se revela na 

materialidade lingüística, no modo de edição do texto, no suporte utilizado, nas formas de 

tratamento, inclusive no próprio assunto que é veiculado nesse evento. 

Entende-se que os critérios adotados para determinar a distinção entre eventos 

comunicativos formais e eventos informais apóiam-se em fatores ligados à natureza e à 

finalidade social do evento do gênero, o que, supõe-se, implica a operacionalização dos papéis 

comunicativo e social dos participantes, o relacionamento interpessoal, o espaço social em 

que se emitem os eventos comunicativos e, também, o propósito comunicativo, as posturas 

enunciativas e as normas de polidez, atribuídas no decorrer da interação, que podem 

promover, em graus diversos, os efeitos de formalidade e informalidade, conforme preconiza 

Silva (2002). 

Nos eventos comunicativos do gênero em estudo, a privacidade é um aspecto que deve 

ser tratado como uma moeda de duas faces. Uma, por ser o conteúdo, a essência do enunciado 

de caráter público, ou seja, é a brincadeira que poderá ir ao ar, podendo todos tomar parte 

desse discurso; outra, é que as estratégias de envolvimento com o destinatário/radialista 

seãode caráter privado, pois esse turno só a esse profissional interessa. Portanto, não há 

interesse, nem contexto para se colocar no ar essas estratégias, por ser peculiar a esse gênero. 

Outro aspecto é a informalidade, uma vez que o relacionamento dos ouvintes/escreventes vs. 

radialista sugere ser bastante estreito, fundado na perspectiva das relações de amizade, mesmo 

sem se conhecerem, mas, ao mesmo tempo, são próximos, mesmo que virtualmente, pelo fato 

do compromisso assumido entre esses interlocutores na hora em que o programa está no ar.  

Dessa forma, passaremos a descrever os traços mais relevantes e recorrentes que 

desvelam uma expressão de informalidade desse gênero. No âmbito da seleção de recursos 

lingüísticos, dentre as evidências indicativas de informalidade nos eventos da carta do 
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ouvinte, sobressaem-se as formas de tratamento que incluem o nome do personagem, que por 

si já é irreverente; as expressões afetivas, a profusão de vocativo. Vejamos nas ilustrações: 

  

Exemplo 22: 

Oi, Mução! Parabéns pelo programa, que Jesus possa continuar te abençoando 
Pessoalmente e profissionalmente. 
*Mução...E te lovo.* 
 
Muçãozinho, eu (M.) e minha amiga M. queremos que você ligue para um amigo nosso 
chamado A. A., (o Magão). Ele trabalha na secretaria de saúde, diga que quer informações 
sobre como você faz para renovar o cartão de marcar consultas; pergunte sobre onde pegar 
os remédios que o médico receitou, e por final diga que ele é um incompetente em outras  
palavras ( não serve para nada). 

              Mução, pense numa pôpa...   trabalho – (XX) X       Celular – X     
                                                                                                                           (Carta 02) 

  

Exemplo 23: 

 “Musão meu amor” 

 Musão por favor faça essa pegadinha com a minha mãe S. 
 Eu sou P., a filha dela da vítima. 
 Musão o apelido dela é bunda de ferida 
 A bunda dela é cheia de ferida e é uma catinga infeliz. 
 Ela pega ar ligeirinho. É uma popera. 
 Pense numa poupa 
 Ela tem 1 casa para alugar, musão diga que você quer alugar a casa, pergunte pelo 
 Preço, se a casa é boa. Aquele leriado todo. Não precisa nem entrar em detalhe. 
                                                                                                                                                 (Carta 07) 

 

Notamos nesses exemplos o tratamento afetivo que as ouvintes/remetentes dispensam 

ao radialista. No exemplo 22, a ouvinte chega a tratá-lo com o nome no diminutivo, 

carinhosamente. Supõe-se um nível de intimidade elevado, derivando a informalidade. 

Religiosamente, a ouvinte invoca bênçãos para a proteção do comunicador. Já no exemplo 23, 

a ouvinte utiliza-se de formas lexicais do registro lingüístico íntimo e familiar, fica à vontade 

e produz seu enunciado com muita naturalidade, como se fosse endereçado a um amigo 

próximo. Outro exemplo: 

 Exemplo 24: 

 Mução, 
 E ai, macho vei, como ta lá craia? 
 Primeiramente um abraço pra todos da Estação Sat. 
 Mução, meu nome é A. R., meu cel. X e resid. X 
 Quero que você faça uma pegadinha com um amigo meu: 
 Mução, o cara é Bruto, ali pega ar mesmo. 
                                                                                                                            (Carta 01) 
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Percebe-se no exemplo acima que o ouvinte, despojado de qualquer formalidade, 

interpela seu interlocutor com expressões provavelmente usadas só para com alguém com que 

se tenha um certo grau de intimidade, assim como o uso do pronome de tratamento ‘você’ e o 

uso recorrente do vocativo. 

Através desses recursos lingüísticos usados estratégica e polidamente, o 

ouvinte/escrevente dirige-se ao seu interlocutor, para interpelá-lo, incitá-lo a envolver-se com 

o que está se anunciando. Recursos dessa natureza, no contexto das cartas do ouvinte, 

promovem efeitos de informalidade. 

Nessa seqüência, evidenciam-se mais traços que expressam o caráter informal dos 

eventos desse gênero. No âmbito das práticas de escrita de uma cultura tipográfica e digital 

como a nossa, a escrita à mão, a exposição da caligrafia é uma conduta que individualiza o 

texto, manifesta um traço pessoal do escrevente e conserva as marcas de peculiaridade do 

autor e do texto (cf. Silva, 2002). Assim, a informalidade das cartas do ouvinte resulta da 

intimidade que envolve a relação entre os interlocutores. Subentende-se que, nesse jogo, 

ouvinte versus radialista, há um espaço estabelecido entre esses. 

 Pelo fato de a grande maioria dos textos serem manuscritos assim como as eventuais 

condições que possam envolver o instante da produção do texto, por exemplo, pressa, lugar 

onde o texto está sendo produzido, as supostas interrupções, dentre outras, entendemos que, 

como sinalizam os dados do nosso corpus, a edição dos textos é executada no percurso da 

produção dos mesmos. Assim, os ajustes (ortográficos, introdução de palavras, corte de 

palavras, passagens escritas nas margens do papel, desenhos etc.) que o escrevente julga 

essenciais fazer são revelados na superfície do texto. Verifica-se, então, que o texto da carta 

do ouvinte é resultado de uma única e definitiva versão escrita, produzida ao sabor das 

circunstâncias da produção. 
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Exemplo 25: 

     
                                                   ( Carta 08) 

 

Exemplo 26: 

                          
                    (Carta 09)                                                                               (Carta 10) 
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Nessa perspectiva, distinguem-se mais dois traços que, da mesma forma, revelam o 

caráter informal dos eventos desse gênero. Um está evidente no tipo de suporte utilizado, a 

simples folha de caderno, seja do pequeno ou do grande, algumas folhas cortadas ao meio e 

até folha de agenda, sendo o primeiro expediente o mais usado pelos ouvintes/produtores das 

cartas do corpus investigado. O segundo refere-se a alguns recursos ilustrativos de que 

lançam mão os interlocutores/escreventes na escrita da carta, como é o caso de diferentes 

cores de caneta em uma mesma carta, desenhos, palavras sublinhadas, letras com formatos 

diferentes, entre outros, atribuindo ao texto um adorno ofertado aos olhos do leitor/radialista, 

como se observa no exemplo 26. 

Outro traço recorrente na carta do ouvinte que merece um destaque é o que se reporta 

à ausência de espaçamentos na superfície do texto que ocorre entre a abertura e os elementos 

textuais (corpo da carta). Contrariamente a que se afigura nas cartas oficiais – onde são 

definidos de forma milimétrica os espaçamentos entre os elementos pré-textuais, o corpo do 

texto e os elementos pós-textuais – as cartas do ouvinte não dispõem desse protocolo, ou seja, 

operam com outro. Podemos sugerir com isso que o recurso escolhido pelos escreventes da 

carta do ouvinte denota informalidade. 

Em relação às cartas oficiais, em uma perspectiva histórica, tal protocolo, além de ser 

um expediente meramente estático, representa, concomitantemente, um grau de formalidade 

da interação e a ligação hierárquica entre os interlocutores, conforme defende Arabyan (apud 

Silva, 2002) em estudo sobre recomendações de manuais franceses. Observa ainda esse autor 

que, quando a interação, através de correspondência, acontecia entre autoridades, as 

exigências poderiam ser revogadas. Assim como, em se tratando de resposta a um destinatário 

de posição social inferior a sua, o remetente, caso desejasse parecer atencioso e prestativo ao 

seu interlocutor, tinha como opção prescindir o protocolo e abolir os espaçamentos, 

instalando-se ali uma posição simétrica. 

A respeito das cartas do ouvinte, parece-nos razoável afirmar que a harmonia da 

ausência de espaçamento entre os elementos paratextuais e o corpo da carta é uma prática 

comunicativa que incorpora o sistema de normas sociais e pragmáticas, como também 

exprime a informalidade no evento desse gênero. 

5.1.3 Estratégias discursivas 

Na análise do corpus verificamos um número significativo de expressões lingüísticas 

que se caracterizam como formas reais para efetivar as estratégias discursivas e interativas, 

idealizadas pelo ouvinte/escrevente no decorrer do evento. Assim, a ação desse escrevente 
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sobre o texto e sobre o destinatário/radialista, tem como propósito orientá-lo, cooperativa e 

interativamente, em relação aos movimentos discursivos e textuais produzidos na superfície 

textual. 

No conjunto das cartas analisadas, as pistas lingüísticas identificadas como estratégias 

discursivas no texto são as seguintes: (i) fórmulas de saudação, enunciados interrogativos 

(saudação, perguntas diretas), (ii) vocativo, (iii) reproduções das expressões do radialista e 

(iv) fórmulas de despedida. 

 I) Fórmulas de saudação, enunciados interrogativos ( perguntas diretas) 

Em um número expressivo nos eventos das cartas, os ouvintes/escreventes abrem a 

interação servindo-se da invocação ao radialista que consiste na efetivação do ato de saudar e 

incitar sua atenção. Nota-se que essa ação discursiva de caráter dialógico configura-se como 

mais uma estratégia discursiva e interativa que incorpora a rotina comunicativa adaptada no 

evento desse gênero. Como se pode ver no quadro que segue, o ato de saudar, normalmente, 

assume, em termos lingüísticos, os seguintes formatos: 

 

Quadro 06: Fórmulas de saudação  
Exemplo Fórmula de saudação Formato Número de 

cartas 
Ex.27 Mução Nome do destinatário 40 

Ex.28 Oi Mução/Olá Mução Interjeição + nome do destinatário 21 

Ex.29 Meu amigo Mução Polidez + nome do destinatário 20 

Ex.30 Oi Mução, tudo bem? Como vai? Interjeição + nome do destinatário + 
expressão interrogativa 

12 

Ex.31 Mução meu amor/caba da peste/bonitão 
das tapiocas/querido 

Nome do destinatário + polidez 03 

 

O ouvinte/escrevente, ao fazer uso dessas estratégias discursivas, uma rotina de 

polidez, tem sua face preservada, positivamente. Além do efeito interativo que esse ouvinte 

deseja causar é de o apresentar-se solícito, cortês e próximo ao seu interlocutor. Vejam-se nos 

exemplos 29 e 31, nos quais o radialista é saudado polidamente, mediante um tratamento 

carinhoso, sobretudo no exemplo 29. Neste, a utilização do pronome possessivo “meu” denota 

um relacionamento de amizade consolidado, estabelecido. 

Outro fato interessante, pelo menos para quem não se conhece, é utilizar-se da 

expressão interrogativa, após a interjeição e o nome do destinatário, como se pode ver no 

exemplo 30. Essas formas interrogativas dão a impressão de que o ouvinte/escrevente coloca-

se próximo ao seu interlocutor. Subentende-se, então, nesse espaço dialógico, a criação de 

uma atmosfera de bate-papo informal e íntimo, no qual o outro, pela prática da leitura, uma 
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vez que ele incita seus ouvintes a enviarem cartas, vai dando sentido às pistas oferecidas pelo 

texto e (co)construindo cognitiva e interativamente o espaço dialógico ali instaurado. 

  II) Vocativo 

Como já comentado, a carta do ouvinte é um gênero que oscila entre o domínio 

privado e o domínio público da esfera midiática radiofônica. Subentende-se que o ouvinte, ao 

escrever, tem a consciência de que essa correspondência poderá cair no domínio público, uma 

vez que a brincadeira proposta é, de fato, ir ao ar. No entanto, o que nos chama a atenção é o 

poder de persuasão que esse ouvinte deseja obter diante do seu interlocutor/radialista, sabendo 

ele, que essa estratégia de envolvimento ficará restrita apenas a ele e o radialista, quando 

muito, à produção. 

Assim sendo, subjaz, nessas interações escritas, a idéia de privado empregada ao 

reporta-se o ouvinte a termos que compreende uma ampla gama de relações pessoais, as quais 

se efetivam entre indivíduos nas relações sociais, entre elas, desempenhar o papel de amigo. É 

nesse sentido que o ouvinte cria uma identidade social (ou papel social) que revela a estrutura 

das redes de relações sociais de nossa sociedade através dos eventos das cartas do ouvinte, 

pelas quais tentam construir um relacionamento baseado na amizade. 

Nessa seqüência, consoante com as idéias de Erickson e Schultz (1998), a construção 

da identidade social se dá nas relações interativas da vida cotidiana (lembremos que o 

programa de rádio em tela é diário), através das quais se instituem os processos de 

socialização, entrecruzados por realidades subjetiva e social. A construção da identidade, 

ainda enfatiza esses autores, é definida pelos atributos institucionais de referência na situação, 

assim como pelos atributos demandados com o status dos participantes, além de outros tantos 

fatores que afloram nos eventos interativos que intervêm na interação. 

Das cartas analisadas, é patente que, além da intenção de participar do programa, a 

idéia é construir e manter um relacionamento amigável. Os trechos a seguir, exemplificam 

como esses ouvintes/interlocutores definem, discursiva e enunciativamente, o posicionamento 

identitário em relação ao seu destinatário/radialista. 

 

Exemplo 32: 

Oi, Mução! 
Mução...E te lovo. 
Muçãozinho, eu e minha amiga... 
Mução, pense numa popa... 
                                                                                                                                                                     (carta 02) 
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Pode-se apreender, no exemplo 32, que o reiterado uso do vocativo ‘Mução’, nome do 

personagem radialista, além de expressões que revelam os papéis sociais dos interlocutores, 

são práticas comunicativas utilizadas em nossa cultura, que sugerem um relacionamento 

próximo, íntimo e pessoal. Subentende-se que o uso constante do vocativo “Mução” não só na 

abertura do evento, como também no decorrer deste, revela-nos que esses ouvintes, 

decididamente, apelam, incitam, invocam a todo instante seu interlocutor, similar a uma 

interação face a face, com o objetivo de ser efetivamente atendido. Cria-se, dessa forma, uma 

relativa expectativa em ser atendido pelo radialista. Encontramos a utilização desse recurso 

em um número significativo nas cartas analisadas do nosso corpus.  

Percebe-se, também, que esses recursos lingüísticos sugerem promover efeitos de 

polidez e, de igual modo, entender a qualidade do relacionamento entre os interactantes. 

Vejam-se alguns exemplos que conferem ao ouvinte um status de participante ativo do 

programa, o qual lhe outorga um tratamento com uma certa deferência e efetiva, assim, sua 

identidade social nessa comunidade, supõe-se assim pensar o ouvinte: 

 

Quadro 07: Recursos lingüísticos utilizados pelos ouvintes 
Ex. 33: Musão, sou ouvinte do seu programa adoro ouvir (...) Carta 08 
Ex. 34: Munçao (...) sou ouvinte do seu programa todos os dias Carta 10 
Ex. 35: Querido Munção (...) escutamos o seu programa que é muito bom. Carta 09 
Ex. 36: Mução (...) em 1º lugar sou sua fã nº 1, escuto seu programa todos os dias. Carta 04 

Ex. 37: Mução (...) apesar de ouvir todo santo dia o seu programa (...) quero gravar os 
quadros. Carta 06 

Ex. 38: Mussão, mim atenda mesmo que eu sou sua fan (...) Carta 08 
 

Depreende-se então, em todo o nosso corpus que, em nenhuma carta analisada foi 

visualizada a expressão do nome real do radialista e, sim, o nome do seu personagem. Assim, 

quando os ouvintes escrevem, fazem-no conscientes de que interagem com um personagem, 

irreverente, brincalhão, informal e carismático. Acreditamos, inclusive, que esses ouvintes 

julgam ser esse personagem um ente do mundo real, presente em suas vidas, 

incondicionalmente. Por outro lado, sabe-se que Mução só existe no espaço entre 16h e 19h, 

início e término do programa, e seu mediador é um ser mortal comum, anônimo que passa 

despercebido entre esses mesmos que o veneram enquanto personagem. 

 III) Reproduções das expressões do radialista 

Os exemplos do corpus aqui analisados se voltaram para demonstrar situações de 

cartas em que os ouvintes têm um relacionamento estreito, pelo menos, sentem-se com esse 

direito, fundado em relações sociais de amizade, os quais parecem conservar entre si uma 
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interação contínua, de um lado, os ouvintes com a escrita, do outro, o radialista, utilizando-se 

do oral.  

Seguindo as pistas lingüísticas do texto desse evento em estudo, visualizamos, do 

ponto de vista funcional, algumas estratégias discursivas e interativas, agenciadas pelo 

ouvinte/escrevente para seduzir seu interlocutor, de acordo com seu propósito em mente. 

Observamos que esses ouvintes no evento comunicativo de que fazem parte, mobilizam uma 

série de estratégias que são peculiares ao programa, são, portanto, materializadas 

lingüisticamente, para o jogo que está sendo jogado entre esses interlocutores.  

Dessa forma, os ouvintes/interlocutores vão delineando a interação a partir das 

informações e estratégias textuais, discursivas e interativas repassadas no momento da 

interlocução pelo radialista na execução do seu programa, atribuindo, então, os ouvintes, 

sentido e polidez ao que está sendo anunciado para esse comunicador. Vejamos os exemplos 

que se seguem: 

 

Quadro 08: Estratégias textuais, discursivas e interativas dos ouvintes 

Ex. 39: Macho vei, vítima, apelido, caba bruto, pega ar, muído, secando o lorenço Carta 01 

Ex. 40: Eu te lovo, pense numa pôpa Carta 02 

Ex. 41: Cabra novo, cabra veio, muído, pegar ar Carta 03 

Ex. 42: O bonitão das tapiocas, leriado,detonar, pega ar, apelido Carta 04 

Ex. 43: Bizus, braba, gota serena, pegam ar, cabra, véia, remuído Carta 05 

Ex. 44: 
Guere-guere, asilado velho, pegador de ar, aí dentro de jumento, vítima, apelido, pai 

dégua, sardinha Gomes da Costa, Montilla Limão 
Carta 06 

Ex. 45: Aí dentro, vítima, apelido, catinga, pega ar, popera, pense numa poupa, leriado  Carta 07 

Ex. 46: Brabo, minininho, lou (alô) Carta 08 

Ex. 47: Vítima, pegar ar, corno, respeite a polícia, pneu de trator Carta 09 

Ex. 48: Apelido, pegada de ar, pneu de trator, leriado, prinspa Carta 10 

 

No quadro acima, os exemplos demonstram as várias estratégias discursivas 

agenciadas pelos ouvintes para levar a efeito seu intento discursivo: estabelecer com seu 

interlocutor um contrato para que sua brincadeira seja aceita, uma vez que ela provoca o 

efeito desejado pelo radialista e perfil do quadro, pois o ouvinte articula as mesmas 

expressões que o comunicador utiliza no decorrer do seu programa, sobretudo no espaço do 

quadro das pegadinhas, no qual se anunciam todas as instruções de como se deve enviar a 

brincadeira para ser exibida no programa. Essas expressões serão retomadas no item que 

tratará sobre o Humor, mostrando seu significado e sentido no contexto do programa. 
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Podemos considerar esse ouvinte um participante ativo, atento e fiel aos seus 

propósitos e, em conseqüência, ao programa. O exemplo 44 é um caso típico de ouvinte fiel e 

que procura demonstrar isso para seu interlocutor/radialista. Ele utiliza várias expressões que 

o radialista enuncia oralmente, inclusive os produtos de merchandaising ‘sardinha Gomes da 

Costa’ e ‘Montilla Limão’, além de enviar 6 tipos de brincadeiras, sendo uma para cada 

quadro apresentado no programa. O efeito que o ouvinte deseja provocar no seu interlocutor é 

o de ser contemplado por ser amigo fiel ao programa. 

Outro fato típico dessa categoria de ouvinte se reporta ao exemplo 49, em que este 

repete o discurso do comunicador e o elogia, sempre sinalizando para  seu interlocutor que 

está atenta ao programa e que é fiel. Seria interessante aprofundar mais e tentar entender por 

que esses ouvintes têm a necessidade em divulgar para o radialista que é fã, não deixa de 

assistir ao programa um dia sequer etc. Isso não soa como apenas polidez. Há algo que subjaz 

a esse interesse. No entanto, ficaremos, por ora, apenas com a análise da superfície textual. 

 

Exemplo 49: 

(...) Adoro todos os quadros do seu programa. Se possível gostaria de participar da ligação acobrar  
            pedindo sinal de fax e da pegadinha.Eu adoro quando você diz que é POLÍCIA e fica repetindo 
 o apelido + de uma vez (...)  
                                                                                                                                                           ( Carta 04) 
 

Percebemos, assim, nesse exemplo, que a ouvinte tenta negociar com seu interlocutor, 

mediante estratégias discursivas, que, a rigor, são peculiares ao programa, traduzindo uma 

atitude de polidez, além de demonstrar ser uma ouvinte presente e participativa do programa, 

merecendo ser contemplada na escolha da carta. É nesse sentido que a ouvinte tem a 

necessidade de envolver discursivamente o seu interlocutor, utilizando dessas estratégias de 

envolvimento interpessoal. 

IV) Fórmulas de despedidas 

Segundo Silva (2002), tanto a despedida como a saudação são seqüências discursivas 

através das quais se pode depreender a espécie das relações interpessoais entre os 

interactantes. Trata-se, na realidade, de um recurso que formaliza o fecho da interação, por 

meio de uma prática comunicativa que exprime uma afetividade entre os interlocutores. A 

bem da verdade, é notório que o radialista trate com atenção e afetividade seus ouvintes, uma 

vez que este depende quase que totalmente da audiência desses para manter a rádio no ar. 

As fórmulas de despedidas ficam ao gosto do ouvinte, pois não deixa de ser um espaço 

discursivo no qual se abrigam práticas comunicativas que se caracterizam como verdadeiras 
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estratégias discursivas finalizadoras da atividade de interlocução. Vejamos os exemplos a 

seguir: 

 

Quadro 09: Fórmulas de despedida 

Ex. 50: Por tanto um abraço para todos Carta 01 

Ex. 51: Beijos. O Senhor te iluminará sempre...Oro por você Carta 02 

Ex. 52: Um grande beijo Carta 04 

Ex. 53: Mução um abraço e um aí dentro bem grande do jumento Carta 06 

Ex. 54: Aí dentro! Carta 07 

Ex. 55: Obigada por ler minha carta e atende-la Carta 09 

Ex. 56: 
Um grande abraço para você e todos que fazem parte deste grande programa. Beijos!!! 

De sua prinspa 
Carta 10 

 

Esses exemplos, representativos do formato que assume a etapa de fechamento da 

carta do ouvinte, desvelam, enunciativa e interativamente, a voz do ouvinte/interlocutor, ao 

firmar, através da escrita, um envolvimento afetivo e amigável com o radialista. Note-se que, 

nos exemplos 53 e 54, os ouvintes utilizam a mesma expressão ‘aí dentro’, fórmula utilizada 

pelo radialista durante sua interlocução oral. Quanto ao exemplo 56, a ouvinte finaliza sua 

interlocução se autodenominando de ‘prinspa’, tratamento afetivo (princesa) normalmente 

utilizado pelo radialista ao interagir no ar com alguma ouvinte. No exemplo 55, a ouvinte 

agradece, antecipadamente, pelo fato do comunicador ler sua carta e vai além, tem a certeza 

de que esse profissional irá escolher sua brincadeira para realizar o quadro. Aliás, não se sabe 

se é uma estratégia do ouvinte, mas fato é que este deixa evidente no seu enunciado de que 

será atendido, inclusive, quanto a isso, nos exemplos 04, 05 e 06, o ouvinte demonstra, 

implicitamente, de que será atendido pelo radialista. 

Os demais exemplos caracterizam-se pelo aspecto íntimo e próximo, sugerindo que 

esses interlocutores são pessoas próximas, desfrutando de um alto grau de envolvimento, pois 

até onde se sabe de etiquetas, beijos e abraços são enviados para alguém que seja muito 

próximo e que se tenha uma relativa intimidade. Nesse caso, o próprio comunicador coloca-se 

não perto, mas dentro desses ouvintes, com a sua voz, daí a suposta intimidade. Percebe-se 

que esses ouvintes produzem seus textos ao sabor de seus desejos, esperanças e, sobretudo, 

intenção em manter viva a ‘chama’ de uma amizade ali instaurada.  
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5.1.4 Organização retórica: propósitos e funções comunicativos 

Retomando os estudos realizados por Marcuschi (2002) acerca dos gêneros textuais, 

especificamente, a carta, definimos esse gênero como de natureza sócio-comunicativa, 

baseado em parâmetros pragmáticos e discursivos, visto que sua sedimentação se dá através 

de práticas sociais desenvolvidas e testadas, para atingir determinados propósitos 

comunicativos. 

Concebemos, juntos com Zanotto (2005), que a organização retórica tem por uma de 

várias finalidades a de convencer ou persuadir seu destinatário. Assim, estão incluídos na 

organização retórica dos textos todos os elementos que os compõem, além dos elementos 

textuais e paratextuais, os “paralingüísticos, os extralingüísticos, os lingüístico-gramaticais e 

os formais” (p.100). Dependendo da forma como são produzidos a seleção e o arranjo desses 

elementos na construção geral do texto, de que resulta o nível de convencimento ou persuasão 

dos textos.  

Nas cartas aqui analisadas, nenhum dos elementos que perpassa a produção gráfica 

pode-se considerar inútil ou inocente. Na realidade, esses elementos concorrem para a 

formação do sentido geral do texto, seja contextualizando, seja fundamentando 

enunciativamente ou mesmo semiotizando lingüística e discursivamente o enunciado (cf. 

Zanotto). 

É relevante observar se uma carta apresenta, ou não, e a forma como ela se mostra, por 

exemplo, com local e data, vocativo, assinatura etc. Bakhtin ([1979]1997) já afirmava, 

referindo-se aos diversos tipos de enunciados resultantes das incontáveis atividades humanas 

nas diferentes esferas de ação: 

 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas [da 
atividade humana], não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 
seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais -, mas 
também, e, sobretudo, por sua construção composicional. (p.280) 

 

Entendemos que essa diversidade de construção composicional reflete-se em cada 

gênero de texto. É assim que vemos carta do ouvinte como um gênero que tem estrutura  

particular de textualização. Silveira (2002, p.121) comunga das mesmas idéias ao analisar os 

movimentos retóricos e as estratégias dos escreventes que produzem ofícios. Silveira define-

os como ‘esquema tático’, cujos movimentos funcionam como ‘lances’ para se buscar e 

legitimar um determinado propósito. Essa autora defende a existência de propósitos 

comunicativos dominantes e secundários. Assim, continua Silveira, esses propósitos agem 
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dentro de uma ordem hierárquica: os movimentos ‘menores’ servindo de suporte para o 

movimento que manifesta o propósito dominante.  

Nessa seqüência, vamos tentar descrever a organização retórica de um exemplar de 

nosso corpus, no âmbito dos propósitos comunicativos. É relevante destacar que os elementos 

que revelam os propósitos são idênticos, uma vez que são direcionados para um mesmo 

quadro, do mesmo programa. No entanto, são maleáveis no seu formato, pois o arranjo vai 

depender da criatividade de seus idealizadores. É assim que surge a variabilidade da 

argumentatividade. Na totalidade das cartas de pegadinhas, percebemos que os interactantes 

têm um alto poder de convencer e persuadir. Vejamos um exemplo: 

 

Exemplo 57: 

 (...) 
Meu caro Mução eu mim chamo S. da. S. moro na E. V.do J. 05. Prazeres Jaboatão dos 
Guararapes (PE). Eu Mução estou lhe escrevendo para pedir até por caridade que você 
faça uma pegadinha com minha melhor amiga A. L. da S., eu Mução assisto seu  
programa desde quando eu vivia em S. Paulo e continuo assistindo gosto muito das suas  
pegadinhas; por isso eu quero que você faça essa pegadinha com A.L. da S. Ela trabalha 
de empregada doméstica na casa de D. C. em Candeias. O telefone de A. L. é esse XX (...) 
Mução pra ela pegar ar chame ela de Olívia Palito ou Sibito Baleado Ela vai dá uma 
poupa Mução (...) Faça um leriado sercando o Lourenço que  pra ela cair na pegadinha (...) 
 
LIGUE MUÇÃO POR FAVOR QUE EU QUERO VER A POUPA DELA Eu vou ficar 
Ligado no seu PROGRAMA que eu quero ela falano com você e eu Morrendo de Sourrir. 
 
                                                                                                                                (Carta 11) 
 

Nessa linha de raciocínio, não se defende aqui uma estrutura institucionalizada, com 

modelos e formatos rígidos de como produzir um evento de gênero dessa natureza, mas, sim, 

na perspectiva dos propósitos comunicativos direcionados ao quadro das pegadinhas, há, sem 

dúvida, uma predominância de seqüências argumentativas e uma unanimidade no uso das 

expressões usadas pelo radialista no momento da realização da brincadeira no programa. Não 

se pode negar que o uso dessas expressões exerce uma grande força argumentativa, portanto, 

de convencimento e persuasão por parte do ouvinte.  

É o que se pode verificar no exemplo 57. O ouvinte, estrategicamente, após revelar seu 

propósito dominante - a realização da brincadeira com uma amiga sua - segue por um 

propósito secundário, como se fosse uma cláusula do contrato estabelecido entre ouvinte e 

radialista, que é ouvinte fiel do programa, argumento relevante para que o comunicador o 

inclua no rol das brincadeiras. Inclusive, segue esse ouvinte, desenvolvendo sua 

argumentação dando ênfase às expressões peculiares do programa, tentando, com isso, 

mostrar para o seu interlocutor que sua pegadinha, de fato, vai atingir o objetivo do quadro: 
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provocar risos nos ouvintes. Supõe-se que esse ouvinte é quem atua como autor e dirigente de 

um espetáculo, que esbarra apenas na seleção da brincadeira feita pelo outro. Daí, esses 

interlocutores serem co-autores do quadro em tela. 

O que podemos afirmar é que, a partir do exemplo acima comentado, toda a nossa 

análise voltada para as cartas das pegadinhas tem uma mesma característica de propósitos e 

argumentatividade. As variações são mínimas. Assim, elaboramos um quadro que demonstra 

o que prevalece para determinados ouvintes só o propósito dominante – logo de início o 

ouvinte relata o que quer, sem entrar em propósitos secundários – e aqueles que se utilizam do 

propósito dominante e propósitos secundários. Vejamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 10: Propósitos comunicativos das cartas 
Exemplos Tipo de propósito Nº de ocorrências 

Ex. 58 Propósito dominante (pegadinha) 71 

Ex. 59 Propósito dominante + propósitos secundários (elogios, pedidos outros) 40 

 

Nestes termos, o ouvinte que escreve o faz com o propósito em ser atendido. 

Retomando as idéias de Bachelard (apud NUNES, 2004), acreditamos aqui que, quem produz 

uma carta dessa natureza, não a produz aleatoriamente, mas incentivado pela viva voz do 

rádio. Então, esse ouvinte, em seus devaneios, é  levado a conduzir-se para sua mais profunda 

intimidade, e atende ao chamamento desse locutor, daí, faz mais do que escutar, ele torna-se 

co-produtor, ou seja, assume uma outra função: ora locutor, ora interlocutor. 

Além das cartas que os ouvintes enviam pedindo para o radialista realizar uma 

pegadinha com algum amigo ou desafeto, há no nosso corpus um número relativo a outros 

propósitos, como já mencionado anteriormente. Torna-se instigante mergulhar no “eu” desses 

ouvintes/produtores, uma vez que esses não conhecem, de fato, o radialista, sua imagem. No 

entanto, há o conhecimento da voz e a vivência no ouvir essa voz nos dias em que o programa 

entra no ar. A aproximação virtual se efetiva nesse compromisso firmado entre ouvintes e 

radialista: alguns chegam a parar suas atividades para ouvir o programa, mesmo que seja 

algum quadro; outros, não obstante continuarem suas atividades, ouvem o programa. Observe 

o exemplo: 
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Exemplo 60: 

 Meu Amigo Mução... 
 De antemão te chamo de amigo pelo fato de estar todas as tardes ligada no teu programa, 
 depois de um dia exaustivo de trabalho, você, seus companheiros e seu alto-astral são 
 como um bálsamo, cócegas na alma; ma-ra-vi-lha!!! 
 Sou G. (...) Elogios a você e ao seu programa devem ser diários, né? novamente irei 
 repetir o que disse, é simplesmente maravilhoso rir, participar e me sentir parte desta 
 família. (...) Gostaria imensamente de te conhecer pessoalmente, será possível??? (...) 

Beijo! Saúde e Paz!!!  
                                                                                                                (Carta 12) 

  

Percebemos, no exemplo 60, um contrato estabelecido e correspondido pelo ouvinte, 

criando um vínculo de amizade com o radialista e a necessidade de firmar o compromisso da 

sua audiência, não só como ouvinte assíduo, mas como parte de uma comunidade.  

Na perspectiva desse estudo, a função social da carta do ouvinte estabelece um meio 

de interação humana, construindo caminhos para novos contatos interpessoais. Dessa forma, 

entendemos juntos com Bakhtin ([1929]2006) que a interação, como um espaço 

essencialmente social e dialógico, afigura-se tanto constitutiva como intermediária dos 

processos de socialização dos interactantes , em que esses sujeitos, discursiva e 

interativamente, refletem, narram, descrevem, pedem e argumentam, partilhando suas 

expectativas, desejos e seus sentimentos à luz dos propósitos comunicativos que os orientam 

para levar a efeito a interação.  

Assim, parafraseando uma assertiva de Bakhtin ([1979]1997,p. 320), o 

remetente/ouvinte espera de seu destinatário/radialista uma resposta, assumida como uma 

compreensão responsiva ativa, ou seja, a carta do ouvinte é produzida para ir ao encontro de 

uma resposta. 

Dando continuidade ao caminho metodológico projetado por esta pesquisa, a trilha que 

ora se inicia é aquela que nos leva a entender, categorizar, descrever os recursos lingüísticos e 

propósitos comunicativos do gênero textual emergente  e-mail. 

5.2 O E-mail do ouvinte 

5.2.1 Categorias e características  

Neste item, o tópico central a ser abordado será o gênero e-mail – o qual partilha 

propriedades com as cartas e a oralidade do programa – com o objetivo de descrever as 

características gerais de sua configuração e funcionamento, bem como categorizá-los dentro 

do âmbito do programa ao qual se circunscreve. Conforme já abordado em nosso fundamento 
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teórico acerca da estrutura do e-mail, nosso passo agora se direciona à estrutura desse gênero 

em sua comunidade discursiva. 

Como nas cartas, os e-mails apresentam uma estrutura diversificada. Não há uma regra 

a seguir para a elaboração dos textos nesse gênero. Mais uma vez os ouvintes/interactantes 

teclam ao sabor do momento, sem uma preocupação ou cuidado maior com a linguagem.Em 

um total de 80 exemplares do gênero e-mails, observamos a seguinte estrutura composicional, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 11: Estrutura composicional dos e-mails 
Estrutura composicional dos e-mails Nº de e-mails 

Saudação +  mensagem + fecho 41 

Saudação + mensagem 11 

Mensagem + Fecho 17 

Ausência de saudação e fecho + mensagem 11 

 

Como já mencionado na fundamentação teórica, o e-mail dispõe de uma organização 

padronizada e peculiar ao software utilizado, dispensando, então, o usuário de repetir a 

fórmula da carta, como por exemplo, a data. No entanto, o que percebemos em sua grande 

maioria é a necessidade de o ouvinte/escrevente revelar a sua localização geográfica, 

estabelecendo um elo com o radialista, apesar da distância. Observemos o exemplo: 

 

Exemplo 61:  

From: E. S. D. e.s.d.@hotmail.com 
 Sent: segunda-feira, 23 de janeiro de 2006 02:07 
 To: mucao@mucao.com.br 
 Subject: cds de pegadinhas 

 Olá mução, tudo bem? meu nome é E. S. D., moro no município de Nova Iguaçu-RJ 
 e sou fã das suas pegadinhas; gostaria de saber se vc faz pegadinha para outros estados 
 do Brasil , pois tem um conhecido meu que não suporta um certo apelido que tem e com  
 certeza seria muito engraçado ouvir vc fazendo aquele leriado e aquela fuleragem com ele; 
 Também gostaria de saber como posso adquirir os cds de pegadinha do seu programa. Um 
 abraço para todos e conto com a sua resposta positiva a respeito da pegadinha. 
 obrigado e um grande abraço                                                                                     (e-mail 01) 
 

Vemos que o ouvinte se identifica e informa o local onde reside. Supõe-se que, nesse 

gênero, por não ter uma estrutura padronizada com o nome da localidade e no texto, esse 

espaço discursivo, enquanto abertura desse texto, não condiz com o gênero, então, 

estrategicamente, esse ouvinte utiliza-se dessa prerrogativa. Para melhor ilustrar em 

quantidade, veja-se o quadro abaixo: 
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Quadro 12: Localização geográfica presente nos e-mails 
E-mails com identificação de localização geográfica: Nº de E-mails: 

Brasil 45 

Exterior (EUA, Suíça, Itália, Paris) 09 

 

Percebemos, assim, que, para esses ouvintes, é fundamental que o radialista saiba de 

onde provêm essas interações e, daí, valorizar esse ouvinte, pois, apesar da distância 

geográfica que os separa, a distância da voz do radialista é inexistente, ou seja, está sempre 

presente no dia a dia desses interlocutores. Temos, assim, essa característica peculiar ao e-

mail do ouvinte. 

Ainda no exemplo 61, o ouvinte, discursivamente, preocupou-se em saudar o 

comunicador ao utilizar-se do fecho, finalizando seu texto. Apenas não colocou a assinatura, 

por já ter se identificado no corpo do texto. Verificamos, então, que nem todos os e-mails têm 

saudação e/ou fecho.  

5.2.2 Recursos Lingüísticos 

Nesse item analisaremos os recursos lingüísticos que se encontram na superfície do 

texto dos e-mails, nas seguintes perspectivas: seleção lexical, organização sintática, uso de 

formas de tratamento e grau de formalidade. 

 

I) Seleção Lexical 

Surpreendentemente, em todos os e-mails do nosso corpus, poucas foram visualizadas 

na materialidade lingüística desses textos as mesmas expressões lexicais utilizadas pelo 

radialista, fato esse totalmente inverso no texto das cartas analisadas. Observem-se as 

incidências no quadro abaixo: 

 

Quadro 13: Seleção lexical e expressões populares  
Exemplo Seleção lexical e expressões populares Ocorrências 

Ex. 62 Fuleragem, pegar ar 04 

Ex. 63 Aí dentro, abraço por trás, cabra veio/ da peste 03 

Ex. 64 Fulero, baytola, serre as gaias/chifres, corno veio, macho 02 

Ex. 65 Pense num povo doido, pense num homem grosso, pense numa pressão, pense numa 
popa, pensa numa resenha, num moído 

01 

Ex. 66 Vixe, bicho pega, sovaco, leriado, marromeno, bufa, rei arca da bicharada, negada, 
otoridade, brabo 

01 
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Uma boa parte dessas expressões já foi comentada no item sobre as cartas. Exceto pelo 

exemplo 63, na expressão ‘abraço por trás’, refere-se a uma forma bem peculiar do radialista 

tratar seus ouvintes do sexo masculino. Da mesma maneira, o ouvinte trata o radialista, ou 

seja, uma forma de revanche bem humorada, pois em uma cultura como a nossa, não é 

comum um homem abraçar o outro por trás. É pejorativo e até mesmo relacionado com a 

prática entre homossexuais. Inclusive, no programa há um personagem homossexual, com o 

qual o comunicador realiza muitas brincadeiras envolvendo os ouvintes assumidamente 

‘machos’, relacionando-os com esse personagem. Enquanto no exemplo 66, na expressão ‘rei 

arca da bicharada’, o ouvinte coloca o radialista como o maior de todos (os homossexuais do 

programa), não de uma forma depreciativa, mas a soar como um elogio. Já no exemplo 64, o 

termo ‘baytola’, está relacionado a esse perfil do programa, não que seja direcionado a 

homossexuais, mas que fazem disso uma forma de humor. Daí o ouvinte usar livremente essa 

expressão na certeza de que também estará produzindo humor, além de confirmar sua 

identidade com o programa, ser um ouvinte assíduo e, portanto, merecedor da atenção do 

radialista. 

Como se percebe no quadro acima, não há uma grande incidência no texto dos e-mails 

de expressões utilizadas pelo radialista no programa e configuradas nesses textos. Mesmo 

assim, como nas cartas, essas expressões geram uma certa identidade no ouvinte, como se 

esse ouvinte firmasse um contrato de que realmente ouve o programa. De qualquer forma, 

essa seleção lexical e expressões pitorescas estão presentes em bom número na materialidade 

lingüística do nosso corpus. 

           II) Organização Sintática 

Após uma análise detalhada dos e-mails do nosso corpus, percebemos uma forma 

marcante em sua grande maioria: a presença constante do verbo no futuro do pretérito. 

Normalmente, o falante, ao enunciar o processo verbal, pode tomar várias atitudes em relação 

ao que enuncia: de certeza, de dúvida, de ordem, de pedido etc. O futuro do pretérito pode 

exprimir um fato futuro em relação a um fato passado, indicar incerteza, hipótese, dúvida e, 

ainda, usa-se esse tempo verbal, em vez do presente do indicativo ou do imperativo, como 

forma de cortesia, de polidez, de boa educação. Em relação à adequação de seu uso, Cunha 

(1970, p.222) defende o emprego do futuro do pretérito “como forma polida de presente, em 

geral denotadora de desejo”. 

Vejamos no quadro abaixo os verbos e sua quantidade de ocorrências: 
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Quadro 14: Organização sintática 
Exemplo Verbos no futuro do pretérito Ocorrências 

Ex. 67 Gostaria 35 

Ex. 68 Queria 10 

Ex. 69 Poderia 03 

Ex. 70 Ficaria, precisaria 01 

 

Diante desse fato, que representa uma grande parcela do número de e-mails que 

compõe o nosso corpus, somos levados a entender que o emprego do futuro do pretérito nos 

textos desse gênero digital traduz uma forma polida e atenuada de expressão, portadora de um 

real desejo, em uma busca por resposta concreta e afirmativa da parte do radialista a quem se 

dirige o ouvinte. Fica claro nos enunciados desses ouvintes um forte desejo de seu pedido ser 

atendido pelo radialista. 

Encontramos, também, em números significativos, verbos no presente do indicativo e 

no imperativo. Segundo os gramáticos, o presente do indicativo denota uma postura mais 

firme e decisiva, uma manifestação do verdadeiro intento, que busca efetiva concretização no 

campo dos fatos. Enquanto o modo imperativo, como já comentado no item das cartas, 

expressa ordem, pedido, conselho, apelo pela também concretização da ação. Os ouvintes 

interactantes parecem fazer bom uso dessas formas verbais. Observemos o quadro abaixo: 

Quadro 15: Predominância de verbos no presente do indicativo e no imperativo                                     
Exemplos Verbos no presente do indicativo Ocorrências 

Ex. 71 Sou/somos 27 

Ex. 72 Estou/estamos/estão 21 

Ex. 73 Tem 13 

Ex. 74 Escuto/ouvimos/escutamos, moro/moramos 11 

Ex. 75 Gosto/gostamos 08 

Ex. 76 Preciso, quero, fico, agradeço, tenho 04 

Ex. 77 Faço, peço, trabalho, adoro 03 

Ex. 78 
Venho, trabalhamos, são, assisto, informo, mando, ficam, possamos, entro,vou, 
digo, posso, choro, espero,tem, conto, trabalho, fica, pedimos, esperamos, 
preciso,vou, acho, aguardo, admiro, parabenizo, fica, divirto, procuro 

02 

 Verbos no imperativo  

Ex. 79 Mande 08 

Ex. 80 Diga, responda 05 

Ex. 81 Liga,  continue 03 

Ex. 82 Ligue, ofereça, fiquem 02 

Ex. 83 Serre, jogue, raspe, compre, dê, volte, passe, faça, chame, não esqueça, retorne, 
peça, não deixe, sintam, leia, venha,  

01 
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Para não nos estendermos muito, escolhemos um exemplar de cada e-mail, uma vez 

que esses textos vêm ricamente acentuados com formas verbais. Não resta dúvida de que o 

uso de diversos tempos verbais revela-se importante no discurso desse gênero. Para tanto, 

recorremos à proposta de H. Weinrich, estudada e defendida por Koch (2004:35-46), segundo 

a qual as situações comunicativas dividem-se em dois grupos, prevalecendo em cada um deles 

um dos dois grupos temporais: 

 (i) os tempos no modo comentado (canto, tenho cantado, cantarei, terei cantado, etc.); 

            (ii) os tempos do mundo narrado (cantei, cantava, tinha cantado, cantaria, etc. 

Em uma abordagem muito sucinta sobre essa teoria, mostra-se pertencer ao mundo 

narrado todos os tipos de relatos literários ou não, possibilitando aos interlocutores uma 

atitude mais ‘relaxada’. Ao mundo comentado, por sua vez, pertencem à lírica, o drama, o 

ensaio, o diálogo, o comentário, etc., propiciando uma atitude ‘tensa’ nos falantes durante a 

interação interlocutiva. Baseando-se em Weinrich, Koch (op.cit: 36) diz que comentar é falar 

comprometidamente, uma vez que o uso dos tempos do mundo comentado é um indicativo de 

que o locutor trata de algo que o afeta diretamente e demanda uma resposta. Ainda segundo 

Weinrich, o tempo presente “é o tempo principal do mundo comentado, designando uma 

atitude comunicativa de engajamento, de compromisso”(p.37). 

No caso de se introduzir um ou mais tempos do mundo narrado no mundo comentado 

(ou vice-versa), Weinrich, comentado por Koch, denomina esse fenômeno como ‘metáfora 

temporal’. Assim, “comenta-se como se se narrasse ou narra-se como se se comentasse” 

(p.39). Além do que os tempos verbais próprios de cada situação devem ser concebidos como 

“comportamento do falante articulado nos dois grupos temporais do mundo comentado e do 

narrado” (id.). 

Vemos, então, no gênero digital em estudo, o e-mail, uma demanda na forma de 

interação discursiva dessa metáfora temporal. Há uma intensa mesclagem nos enunciados, ora 

dos verbos no presente do indicativo, ora dos verbos no futuro do pretérito, o que a autora 

vem confirmar como “metáfora temporal de validez limitada, exprimindo hipótese, 

probabilidade a ser confirmada” (p.45). Essa tese corrobora com os nossos achados nos 

verbos acima assinalados. Mesmo assim, ilustraremos como exemplo o e-mail abaixo: 

Exemplo 84: 

Mução querido: 
Gosto muito do seu programa, principalmente das pegadinhas. Gostaria de saber como faço 

  para conseguir a pegadinha que termina perguntando à pessoa se ela é “Heterosexual”. Ouvi 
 esta semana no seu programa e achei engraçadíssima!! 
 Fui no site e não localizei. E nele, onde tem “fazer download” não está disponível nada. 

Agradeço sua atenção.                                                                                                        ( e-mail 02) 
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 Podemos verificar que há uma tendência de uso lingüístico dessas formas e tempos 

verbais na grande maioria dos e-mails dessa comunidade discursiva. O uso do presente do 

indicativo é sinalizador de uma confirmação, é contundente. O ouvinte julga necessário, ao 

fazer uso dessas formas para confirmar a intenção, assim como expressar de forma polida, o 

futuro do pretérito, para pedir algo ao seu interlocutor / radialista. Não seria pertinente, em 

nossa cultura, em um pedido ser feito autoritariamente, pois assim deixaria de ser um pedido e 

passaria a ser uma ordem, ato de fala que não lograria êxito. Então, o tempo verbal ideal a ser 

utilizado é o futuro do pretérito, expediente, estrategicamente usado pelo ouvinte. 

III) Uso de formas de tratamento e grau de formalidade 

Como já comentado esse item sobre as cartas, aqui nosso olhar se volta para a essência 

do enunciado constitutivo dos e-mails para, então, rastrearmos as pistas lingüistas 

sinalizadoras das formas de tratamento e, por conseguinte, do grau de formalidade que 

marcam esse evento comunicativo do gênero digital em tela. Assim como nas cartas, o nome 

do personagem se destaca como forma de tratamento e o pronome você é uma constante 

nesses e-mails que compõem o nosso corpus, além de expressões afetivas. Observemos as 

ilustrações: 

 

Exemplo 85: 

BOA TARDE MEU AMIGO MUÇÃO!! 
CARAMBA!!!!! QUE SAUDADES DE VOCÊ!!!!! VC NAO IMAGINA A FALTA Q VC 
TA FAZENDO AQUI EM IMPERATRIZ..RAPAZ DÁ UM JEITO DO SEU PROGRAMA 
PASSAR AQUI, ERA AUDIENCIA TOTAL, ISSO FOI UMA INJUSTIÇA QUE 
FIZERAM COM CONOSCO. VOLTE A FASER O PROGRAMA  QUE NÓS  
POSSAMOS OUVIR AQUI. 
ABRAÇO POR TRAAS DO AMIGO L. 

                                                                                                                                   (e-mail 03) 

 

 Exemplo 86: 

 ae mucao a tempos que nao lhe ouvia corno veio. to casa nova na bahia, mucao  
 e verdade que vc sai no carnalval de olinda mas so sai no bloco osgaias, 
 mande um abraço para eomario gaia ricardo potao e todos os cornos daqui  
 que lhe ouve via net. um abraço mundialmente corno. 
                                                                                                                                                             (e-mail 04) 

 

Os exemplos 85 e 86 são uma demonstração de que a informalidade e a irreverência 

são dois aspectos que se cruzam nos enunciados produzidos pelos ouvintes desse programa. 

No exemplo 85, o ouvinte assume, efetivamente, a posição de um amigo que está reclamando 

a presença do outro. E quando se refere ao termo “saudade”, relaciona-se isso a uma relação 

de muita intimidade, rememorando boas lembranças, pois, supõe-se que, para um indivíduo 
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sentir saudades de outrem e a falta desse, a relação estabelecida entre ambos deveras ter sido 

significativamente agradável. Enquanto no exemplo 86, o ouvinte coloca-se à vontade, 

inclusive para tratar seu interlocutor/radialista de ‘corno’, sem com isso ofendê-lo, uma vez 

que para esse ouvinte, esse termo não passa de uma forma de tratamento peculiar aos ouvintes 

desse programa. 

Dos 80 e-mails do nosso corpus, encontramos um número de cumprimentos de 

despedidas que remetem a um grau de formalidade normalmente utilizados nas 

correspondências oficiais e empresariais, conforme estudos realizados por Silveira (2002) e 

Zanotto (2005) nesse campo. Vejamos o quadro abaixo: 

 

Quadro 16: Fórmulas de despedida e saudação 
Exemplo Cumprimentos de despedidas ocorrências 

Ex. 87 Atenciosamente 04 

Ex. 88 Grato/a 03 

Ex. 89 Desde já agradeço, Agradeço sua atenção, Meus sinceros agradecimentos 03 

 Fórmula de saudação  

Ex. 90 Dr. Mução 01 

 

O que difere das cartas oficiais e empresariais, é que nos e-mails do nosso corpus há 

uma mesclagem dessas formas de tratamento, ou seja, o cumprimento de despedida não 

corresponde no mesmo grau de formalidade à fórmula de saudação.  Como mostra o exemplo 

abaixo: 

 

 Exemplo 91: 

 Mução, boa noite!!! 
 Gostaria de saber como faço para consultar a foto do “mução”???? 
 No site possue o acesso ??? 
 Pois pela voz fico curioso em saber com vc. é ??? 

Atenciosamente, 
G.                                                                                                                                     ( e-mail 05) 
 
             
O que percebemos é que esse grau de formalidade está presente nos fórmulas de 

despedida e não aparece na fórmula de saudação. Percebemos que o ouvinte tenta manter uma 

devida cerimônia e polidez com o seu interlocutor/radialista, apesar desse mesmo ouvinte não 

utilizar tal expediente na fórmula de saudação. É como se, ainda ‘em tempo’, manter uma 

atitude mais formal, supostamente para agradar ao comunicador/interlocutor. É bom levarmos 

em conta que esses interlocutores nunca tiveram contato face a face. Supõe-se, com isso, não 
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obstante o programa ter uma forte marca de irreverência, o ouvinte queira parecer apenas 

solícito e atencioso, pois a saudação é marca da informalidade. 

5.2.3 Estratégias Discursivas 

Na exploração do corpus, ficou evidente que e-mail também constitui um campo fértil 

de ocorrências de estratégias discursivas utilizadas pelos ouvintes/interlocutores no decorrer 

da construção do evento. O propósito desse ouvinte equivale ao das cartas, já trabalhado no 

item que compreende ‘carta do ouvinte’. Dessa forma, após analisarmos os e-mails,  

selecionamos as seguintes pistas lingüísticas identificadas como estratégias discursivas mais 

recorrentes no gênero e-mail do ouvinte: (i) subject (assunto), (ii) fórmulas de saudação e(iii) 

fórmulas de despedidas.  

 I) Subject (assunto) 

No contexto dessa discussão, achamos pertinente abordar sobre as descrições de 

‘assunto’, além de ser peculiar a esse gênero e, sobretudo, ter um peso fundamental, haja vista 

esse tipo de correspondência ser endereçado a um programa de rádio, do qual milhares de 

ouvintes utilizam-se para se comunicarem com o radialista. Daí, levando-se em conta o 

número de recepção de e-mails ser elevado, o responsável em abri-los, certamente não dará 

conta. Então, o listeiro guia-se pelos assuntos na hora de escolher quais as mensagens que 

serão lidas e, eventualmente, respondidas e, no caso do programa do Mução, quais as 

mensagens que poderão ser aproveitadas. No caso, os pedidos de brincadeiras. Vejamos o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 17: Estratégias lingüísticas utilizadas no ‘Assunto’ 
Exemplo Subject (Assunto) Ocorrências 

Ex. 92 Pegadinha 04 

Ex. 93 Pedido, olá 02 

Ex. 94 Mução, oi mução, e aí mução, olá cara, olá fuleragem, oie, bota Mução, Diga aí 
Macho, Oiew, falaaaa a xota arrombada!!! 

01 

Ex. 95 Parabéns, Homenagem, programação show, obrigada pela companhia, vc faz muita 
falta, um grande fã, fã, ouvinte carioca, saudações T. de São Paulo, mando 1 abraço 

01 

Ex. 96 
Povo doido, só pra fazer o mal, um alô para a galera, olá do E. de Recife, onde foi 
parar o timbu???, serrar chifre, cds de pegadinhas, Chico Tuita, mandar um alô, 
Timbu, Ivonete dos cachorros,  

01 

Ex. 97 

Fuleragem, decepção, rádio, importante, Itália, Estados Unidos, Quem é vc, Me 
ajuda!!!, Transmissão, Qual é a música, G. de Caruaru, programas, piadas, parcerias 
de divulgação,  Beber é pecado?, Sintonia, Abraço, agora, descobri vc na net tbm!!, 
curiosidade, urgente!!, mensagem para um amigo dos Estados Unidos, Material p/ 
divulgação em rádio, Uso político do Mução!, aí dento, esqueci kdeeee, FÃ-CLUBE 
TOIN DE TOTA, L. Goiânia – Amigo de Erich filho do Amado Batista 

01 
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Retomando os postulados de Crystal (2001), as descrições de assuntos “devem ser 

claras, breves, relevantes e concretas” 23(p.98). Essas características, na verdade, orientam-se 

pela intenção do ouvinte/produtor, considerando o efeito que quer provocar, pelo grau de 

conhecimento que ele tem do mecanismo que está utilizando como também pelo tipo de 

relação que mantém com o destinatário. Não se pode negar que se trata de um item da 

composição diretamente envolvido no funcionamento do gênero. A decisão sobre o que 

inserir no campo do ‘assunto’, é de suma importância, uma vez que antecede a mensagem 

propriamente dita no ato do recebimento da correspondência na “caixa de entrada”, e ter a 

função de levar o seu destinatário pistas que o orientem na recepção dessa mensagem. 

Assim, ao analisarmos o nosso corpus, dividimos por grupos os assuntos descritos 

pelos ouvintes no espaço de inserção desses no campo ‘assunto’. No exemplo 92, os ouvintes 

são objetivos no seu intento, declaram logo do que trata o texto do e-mail, enquanto o 

exemplo 93, é identificado como ‘pedido’, não se sabe bem do quê, mas supostamente o 

receptor dessas mensagens já tem a pista de que se trata, pois em programas de rádio, 

sobretudo este em tela, deve ser algo corriqueiro. Vimos também as ocorrências do ‘olá’, ou 

seja, esse ouvinte está apenas mantendo um contato de aproximação, assim como no exemplo 

94, incluindo neste termos utilizados pelo radialista. 

No exemplo 95, além de manter um contato, com uma certa polidez, fazem 

homenagem, intitulam-se fãs, agradecem, etc. E os exemplos 96 e 97, são assuntos variados, 

onde cabe ao listeiro reordenar e organizar quais serão prioridade para serem lidos e 

atendidos. Basicamente, só quem está diretamente envolvimento com essa comunidade, 

saberá efetivamente, quais são os assuntos relevantes ou não. Daí a importância em definir o 

que será exposto no item ‘assunto’, sobretudo em um programa de grande circulação de 

eventos dessa ordem. Observe o exemplo a seguir: 

 

Exemplo 97: 

 From: e.f.@hotmail.com 
 To: mucao@mucao.com.br 
 Sent: Wednesday, November, 03, 2004 4:06 P.M. 
 Subject: agora 

 mução, meu nome é E. F., eu to em tenente laurentino e queria q  vc mandasse um alo 
 pra galera daqui q esta ligada em vc. valeu mução. eu to ouvindo pela net. ok 
 se possível leia esse email hoje mução                                                                 
                                                                                                                                                                ( e-mail 06) 
              

                                                 
23 Descrições de assunto com essas particularidades são recomendadas em vários guias de escrita de e-mail, em 
que se defende a inserção da porção da informação mais relevante no início da linha, segundo Crystal. 
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No exemplo 97, percebe-se que no texto não há uma retomada do que vem descrito na 

linha do ‘assunto’ como algo relevante. O que se pode inferir com isso é o desejo implícito do 

ouvinte em ser atendido no momento da sua interlocução, melhor dizendo, percebe-se na linha 

de enviado, além da data, o horário que é o início do programa, às 16h. Assim, o ouvinte 

entende que, ao enviar o seu e-mail com o assunto ‘agora’, o seu destinatário abriria nesse 

exato momento e seria, portanto, contemplado em seu intento. Entende-se, assim, que para 

esse ouvinte é relevante o termo ‘agora’. O mesmo não podemos afirmar que seja para os 

demais ouvintes. 

 II) Fórmulas de saudação  

Assim como nas cartas do ouvinte, o ouvinte/escrevente, em número significativo de 

exemplares desse corpus, abre a interação utilizando-se de uma interjeição e o nome do 

destinatário/radialista. Parece que essa atividade linguageira representa uma estratégia 

discursiva e interativa que ganha forma na rotina comunicativa gerada no evento desse 

gênero. Vê-se no quadro abaixo que o ato de saudar assume, em termos lingüísticos, os 

formatos: 

 

Quadro 18: Fórmula de saudação 
Exemplos Fórmula de saudação Formato Número de 

E-mails 
Ex. 98 Mução Nome do destinatário 18 

Ex. 99  Boa tarde meu amigo Mução, Caro 
amigo mução, Bom dia Mução, 
Mução querido, Dr. Mução, Ao caro 
colega Mução, Mução boa tarde, 
amigo Mução, Mução boa noite, 
Prezado amigo Mução, Caro Mução 

Polidez + nome do destinatário 15 

Ex. 100 Olá, Oi, kra, Oiew Interjeição 11 

Ex. 101 Mução aí dento, Mução, cabra da 
peste 

Nome do destinatário + expressão do 
radialista 

02 

 

Percebemos, nos exemplos acima, que o ouvinte/escrevente, estrategicamente, faz o 

uso dessas estratégias discursivas e, por conseguinte, tem a sua face preservada, assim como 

verificamos nas cartas. Observem-se no exemplo 99, em que o ouvinte faz uso de um 

tratamento atencioso e até carinhoso com o radialista. Enquanto no exemplo 100, os ouvintes 

parecem se encontrar em um quadro de interação semelhante ao que se estabelece em uma 

relação face a face, por utilizarem-se apenas de uma interjeição. Depreendemos, portanto, ser 

essa uma estratégia discursiva irreverente e desprovida de qualquer formalidade, assumindo, 

com esse ouvinte, uma situação de amigos muitos próximos. 
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 III) Fórmulas de Despedidas 

Tal como ocorre com o item “Fórmulas de saudação”, também se manifesta nesse, 

variação no formato do fechamento do e-mail. Uma boa parte é formada por despedidas que 

denotam intimidade entre os participantes (abraço), sendo também significativa manifestações 

típicas dos gêneros epistolares institucionais (Atenciosamente, Grato). As formas mais 

freqüentes que encontramos foram: 

 

Quadro 19: Fórmula de despedida 
Exemplo Fórmulas de despedidas Ocorrências 

Ex. 102 Abraço, Um grande abraço 30 

Ex. 103 Atenciosamente, Grado desde já, Agradeço sua atenção, Fico no aguardo 12 

Ex. 104 Obrigado 08 

Ex. 105 Valeu, ok 08 

Ex. 106 Beijos, beijinhos, cheiro 05 

Ex. 107 Ligue..ligue..ligue, quanta fuleragem 03 

 

Verifica-se no exemplo 103, uma estratégia do ouvinte em finalizar com essas 

expressões para mostrarem-se gentis e atenciosos para com o seu intelocutor e, então, terem 

os pedidos atendidos, uma vez que o enunciado desses e-mails remete-se a favores e 

solicitações de reouvirem quadros do programa, ganharem cds, e até transmissão do programa 

por outras emissoras. 

5.2.4 Organização Retórica: propósitos e funções comunicativos 

Na mesma seqüência de linha de raciocínio desse item que aborda sobre as cartas, 

vamos descrever a organização retórica de dois exemplares de nosso corpus, na esfera dos 

propósitos comunicativos. É importante ressaltar que, diferentemente das cartas, os propósitos 

revelados nos e-mails são diversificados, o que permite que esses textos tenham formatos 

flexíveis e se desenvolvam a luz da criatividade de seus escreventes. Observemos o exemplo a 

seguir: 
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Exemplo 108: 

 Prezado amigo Mução 
 Sou ouvinte assíduo do seu programa, lhe admiro muito e lhe parabenizo pela sua enorme 
 audiência no Brasil inteiro. 
 Estou enviando esta mensagem para pedir para você me enviar uma carteira do CLUBE 
 IRMÃO RAPARIGUEIRO. 
 Enviar Para: 
 S. R. L. C. 
 Rua Prefeito Joaquim Pessoa, X – Bessa – João Pessoa – PB 
 CEP 58035-46  Fones: (83) 3245.XXXX – 9982.XXXX 
 Meus cinceros agradecimentos S. R. L. C.                                                                                (e-mail 07)  

 

Nesse exemplo, percebe-se que o ouvinte, em uma seqüência argumentativa, inicia a 

sua interlocução com um propósito secundário ‘elogiar e parabenizar o programa’, para 

depois efetivar o seu propósito principal que é a aquisição de uma carteira que o programa 

fornece como brinde para alguns ouvintes. Está explícito nesse texto que o ouvinte quis ser 

gentil e atencioso, para, então, ser atendido em seu pedido. É, realmente, um jogo lingüístico 

estratégico, ‘pedir e elogiar’ para ser contemplado no que se propõe. Vejamos esse outro 

exemplar no qual o ouvinte só fez um pedido: 

  

Exemplo 109: 

 mucao pela caridade passe um so pra fazer o mal para o meu tio L. por 
 que ele fede muito o numero do telefone dele e (**99) 3642XXXX fasa o  
 melhor para ele pegar muito ar. 
                                 ( e-mail 08) 
 

Nesse exemplo, o ouvinte foi extremamente objetivo ao pedir, utilizando-se de um só 

propósito, até por achar suficiente o fato do estado do seu tio, uma vez que o quadro em que 

esse ouvinte deseja participar é uma pegadinha para pessoas que têm um comportamento não 

muito aceitável em nossa sociedade, o fato de não tomar banho. Assim, no total do nosso 

corpus, temos um quadro que descreve a predominância desses propósitos e funções 

comunicativos em: 

 

Quadro 20: Propósitos comunicativos dos e-mails 
Exemplo Tipo de propósito Propósito Ocorrências 

Ex. 110 Propósito dominante + propósito 
secundário 

Parabenizar, elogiar + pedido 38 

Ex. 111 Propósito dominante Pedido 29 

Ex. 112 Propósito dominante Parabenizar,elogiar 10 

Ex. 113 Propósito dominante Informar 03 
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Diante dessa gama de propósitos, achamos interessante especificá-los, pois há ouvintes 

que interagem com o programa só com a intenção de fazer pedidos, outros sentem a 

necessidade só de parabenizar e/ou elogiar o comunicador/programa, além de um pequeno 

número de ouvintes que informa ao radialista sobre eventuais uso de seu nome para fins 

políticos ou o programa que saiu do ar em alguma cidade. Por fim, o que prevaleceu foi a 

utilização do propósito dominante e de um secundário, ou seja, parabenizar/elogiar o 

programa e fazer um pedido. Entendemos ser essa a estratégia predominante no uso desse 

gênero, endereçado para esse programa. 

Verifica-se que, também, o e-mail exerce uma grande função social enquanto meio de 

interação humana. Assim como nas cartas, esses ouvintes/interactantes constroem novos 

contatos interpessoais. Parece ser uma constante nesses tipos de comunicação, tanto na carta 

quanto no e-mail, esses ouvintes ficarem na expectativa de uma resposta do seu 

interlocutor/radialista.  

5.3 O Blog 

Optamos por analisar um post do Blog do Mução por considerarmos que essa é 

também uma forma de interação, por escrito, entre ouvinte e programa. Retomando a teoria 

sobre Blog, o qual o post é um espaço constitutivo daquele, podendo ser postado por seu 

idealizador temas, arquivos de áudio e fotos, dentre outros, e ser um espaço para o bloguista 

inserir comentários. Um fato inquestionável é a função sócio-comunicativa desse gênero, que 

é o de registrar opiniões e/ou acontecimentos, no qual o bloguista edita e posta uma 

ilustração/texto, para daí, receber um comentário sobre o seu registro.  Verifica-se, com isso, 

um forte indício de funcionar como estratégias discursivas interativas, uma vez que um não 

sobrevive sem a cooperação do outro, pois se tornam partes integrantes desse novo gênero 

digital. 

Como já sinalizado em nossa fundamentação teórica, o blog do Mução, 

eminentemente profissional, versa sobre temas peculiares ao contexto do programa, 

comentados com subjetividade assumida em estratégias discursivas típicas da linguagem e 

irreverências próprias a essa comunidade discursiva. Não temos aqui a pretensão em analisar 

a estrutura de funcionamento do gênero Blog, mas sim, apresentamos partes das estratégias 

discursivas que nele encontramos dentro do âmbito do programa em tela. Para tanto, 

ilustraremos com três comentários de um post que aborda sobre o “Tema Oficial do Troca-
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Troca de Elite”, uma música parodiada por Mução e sua equipe, que remete à música tema do 

filme ‘Tropa de Elite’24. Vejamos o exemplo: 

 

Exemplo 11425: 

 

 
 

Verificamos, nos comentários do post desse exemplo, que os ouvintes, nas cartas e nos 

e-mails, fazem uso da mesma seleção lexical e expressões utilizadas pelo radialista, tais como: 

Aí dentro, fuleragem, pitoco do rádio. Além dessas expressões, o recorrente uso do vocativo 

“Mução”, sugere um relacionamento próximo, de amigos. Revelam-se, também, nesses 

comentários, que os ouvintes colocam-se em uma atitude de polidez, cujo elogio, 

lingüisticamente expresso, torna-se uma fórmula estabelecida e convencionada entre esses 

participantes. Nota-se no primeiro comentário que o ouvinte chega a comparar o radialista 

com uma estrutura que não enferruja, não quebra, portanto duradouro.   Enquanto os dois 

últimos comentários são regados a elogios, onde o segundo praticamente oferece o prêmio 

mais desejado na arte cinematográfica, o Oscar, para o comunicador e o terceiro confessa 

dedicar-se efetivamente seu tempo à apresentação do programa, gerando assim mais 

audiência. 

                                                 
24 O tema do filme “Tropa de Elite” é o mesmo da música, a qual foi composta e cantada pela banda musical 
‘Tihuana’ (Egypcio/Pg/Román/Leo e Jonny), sucesso de bilheteria nos cinemas do Brasil. Esse filme enfoca um 
grupo policial especializado no combate ao tráfico nos morros carioca, com uma boa dose de crítica social, 
culpando os jovens de classe média consumidores de drogas, atribuindo-lhes a culpa (ou parte dela) pelo tráfico 
de drogas e pela violência no Rio de Janeiro, além de passar um conceito de honestidade sob a ótica do BOPE. 
25 Comentários do Post ‘Tema Oficial do Troca-Troca de Elite’, datado de 25/10/2007, no site 
www.mucao.com.br, Blog do Mução. 
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Entendemos que se instaura um diálogo entre o público/ouvinte e o 

radialista/programa, no qual esses sujeitos se constituem e constroem juntos esses eventos 

comunicativos. A interação desses ouvintes exerce um fator preponderante similar a um 

termômetro, espécie de aferição de audiência, de como os post e as brincadeiras propostas até 

certo ponto agradam ao público, para, a partir dessa pista, a produção do programa reavaliar, 

mudar ou permanecer com algum quadro ou brincadeira no programa e até mesmo no Blog, 

uma vez que a função desse gênero é o entretenimento, propostas de brincadeiras e 

comentários de fotos, caricaturas, arquivos de áudio e piadas picantes postadas pela produção. 

5.4 O Humor 

O foco central do Programa do Mução está na produção de humor26 para fins de 

entretenimento27. Segundo Acserald (2004) o humor pode ser considerado como estratégia de 

comunicação porque situa todos em uma mesma situação, seres comuns em busca do outro, 

procurando aproximar-se do outro para com ele compartilhar alguns momentos e dar boas 

risadas. Entendemos ser o riso também uma forma de interação, de socialização, pois é 

contagiante, coletivo, unificador de pessoas. 

A trilha percorrida nessa pesquisa é entendida na ótica de a razão do humor ser a de 

divertir, o que significa associar o humor a um sentido existencial, em que se toma a 

“consciência do ridículo da condição humana” (ACSERALD, 2003:5), isto é, o ato de rir 

peculiar ao humor vem pacificar o trágico da vida e da morte. Dessa forma o humor nos faz 

mais felizes, pois torna a vida e a morte mais suportáveis. 

Como já defendia São Tomás de Aquino28(1225-1274), Ludus est necessarius ad 

conversationem humanae vitae, “O humor29 é necessário para a vida humana”. Defendeu 

ainda que, assim como o sono está para o repouso do corpo, o humor está para o repouso da 

alma. Emerge, daí, a importância do humor na vida do homem. Dessa forma, S. Tomás de 

Aquino considera o humor “um bem útil”, e prossegue advertindo tanto para o excesso, 

quanto para a falta deste. Coincidentemente, também, para o radialista, ao justificar o alto 

índice de audiência do seu programa:  

                                                 
26 Desde as mais remotas épocas, o humor sempre foi objeto de estudo entre filósofos e teóricos e, até hoje, 
parece ser de difícil definição, quer na sua vertente psicológica, quer na sua expressão, como forma de arte e 
pensamento. 
27 Conforme afirma o radialista em entrevista realizada para fins de apoio para a análise desta pesquisa. (ANEXO 
IV) 
28 LAUAND, Luiz Jean. Bom Humor e Brincar em S. Tomás de Aquino. 
http://www.hottopos.com/piadas/bomhumor.htm Acesso em 17 de dezembro de 2007. 
29 Alguns estudiosos traduzem o termo Ludus como: brincar, humor, lúdico, graça, virtude. Todos voltados para 
um estado de alegria, riso.  
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O nosso público/ouvinte é formado de várias classes sociais, idade e sexo, até porque 
o humor consegue atingir todas as classes. Todos nós necessitamos sorrir. Neste dia-
a-dia tão corrido, de tantas preocupações e tantos sofrimentos, o humor vem como 
aquele bálsamo no fim do dia, já que o nosso programa começa no final da tarde 
(...)30 (grifos nossos) 
 

É o que se pode depreender das análises do nosso corpus, notadamente 100% das 

cartas e dos e-mails vêm circunscritos com apologia ao humor. Na verdade, o que percebemos 

é que o propósito comunicativo prioritário desses ouvintes é a efetivação e contemplação do 

humor. Verifica-se, assim, a necessidade que eles têm em, literalmente, pedir, suplicar, 

instigar para que o radialista faça determinada brincadeira que provoque o riso, além da 

demonstração de alegria ao elogiar, parabenizar, agradecer o radialista pela realização desse 

humor.  

Em relação a isso, prevalece o aspecto grotesco desse humor, pois tanto as 

brincadeiras realizadas quanto a publicidade veiculada no programa são utilizados em um 

mesmo padrão de linguagem, surgindo, então, o grotesco que é “o cômico, o feio, o 

monstruoso, a palhaçada” (SODRÉ, 2002: 44), tudo aquilo que é capaz de provocar o riso. 

Tais características podem ser contempladas tanto nas brincadeiras, especialmente nas 

pegadinhas, como em todo o contexto do programa, ou seja, inclusive na publicidade (spots e 

merchandising) no oral/radialista e nas cartas e e-mails, pelos ouvintes/escreventes. Ao 

contrário do que possa parecer, o grotesco já existe desde muitas épocas. As concepções de 

um rebaixamento do modelo estético “operado por uma combinação insólita e exasperada de 

elementos heterogêneos, situações absurdas, animalidade, partes baixa do corpo, fezes e 

dejetos” (id.,p.17) acompanha o homem cruzando todas as épocas com sua produção de uma 

dissonância do gosto. Observem-se os exemplos abaixo: 

 

Exemplo 115: 

Mussão tenho um amigo que se encaxa perfeitamente nas características para a pegadinha. 
(...) Ele tem um problema de pinto pequeno ( seu pênis e pequeno).  
                                                                                                                                (carta 13) 
 

Exemplo 116: 

Mução, quem manda essa pegadinha é F., quase cunhada de J. conhecido como Boca louca, 
mas ele não se chateia se chama-lo de Boca, agora Mução se chama-lo de FEDO DE BOSTA, 
o cara pega ar na hora. 
                                                                                                                                (carta 14) 
 
 

                                                 
30 Resposta à pergunta nº 11 da entrevista concedida pelo radialista do programa, para esta pesquisa. 
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Exemplo 117: 

(...) Musão o apelido dela é Bunda de ferida.                                                       (carta 07) 
  

Exemplo 118: 

(...) mucao pela caridade passe um so para fazer o mal para o meu tio L. por que ele fede muito (...) 
fasa o melhor para ele pegar muito ar. 
                                                                                                                               (e-mail 08) 
 
 
Esses são apenas alguns dos muitos exemplos que vêm explícitos nas cartas e e-mails, 

inclusive alguns que consideramos menos adequados para serem inseridos nesta dissertação, 

visto que são palavras de baixo calão, não apropriadas em esferas públicas. Em relação aos 

exemplos acima, verifica-se a provocação do humor, por parte desses ouvintes, no uso dos 

termos propostos, além das situações constrangedoras as quais essas supostas ‘vítimas’ 

ficarão expostas. Atente-se, também, que esses apelidos ou situações indesejáveis ressaltam 

uma característica grotesca, sobressaindo todo um cenário de zombaria em que radialista, 

personagens e ouvintes riem dessas vítimas ao mesmo tempo em que estas despejam uma 

seqüência de palavrões contra o apresentador. 

Ainda sobre esse tema e, em consonância com os postulados de Bakhtin (2002),  

quando em uma sociedade marcada por uma conduta de convívio com tendências  para a 

seriedade, a arte de fazer rir tem viajado através dos tempos, alterando o tom rude das ações 

dos indivíduos e das instituições, fomentando tudo aquilo que todos buscam como meio para 

burlar a rigidez social, o riso. Dessa forma, criava-se um tipo especial de comunicação ao 

mesmo tempo ideal e real entre as pessoas, impossível de ser estabelecido na vida ordinária. A 

linguagem familiar da praça pública caracteriza-se pelo uso freqüente de atos de grosseria e 

de expressões e palavras injuriosas. É o que podemos ver nos exemplos a seguir, nos quais há 

a necessidade do riso, mesmo do grotesco: 

  

Exemplo 118: 

 (...) Nós da sala dele estamos todos esperando essa pegadinha, pra morrer de rir com ele. 
                                                                                                                                             (carta 15) 

 

              Exemplo 119: 

 (...) Ultimamente vinha sentindo uma solidão medonha aqui, pois fikar longe de quem se gosta 
 eh terrível. (...) Ouço vc o dia todo praticamente, e meu animo eh outro. Te acho super inteligente, 
 vc tem sacadas sensacionais, e vivo rindo sozinho por ando vou. (...) Vc ali sempre comigo. 
 Obrigado meu amigo virtual pela constante e agradabilissima companhia (...)                            
                                                                                                                                                   (e-mail 09) 
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 Exemplo 120: 
 (...) minha avó tem 60 anos e é CEGA há 4 anos e a mesma vive em depressão pois já levei em a 
 psicóloga e a neurologista para nós da família conseguir fazer ela sorrir (...) ela passa o dia 
 sozinha pois cheguei um dia cedo do trabalho e a encontrei as gargalhadas (...) ela falou que 
 era o programa do musão. Você fez ela sorrir (...)Eu e a família te agradecemos de coração (...) 
                                                (carta 16) 
  
 Exemplo 121: 

 (...) você, seus companheiros e seu alto-astral são como um bálsamo, cócegas na alma (...) 
                                                                                                                                             (carta 12) 
 
 

Percebe-se, notadamente, que o ato de rir característico do humor vem apaziguar o 

trágico da vida e da morte. Lembrando Freud (1996), a atitude humorística é um modo de 

satisfação do próprio ego mediante o processo que se dá naquele que ouve o humor que um 

outro produz: 
 
O ego se recusa a ser afligido pelas provocações da realidade, a permitir que seja 
compelido a sofrer. Insiste em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo 
externo; demonstra, na verdade, que esses traumas para ele não passam de ocasiões 
para obter prazer. (p. 190) 

 

Assim, podemos inferir que o humor é uma das forças básicas do universo, o qual 

remove barreiras, produz sensação de liberdade diante das vicissitudes da vida social e 

cultural. Notam-se nos exemplos acima, que esses ouvintes, diante da provocação e efetivação 

do humor, libertam-se de alguma amarra vivenciada no dia a dia. No exemplo 118, 

entendemos a expressão ‘morrer de rir’, não obstante ser usual em nossa cultura enquanto 

figura de linguagem, mas uma corroboração da tese defendida por Freud ([1905]1996), onde o 

homem ri da própria desgraça, da certeza que vai morrer e esse humor torna a vida e a morte 

mais suportáveis, ou seja, se é que vamos morrer, que seja de rir, pois esse ‘estado de graça’ 

afugenta o sofrimento e as agruras que a vida nos impõe. Enquanto isso, podemos notar no 

exemplo abaixo o que causa a falta do humor na vida desse ouvinte: 

 

Exemplo 122: 

(...) As nossas tardes já não são mais as mesmas. Gostaria de saber por qual motivo seu programa  
deixou de ser reproduzido (...) Suplico pelo amor de Deus que vocês façam logo alguma coisa e 
voltem ao ar, é impossível ficar sem ouvir as suas brincadeiras, os seus quadros e dos seus 
companheiros:  O Candidato, o Ed, o Réstia, é Davi entre tantos outros. Sem se falar na 

insuperável 
“pegadinha do mução”. Estamos aguardando anciosos a sua volta ao ar. Por favor respondam  
meu e-mail. Obrigado 
                                                                                                            (e-mail 10) 
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Nesse exemplo, o ouvinte/escrevente, estrategicamente, apela para o seu 

interlocutor/radialista, para que o programa volte a ser transmitido para sua cidade. 

Observem-se nas expressões ‘Suplico pelo amor de Deus’ e ‘impossível ficar sem ouvir as 

suas brincadeiras’ que o ouvinte coloca em xeque a sua vida nas mãos do radialista, ou seja, é 

como se a sua vida dependesse, em termos de alegria, do acesso à audiência desse programa. 

Lembramos S. Tomás de Aquino (apud Lauand, 2007) ao afirmar que o bom humor, o alto 

astral, a suavidade no falar e no agir, transforma o convívio humano mais descontraído, 

acolhedor, alegre e agradável. Entendemos, assim, ser inerente ao indivíduo a capacidade e a 

necessidade de rir. 

Outra estratégia verbal utilizada pelo radialista para produzir humor são os efeitos dos 

chistes. Ilustraremos alguns chistes com dois exemplares produzidos por ouvintes, como se 

pode verificar abaixo: 

 

Exemplo 123: 

(...) Esse programa é altamente coisativo, um programa altamente marromeno, Édmais. Um abraço  
por trás bem apertado no Mução e Mução se num agüentar abra! 
                                                                                                                 (e-mail 11) 

 

Exemplo 124: 

(...) E aí, macho vei, como ta lá craia? 
                                                                                                                                       (carta 01) 

 

Segundo os postulados de Freud (op. cit.) acerca dos chistes, estes têm por finalidade 

primordial promover o prazer, o riso. Dessa forma, baseando-nos nas técnicas de chistes 

preconizadas por esse autor, analisaremos os efeitos dos chistes expressos lingüisticamente 

nos exemplos acima. No exemplo 123, assumindo a técnica de condensação, com a formação 

de palavra composta ‘coisativo’ = coisa + ativo31, o ouvinte produz um efeito positivo para o 

programa, ou seja, o termo ativo á algo em ação, uma coisa que funciona, conforme esclarece 

Polito (2006) em seu dicionário de sinônimos. No mesmo exemplo, a expressão ‘marromeno’ 

é usada pelo radialista e reproduzida lingüisticamente pelo ouvinte para indicar uma ótima 

situação e não o seu suposto significado ‘mais ou menos’ utilizado em uma situação adequada 

para esse tipo de resposta. Seguindo nesse exemplo, o chiste ‘Édmais’, formado pela técnica 

de condensação, com o nome do personagem Ed (homossexual) + mais (advérbio), também 

uma alusão ao programa, uma espécie de elogio, inclusive o radialista utiliza esse termo na 
                                                 
31 Ativo. 1 atuante, participante. 2 diligente, esforçado, trabalhador. 3 eficaz, eficiente, enérgico. 4 ágil, rápido, 
ligeiro. 
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sua interlocução no ar. E, para finalizar esse exemplo, a expressão ‘um abraço por trás bem 

apertado no Mução e Mução se num agüentar abra’ é um exemplo típico do chiste com duplo 

entendimento demonstrado por Freud, onde se entende na expressão ‘abraço por trás’ não no 

sentido literal, mas em um significado de conotação sexual entre membros do sexo masculino, 

frase essa muito utilizada pelo radialista ao interagir com ouvintes do sexo masculino, 

favorecendo um tipo de interação muito íntima e familiar. 

Nessa seqüência, analisaremos o efeito do chiste ‘lá craia’, presente no exemplo 124, 

no qual o ouvinte, habilmente, saúda o radialista demonstrando com o efeito sonoro a palavra 

‘lacraia’, personagem irreverente e homossexual do programa. Esse ouvinte utiliza o advérbio 

‘lá’ no sentido de espaço geográfico, onde ouvinte e radialista encontram-se distantes e funde 

com as duas sílabas finais da referida palavra, formulando, dessa maneira, uma pergunta de 

saudação ao radialista, causando um efeito chistoso. 

Retomando o que estamos sinalizando no decorrer desse estudo é o fato do programa 

em tela ter como foco primordial a produção de humor, onde o cômico grotesco, de zombaria 

encarna no próprio personagem Mução, aliados a voz, o sotaque e a expressividade deste, os 

quais criam na mente do ouvinte a imagem de um velho irreverente, característico matuto 

nordestino e, que, proporciona a esses ouvintes, o prazer de desfrutar de umas boas 

gargalhadas, sendo esse um trabalho co-produzido entre radialista e ouvintes.  

Dessa maneira, após analisarmos os propósitos comunicativos das cartas e dos e-mails, 

verificamos que o propósito predominante que impulsiona esses ouvintes a interagirem com o 

programa através desses gêneros e o da necessidade de rir, o qual vem expresso 

lingüisticamente nos textos produzidos por estes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de compreender de forma sistemática o que faz da carta, do e-mail e do 

blog enviados a um programa de rádio, uma produção de linguagem socialmente situada, que 

produz uma forma de interação social, esta pesquisa, tendo como base 125 cartas, 80 e-mails e 

1 blog, buscou responder a essa questão, elegendo como centro de sua atenção a análise dos 

fatores lingüísticos discursivos e pragmáticos que concorrem para delimitar as características 

do funcionamento desses gêneros, as quais lhe concedem um efeito de tipicidade. 

O trabalho analítico desenvolvido apoiou-se na exploração de dados fundamentais do 

contexto da situação comunicativa – de um lado, o oral/radialista, do outro, o 

ouvinte/escrevente – focalizando e articulando a organização e o funcionamento de seus 

elementos, para, assim, nessa ótica, contemplar níveis da macro e microestrutura do 

funcionamento do texto dos gêneros em tela. 

Para isso, devemos assinalar que, na tentativa de responder à questão norteadora dessa 

investigação, tomamos a estrutura panorâmica das condições sócio-históricas e culturais da 

emergência dos gêneros epistolares, dando especificidade para o gênero carta pessoal e sua 

relação com o gênero carta à redação, para, então, caracterizarmos a carta do ouvinte e os 

demais gêneros trabalhados nessa pesquisa. Sob a luz de estudos envolvidos com essa 

temática, foi possível levantar algumas evidências de que a carta, o e-mail e o blog surgiram 

para efetivar as transações sociais entre os indivíduos, construir novos contatos interpessoais, 

inclusive consolidá-los ou não, dependendo do interesse do outro envolvido, no caso desta 

pesquisa, o radialista. 

À luz desse cenário, percorrendo o caminho metodológico e delineando o trabalho de 

análise dos dados do corpus, verificamos que a carta, o e-mail e o blog são gêneros 

essencialmente dialógicos. Essa dimensão manifesta-se em vários planos do funcionamento 

desses gêneros. Assim, passaremos a responder as indagações levantadas no início dessa 

pesquisa, conforme demonstraremos a seguir: 

 

 I) Cartas 

 (a) Esse gênero textual se configura, dentro do âmbito do programa radiofônico em 

tela, sem uma estrutura rígida, uniforme institucionalizada, ou seja, no que diz respeito à 

estrutura composicional, há uma diversificação, uns com e outros sem a presença de 

elementos pré-textuais e pós-textuais. O que prevalece para esses ouvintes é o elemento 

textual, a mensagem propriamente dita. Apesar desses interlocutores não se conhecerem, 
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mesmo assim os ouvintes/interactantes sentem-se à vontade para produzirem seus textos de 

uma forma irreverente e descontraída. Não há uma preocupação com a linguagem, inclusive, 

procuram se utilizar dos mesmos recursos lexicais usados pelo radialista, como expressões 

populares típicas do programa; 

(b) Em relação ao grau de formalidade e o nível de linguagem utilizados por esses 

ouvintes, tornamos a lembrar, conforme já mencionado e sinalizado no decorrer desta 

pesquisa, o fato de os interlocutores ouvintes e radialista não se conhecerem não os levou a 

interagir com cerimônia. A relação de intimidade entre esses interlocutores demonstrada nas 

cartas é efetivamente justificável pelo convívio diário, descontraído e informal, mesmo sendo 

virtual. Nesse jogo dialógico, ouvintes /interactantes e radialista se completam na busca um 

do outro para a construção de um todo. 

Assim, verificamos uma alta ocorrência de expressões que certificam o grau de 

informalidade presentes na materialidade lingüística desse gênero no qual, a rigor, sobressaem 

as formas de tratamento com alto grau de afetividade, uso do diminutivo do nome do 

personagem, corte de palavras, reparos ortográficos, passagens escritas nas margens do papel, 

desenhos, letras e cores diferentes em um só texto e o próprio suporte (papel de caderno, folha 

de agenda ou bloco); 

Há um uso acentuado na forma lingüístico-gramatical das orações subordinadas 

substantivas (diga que), verbos no imperativo (sentido de súplica) e de expressões lexicais 

pitorescas peculiares ao programa, o que resulta em um elevado grau de informalidade, 

chegando mesmo a confundir-se com um parente ou amigo muito próximo. Quanto ao nível 

da linguagem, apresenta-se dentro de uma variedade bastante popular, irreverente e voltada 

para a modalidade oral da língua, criando um clima íntimo e próprio a interação face a face, 

estratégia produzida por esses ouvintes para melhor envolver e conseguir a atenção do 

radialista;  

 (c) As estratégias discursivas mais recorrentes utilizadas por esses ouvintes nos textos 

escritos consistem no recorrente uso do vocativo ‘Mução’, interjeições, expressões de polidez 

e enunciados interrogativos, gerando, nesse espaço dialógico, uma atmosfera de bate papo 

informal. As fórmulas de despedidas também são outros expedientes de que os ouvintes 

utilizam para manterem-se próximos ao radialista, estabelecendo um clima de pessoas íntimas 

e conhecidas; 

 (d) Os propósitos comunicativos expressos lingüisticamente dos ouvintes/escreventes 

se manifestam como uma súplica para que o radialista atenda seu pedido. São, na grande 
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maioria, pedidos de brincadeiras (pegadinhas), como propósito dominante e alguns elogios 

como propósitos secundários. 

 

 II) E-mails 

 (a) Esse gênero textual se configura, em termos de estrutura composicional, de forma 

bastante diversificada, prevalecendo, porém, uma estrutura com saudação e fecho. Assim 

como nas cartas, não há uma preocupação com a organização composicional da sua estrutura. 

Há uma ocorrência elevada no que tange à identificação do ouvinte da sua localização 

geográfica. Conclui-se que esses ouvintes sentem a necessidade de que o radialista saiba de 

onde se origina a mensagem. 

 (b) Quanto ao grau de formalidade, percebemos uma relativa mesclagem, chegando 

mesmo a contrariar nossas expectativas, uma vez que prevalece no gênero digital e-mail uma 

forma de escrita mais descontraída e sem preocupações com formas de cerimônias. Como as 

cartas, o uso do vocativo do personagem Mução é patente. No entanto, encontramos pistas 

lingüísticas que demonstram um nível moderado de formalidade. No uso das formas 

lingüístico-gramaticais percebe-se pouca incidência das expressões pitorescas utilizadas pelo 

radialista. O verbo no futuro do pretérito ocorre em grande número, expressando uma forma 

de desejo e, por isso, verificando a possibilidade em ser atendido. Revela-se uma forma mais 

polida. Há uma incidência considerada de polidez nas formas de tratamento, diferentemente 

das cartas. O ouvinte revela-se mais polido, cuidadoso e atencioso com a linguagem. Contudo, 

ainda se destacam algumas expressões que denotam um certo grau de informalidade; 

 (c) Destacamos como estratégias discursivas mais recorrentes o subject (assunto) 

expediente peculiar a esse gênero, em que os ouvintes abordaram de forma mais diversificada 

possível, de pedido, nome de brincadeiras, expressões relacionadas ao programa, interjeições 

etc. Na fórmula de saudação, predomina, como nas cartas, o vocativo do personagem Mução, 

forma de polidez, nome do personagem e interjeição. São maneiras de se expressar bastante 

informais, diferentemente do cumprimento de despedida, com o qual esses ouvintes, de forma 

polida, despedem-se de seu interlocutor. Há, portanto, uma mesclagem entre formalidade e 

informalidade nos e-mails analisados; 

 (d) Os propósitos comunicativos dominantes, dessemelhantes com o das cartas, focam 

o elogio, homenagens ao programa, para depois, sobressair o propósito secundário, o pedido 

de uma brincadeira, de um alô, de uma música etc. Em seus pedidos por e-mails, esses 

ouvintes são mais polidos e formais do que nas cartas. 
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Há nas cartas e nos e-mails um movimento dialógico, no qual o ouvinte escreve e o 

radialista responde oralmente, seja na forma da brincadeira que o ouvinte enviou, seja de 

forma sucinta, como um alô, editados, estabelecendo, portanto, uma mesclagem entre carta 

pessoal e carta à redação, pois nem todas as cartas e  e-mails são respondidos. 

Subjaz uma espécie de contrato comunicativo no jogo dialógico instaurado entre 

ouvintes/escrita e oral/radialista: o comunicador incentiva e cria situações as quais levam os 

ouvintes/escreventes a um processo interacional, no qual se configura um elo entre as partes 

envolvidas, no universo de uma linguagem peculiar ao contexto do programa. 

 III) Blog 

 Nesse gênero, apostamos em um recorte das estratégias discursivas produzidas pelos 

ouvintes, visto ser esse gênero mais uma forma de interação escrita entre radialista vs. ouvinte 

e demonstrar ser de alta rotatividade e interatividade os posts nesse blog comentados. Nosso 

objetivo, portanto, é demonstrar apenas como esses ouvintes interagem em mais uma forma 

escrita patrocinada por esse programa. É notório como os ouvintes participantes utilizam as 

mesmas estratégias lingüístico-discursivas usadas pelo radialista. Uma forma de firmar que 

são ouvintes assíduos, cúmplices e co-participantes do programa. Servem, ainda, de 

termômetro para o contexto do programa, pois o blog é atualizado diariamente e cada 

comentário serve como o que deve ser mudado, retirado ou o que permanece no programa. 

 

 IV) Humor 

 Não tinha como deixar de abordar esse tema no contexto do programa, uma vez que o 

humor é a mola propulsora do Programa do Mução. Nas cartas, os ouvintes suplicam para que 

o radialista atenda ao seu pedido e realize uma pegadinha com algum amigo ou desafeto. 

Nessa brincadeira, Mução importuna as ‘vítimas’quase sempre com apelidos indesejáveis e 

que sobressaem uma característica grotesca (como no ex. 07 (carta), ‘bunda de ferida’), 

criando todo um cenário de zombaria em que o radialista, demais personagens e ouvintes riem 

da vítima, tendo como pano de fundo, vinhetas de sonoras gargalhadas e comentários jocosos 

do próprio Mução, no mesmo instante em que parabeniza o apelidado quando este ‘pega 

ar’(irritar-se), despejando uma seqüência de palavras de baixo calão contra o apresentador. 

 Esse contexto assenta-se na teoria sobre humor aqui explanada, pela qual entendemos  

que o propósito maior que impulsiona esses ouvintes a escreverem para o radialista é a 

necessidade que têm de rir, pois uma das características que predomina nesse programa é a 

valorização do humor. Não se deve prescindir de que o humor é mais uma estratégia de 

comunicação, uma vez que nos coloca todos em uma mesma situação, seres comuns, um em 
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busca do outro para compartilhar esses momentos e dar boas risadas. Fato esse que leva 

alguns estudiosos afirmarem que o riso é contagiante, unificador, coletivo e que melhora a 

saúde. 

O interessante é que nos e-mails, o ouvinte suplica para o radialista continuar com as 

brincadeiras e nunca parar de fazê-las. Nas cartas, o ouvinte envia as próprias brincadeiras. 

Ou seja, o humor é uma constante, um elo entre ouvintes e radialista. E, assim, o humor 

parece ser uma marca intrínseca ao ser humano, seja como espectador ou atuante, pois a arte 

de fazer rir tem caminhado através dos tempos, transformando o tom ríspido das ações das 

pessoas e das instituições, promovendo tudo aquilo que todos buscam como meio para burlar 

a rigidez social, o riso. Assim, para Bakhtin (2002, p.60), o riso destrói as densas paredes que 

encarceram a consciência no seu próprio discurso, na sua própria linguagem. 

  Por fim, até o dia da coleta desse corpus, o gênero textual que mais tem sido utilizado 

por ouvintes para interagir com o programa, segundo o radialista, é o e-mail. No entanto, as 

cartas ainda continuam sendo enviadas. Podemos afirmar, então, que os e-mails, de uma certa 

forma, vêm substituindo as cartas, tendo em vista, como afirma o radialista, em entrevista 

exclusiva para essa pesquisa, a facilidade, a agilidade e rapidez em esse ouvinte / interactante 

poder se comunicar com o programa. 

Acreditamos, ainda, que temos um terreno pouco explorado em termos das questões 

relativas às dimensões de similitude e diferença entre carta do ouvinte e e-mail, vistas no 

prisma de um continuum tipológico, discursivo e pragmático, de maneira que possa estimular 

o debate sistemático sobre o oral e o escrito, que vem sendo empreendido. 

São muitos os caminhos que há por percorrer. Nesse contexto, acreditamos que essa 

pesquisa pode contribuir para ampliar as discussões que estão sendo apreciadas em torno da 

questão dos gêneros textuais, uma frente de pesquisa que vem sendo consolidada no Brasil. 

Esperamos, com isso, que as discussões aqui trazidas possam oferecer subsídios para futuros 

trabalhos na área de gêneros textuais e digitais.  
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ANEXO I – Carta 13 
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ANEXO II – E-mails 
 

E-mail 01 
 

From: Ed. So. Da. [mailto:edmilsonsoaresdantas@hotmail.com]  
Sent: segunda-feira, 23 de janeiro de 2006 02:07 
To: mucao@mucao.com.br 
Subject: cds de pegadinha 
 
      Olá mução, tudo bem? meu nome é Ed. S. Da., moro no municipio de 
Nova Iguaçu-RJ e sou fã das suas pegadinhas; Gostaria de saber se vc faz 
pegadinha para outros estados do Brasil, pois tem um conhecido meu que 
não suporta um certo apelido que tem e com certeza seria muito engraçado 
ouvir vc fazendo aquele leriado e aquela fuleragem com ele; Também 
gostaria de saber como posso adquirir os cds de pegadinha do seu 
programa. Um abraço para todos e conto com a sua resposta positiva a 
respeito da pegadinha. 
obrigado e um grande abraço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail 02 

From: I. V. [mailto:iravital13@yahoo.com.br]  
Sent: quarta-feira, 18 de janeiro de 2006 20:00 
To: mucao@mucao.com.br 
Subject: Pegadinha  

Mução querido:  

Gosto muito do seu programa, principalmente das pegadinhas. Gostaria de saber como faço 
para conseguir a pegadinha que termina perguntando à pessoa se ela é "Heterosexual". Ouvi 
esta semana no seu programa e achei engraçadíssima!! 

Fui no seu site e não localizei. E nele, onde tem "fazer download" não está disponível nada. 

Agradeço sua atenção. 

 
 

 157



ANEXO II 
 

 E-mail 03 

From: O. L. [mailto:ofirlucena@gmail.com]  
Sent: quinta-feira, 8 de dezembro de 2005 18:36 
To: mucao@mucao.com.br 
Subject: VC FAZ MUITA FALTA!!!!!! 

BOA TARDE MEU AMIGO MUÇÃO!! 

CARAMBA!!!!!QUE SAUDADES DE VOCE!!!!!VC NAO IMAGINA A FALTA Q VC 
TA FAZENDO AQUI EM IMPERATRIZ.. RAPAZ DÁ UM JEITO DE SEU 
PROGRAMA PASSAR AQUI, ERA AUDIENCIA TOTAL, ISSO FOI UMA INJUSTIÇA 
QUE FIZERAM CONOSCO.VOLTE A FASER O PROGRAMA QUE NÓS POSSAMOS 
OUVIR AQUI.  

ABRAÇO POR TRAAS DO AMIGO LUCENA  

 
E-mail 04 

 
From: "p. r. p. s." <paulopassos2004@hotmail.com> 
To: <mucao@mucao.com.br> 
Sent: Thursday, June 02, 2005 4:24 PM 
Subject: ai dento 
 
ae mucao a tempos que nao lhe ouvia corno veio. to casa nova na bahia,mucao  e 
verdade que vc sai no carnalval de olinda mas so vai no bloco osgaias ,  mande um 
abraço para eomario gaia ricardo potao e todos os cornos daqui que  
lhe ouve via net. um abraço mundialmende corno 
 
 
 

E-mail 05 
 
From: <guilherme.lustosa@mbbrasil.com.br> 
To: <mucao@mucao.com.br> 
Sent: Thursday, March 31, 2005 7:46 PM 
Subject: URGENTE!!! 

Mução, boa noite!!! 
Gostaria de saber como faço para consultar a foto do "mução"???? No site 
possue o acesso??? 
Pois pela voz fico curioso em saber com vc. é??? 
 
Atenciosamente, 
 
G. 
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ANEXO II 
 
 

E-mail 06 
 

From: "E. F. de A." <ewertonfernandes_7@hotmail.com> 
To: <mucao@mucao.com.br> 
Sent: Wednesday, November 03, 2004 4:06 PM 
Subject: agora 
 

mução, meu nome é E. F., eu to em tenente laurentino e queria q  
vc mandasse um alo pra galera daqui q esta ligada em vc . valeu mução. eu to  
ouvindo pela internet. ok se possivel leia esse email hoje mução 

 
 

E-mail 07 
 
Prezado amigo Mução 
Sou ouvinte assiduo do seu programa, lhe admiro muito e lhe parabenizo pela sua enorme 
audiência no Brasil inteiro. 
Estou enviando esta mensagem para pedir para você me enviar uma carteira do CLUBE IRMÃO 
RAPARIGUEIRO. 
Enviar Para: 
S. R. L. C 
Rua Prefeito Joaquim Pessoa, XXX - Bessa - João Pessoa-PB. 
Cep: 58035-46 
Fones: (83)3245.XXXX - 9982.XXXX 
  
Meus cinceros agradecimentos. 
  
               S. R. L. C. 
 
 
 
 
 

E-mail 08 
 
From: beirario2004 [mailto:beirario2004@ig.com.br]  
Sent: quinta-feira, 6 de abril de 2006 19:26 
To: mucao@mucao.com.br 
Subject: so para fazer o mal 
 
mucao pela caridade passe um so para fazer o mal para o meu tio luis por 
que ele fede muito o numero do telefone dele e (**99)3642XXXX fasa o 
melhor para ele pegar muito ar.  
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ANEXO II 
 

E-mail 09 
 
From: "du -us" <du.lowell@gmail.com> 
To: <mucao@mucao.com.br> 
Sent: Wednesday, March 30, 2005 8:18 PM 
Subject: OBRIGADO PELA COMPANHIA 
 

Ola Mucao, meu nome eh E., e moro ha 6 meses nos Estados Unidos. 
Sou do interior de Sao Paulo, e no Brasil ouvia vc todos os dias. 
Ultimamente vinha sentindo uma solidao medonha aqui, pois fikar longe 
de quem se gosta eh terrivel. 
Ate que ganhei um MP3PLAYER, e minha vida se transformou. 
Ouco vc o dia todo praticamente, e meu animo eh outro. 
Te acho super inteligente, vc tem umas sacadas sensacionais, e vivo 
rindo sozinho por ando vou. 
Trabalho numa cafeteria, e a tarde entregando jornal, e vc ali sempre comigo. 
Obrigado meu amigo virtual pela constante e agradabilissima companhia 
q tem me prestado, e que Deus continue abencoando vc e o seu trabalho. 
Quando quiser escrever, fique a vontade, adoraria saber q leu meu email. 
Um grande abraco. 
E. G. 

 
 
 
 
 
 
 

E-mail 10 
 
Olá, um abraço. As nossas tardes já não são mais as mesmas. Gostaria de saber por 
qual motivo a seu programa deixou de ser reproduzido pela Rádio Vale FM 99,9, da 
cidade de juazeiro do Norte-Ceará. Ficou muito chato para a grande legião de fãs do 
seu programa residentes na imensa região do Cariri, no interior do Ceará e que agora 
não têm mais aonde acompanhar o programa. Suplico pelo amor de Deus que vocês 
façam logo alguma coisa e voltem ao ar, é impossivel ficar sem ouvir as suas 
brincadeiras, os seus quadros e dos seus companheiros: O Candidato, o Ed, o Restia, é 
Davi entre tantos outros. Sem se falar da insuperavel "pegadinha do mução". Estamos 
aguardando anciosos a sua volta ao ar. Por favor respondam meu e-mail. Obrigado 
helder129@yahoo.com.br 
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ANEXO II 
 
 

E-mail 11 

From: R. G. [mailto:ronnald@secrel.com.br]  
Sent: quinta-feira, 16 de fevereiro de 2006 17:19 
To: mucao@mucao.com.br 
Subject: Olá... 1 

Olá para todos que fazem esse programa que é muito ótimo demais.  

Como é primeira vez que eu entro em contato com o Mução, vou apresentar-me, 
R. G., 24 anos, uia, quem entende bem desse numero é o Ed. mas sim, eu sou de 
 Fortaleza - Ceará. grande fã do Mução viu, aí é Mução já ouviu oh rapaz?  E 
como sou fã desse programa e resolvi entrar em contanto com vocês, já era hora, 
mas a partir desse contato inicial queria vocês ou não vão ter muitos ainda. podem 
ir se acostumando com meu nome, Ronnald ou apenas Ronds. 

Eu vou dizer uma coisa para vocês, depois de muito analisar as melosqüências 
nas vias da Conjuminâncias Autruitivas, e perceber que tudo varia de acordo com 
a flixiblidade do balanço do rabo da largativa, em verdade eu vos digo, esse 
programa é altamente coisativo, um programa altamente marromeno, Édmais 

Mas em relação ao programa de hoje, teve uma música, uma montagem do 
Jeremias José - Caba Hômi. E tem outra versão, na minha opinião bem melhor 
que essa que vocês tocaram, é tipo um funk, eu não sei se vocês aceitam 
arquivos anexados, mas estou anexando a música para vocês escutarem, 
qualquer coisa, eu posso mandar o arquivo por outro meio. Msn, outro e-mail, seja 
como for! Eu estou mandando esse e-mail duas vezes, uam com o arquivo e outra 
sem o arquivo. Se não recebem arquivos anexados ao menos lêem o meu e-mail. 

Um abraço por trás bem apertado no Mução e Mução se num aguentar abra! 
Restia, Candidato, Minininho, Ed, Lacraia e todo os demais, sintam-se abraçados 
também!                                                                                  
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ANEXO III - Blog 
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ANEXO IV – ENTREVISTA COM O RADIALISTA 

 

EMERENCIANO, Rodrigo Vieira. Radialista. Entrevista realizada nos estúdios da Estação 

SAT, Recife (PE), em 28 de maio de 2007. 

 

O Programa 

1) Qual o objetivo do Programa? 

R.: Trazer entretenimento ao público em geral, com muito humor, com qualidade e 

competência na tradição e inovação. 

 

2) Como o público interage com o programa? 

R.: Através de linha telefônica, Internet – orkut, na comunidade ‘A Hora do Mução’, MSN: 

no seguinte endereço: mucaoaovivo@hotmail.com, blog: www.mucao.com.br e cartas. 

 

3) Como são os esquetes? 

R.: O nosso programa é voltado para um conteúdo humorístico. Deixamos os personagens 

livres, sem roteiro, para improvisar. Esse é o grande “Q” do programa, a improvisação. Os 

personagens, portanto, têm um tempo de 30 segundos para utilizar dentro do contexto do 

programa e da brincadeira. Nós costumamos não trabalhar com roteiros fixos... 

 

4) E as enquetes? 

R.: Essa parte do programa é um pessoal que já trabalhava comigo desde a época de 

Fortaleza, que eu morei lá. Ele continua a trabalhar comigo que é o Tarcísio Matos, um 

jornalista. Essas enquetes são pinçadas na Internet por ele, até em sites, quando é 

curiosidade ou notícia internacional, sites portugueses, espanhóis, americanos e ele traduz e 

manda pra gente. A gente aqui faz o fechamento do assunto ‘com humor’, ou seja, dá a 

notícia verídica e fecha a notícia com humor. Ou a gente faz uma pergunta de enquête ao 

ouvinte sobre um tema atual e o ouvinte já entra na brincadeira, na onda do programa e 

responde na base do humor também. Tanto a enquête quanto as pesquisas, como o 

‘Plantão’, que também é um quadro de notícias que abrange muito a área científica e como 

todos os outros quadros de ‘Curiosidade’, ‘Você Sabia’, ‘Mução ciência’, ‘Alô Doutor’, 
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‘Mução comportamento’, esses quadros são mandados todos os dias com temas atuais, 

menos ‘Curiosidade’, que não precisa ser tema atual. 

 

5) Quais os tipos de brincadeiras realizadas no programa? 

R.: São vários tipos de brincadeiras, até porque cada quadro tem seu dia específico. Vou dar 

o exemplo de hoje, segunda-feira: os quadros do estilo pegadinha, tivemos a própria 

pegadinha que é o quadro que nós ligamos e já temos todos os dados da pessoa, que nos 

passa anteriormente por familiares, amigos muito próximos, que trabalham juntos, vizinhos 

que nos passam o nome da pessoa, onde mora, onde morou, onde nasceu, quantos anos tem, 

trabalha em que, enfim, eu já ligo sabendo de todas as situações, o que está acontecendo, o 

que aconteceu ontem. Eu fico sabendo de tudo. Hoje teve os quadros: ‘Ligação a cobrar’, 

que eu ligo pra um celular pedindo sinal de fax; ‘Calma que o Brasil é nosso’, que é com 

Dr. Carneiro, é um outro estilo; ‘Oportunidade única’, que é com Licurgo Studart, um 

fanho; “Emprenhado pelos ouvidos’, que é um quadro bastante interessante e têm vários 

outros quadros. Todos os dias têm enquetes, pesquisa, fofoca, jornal ‘Cara de Chibata’, que 

é um jornal de notícias internacionais. Todos os temas são factuais, todas as notícias que 

estão acontecendo a gente dá antes até da televisão, por conta do nosso horário, ou seja, o 

que o Jornal Nacional ou outro Jornal da noite vão dizer, nós já dissemos à tarde. Temos 

outros quadros, curiosidades...Os quadros de segunda, só têm na segunda, os da terça, só 

têm na terça e assim por diante. Enfim, cada quadro tem o seu dia específico. É uma 

programação bem diversificada. E os quadros que se repetem todos os dias, os conteúdos 

deles mudam, é factual, ou seja, hoje teve pesquisa, amanhã terá também, só que a pergunta 

da pesquisa de amanhã será sobre assuntos mais atuais. Eu não poderia perguntar numa 

pesquisa de amanhã um assunto de hoje, que já ficou pra trás, já ficou desatualizado. 

 

6) Quantos compõem a produção do Programa e qual o nível de escolaridade? 

R.: Rodrigo/Mução ( nível: médio), Tarcísio Matos/ Jornalista (nível: superior), Luís Biu 

Bebê (nível: superior), Roberta de Oliveira/ Produtora ( nível:pós-graduada), Macedo/ 

Réstia/ Edy / Meninim(nível: médio), Luís Paulo ( nível: médio), Carlinhos ( nível: médio), 

Paraíba/Candidato (nível: médio), Licurgo Studart/Fanho (nível: fundamental), Lucinha/ 
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Cosma Peito de Onça ( nível: fundamental), Leonardo ( nível: fundamental), David/ Velho 

Mouco (nível: fundamental), João Carroça de Bia ( nível: fundamental). 

 

7) Qual o meio de comunicação mais utilizado pelo público para interagir com o programa? 

R.: Varia muito. Nós recebemos muitos e-mails, por conta da facilidade. Todos os níveis, 

idade, independente de classe social, eles escutam o programa. Por telefone é mais o povão, 

classe ‘B’. Apesar de ser uma porcentagem muito pequena da nossa população que tem 

acesso ao computador, nós recebemos muito, mas muitos e-mails. Isso mostra que nós 

atingimos também o público classe ‘A’. O número de cartas é bem menor. Nós recebemos 

mais e-mails do que cartas e fax. Acredito que pela facilidade do e-mail em chegar. A carta 

demora um tempo pra chegar. Na proporção que uma carta demora pra chegar, nós 

recebemos 600 e-mails, em média. Fica assim, então, os meios mais utilizados pelos 

ouvintes: E-mail, Blog, Orkut, Skype. As cartas são em pouca quantidade, pois com o 

advento dessa nova tecnologia, a Internet, o nosso público/ouvinte tem mais utilizado esse 

meio. 

 

8) Quantas rádios, no Brasil, retransmitem o programa? 

R.: São 62 emissoras em todo o Brasil. Dispomos também o serviço da Internet. O 

programa, assim, pode ser acessado em todo o mundo. 

 

9) Como o site ampliou a interação do programa com os ouvintes? 

R.: O Programa se moldou ao avanço da tecnologia, porque os ouvintes mudaram. Temos 

que acompanhar o avanço tecnológico. 

 

10) A presença de fotos/caricaturas dos personagens do programa no site contribuiu para 

estreitar a relação entre o programa e os ouvintes? 

R.: Sim. Eles sempre deixam seus comentários nos blogs. 

 

11) Qual o parâmetro de classificação dos ouvintes? 

R.: Nós não usamos o serviço do IBOPE, pois o nosso programa é retransmitido por várias 

emissoras. Não temos como acompanhar. Aqui em Recife, o nosso índice de audiência é 
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muito alto, até pelo número de mensagens eletrônicas que temos essa estimativa. O nosso 

público/ouvinte é formado de várias classes sociais, idade e sexo, até porque o humor 

consegue atingir todas as classes. Todos nós necessitamos sorrir. Neste dia-a-dia tão 

corrido, de tantas preocupações e tantos sofrimentos, o humor vem como aquele bálsamo 

no fim do dia, já que o programa começa no final da tarde e, na audiência nossa, todas as 

classes sociais escutam o programa diariamente. 

 

O Radialista 

12) É natural de que estado? 

R.: Nasci em São Paulo. Fui criado no Rio Grande do Norte. Depois, morei em Fortaleza. 

 

13) Onde reside e há quanto tempo? 

R.: Há 6 anos estou residindo e fazendo o programa aqui, em Recife. Antes, morei em 

Fortaleza por quatro anos. 

 

14) Você é conhecido nas ruas? 

R.: Não sou conhecido nas ruas, até porque a gente que trabalha só com a voz e ser um 

personagem...só se eu falasse como o personagem, aí as pessoas iriam me reconhecer ‘na 

hora’. Mas as pessoas não me reconhecem nas ruas. 

 

15) Qual a importância desse anonimato para o sucesso do programa? 

R.: O grande sucesso do programa se deve ao anonimato, até porque, como sou uma pessoa 

acanhada, tímida, na rádio as pessoas como não estão me vendo, consigo fazer todo esse 

programa, o qual nunca conseguiria fazer se estivesse sendo filmado. Devo a esse 

anonimato o grande sucesso do programa, pois posso pesquisar na fonte, ou seja, eu não 

preciso colocar ninguém pra pesquisar por mim. Desde quando o programa não tinha 

sucesso, quando nós começamos do 1º dia até hoje, que se passaram onze anos, eu continuo 

anônimo. Posso pesquisar nos bares, nas feiras livres, vou a Caruaru, pesquiso, vou a 

Campina Grande e pesquiso. Ele me dá a facilidade de estar no mercado São José, aqui em 

Recife, pesquisando, ouvindo o linguajar, ouvindo coisas que eu transformo num bordão, 

 166



numa piada, enfim, isso facilita muito a minha vida, na área de pesquisa e facilita de uma 

forma geral. Continuar andando livremente...sou uma pessoa anônima. 

 

O Personagem 

15) Em quem se inspirou para criar esse personagem? 

R.: Quando eu ia para a fazenda do meu tio-avô, no interior do Rio Grande do Norte, tinha 

lá um vaqueiro, já velho com um jeito de matuto e falava muito engraçado, ‘tudo errado’, 

como coroné, mulé...E juntei com o jeito de um amigo meu de infância, que se chama 

Múcio. Ele era muito mentiroso, contava muita vantagem e era astuto. Daí, juntei as 

características dos dois e criei o Mução. 

 

16) Como é a aceitação de Mução pelos ouvintes? 

R.: É uma aceitação muito boa. Ele é um velho de voz rasgante...uma voz sexagenária. O 

público aceita muito bem esse personagem e se identifica muito com ele. Até as pessoas da 

elite, da capital, nos pais e nos avós têm um pezinho no interior e acha engraçado a forma 

de falar, o jeito matuto de se expressar. Mução é um matuto inteligente que tem a 

linguagem universal, pois ele está antenado com as coisas do mundo, com as coisas atuais. 

Ele é um matuto muito astuto que procura sempre está antenado no que está acontecendo 

no dia-a-dia. Os ouvintes se identificam muito. É uma aceitação muito grande, desde as 

crianças, até os mais velhos que necessitam rir, colocar um pouco de humor na sua vida. O 

maior objetivo do programa é justamente esse, levar alegria até as pessoas, até porque o 

rádio...você pode dirigir ônibus, está trabalhando, lavando louça, está no táxi, no carro, 

você consegue trabalhar no computador ouvindo o rádio... então só duas coisas que vão 

longe que é o ‘rádio e o jumento’. Por conta disso, nosso maior objetivo é levar humor pra 

vida das pessoas e nos locais mais distantes, mais próximos. Os ouvintes têm uma aceitação 

e uma afinidade muito grande com Mução. 

 

21) Além de Mução, quais são os personagens que entram no ar e interagem com o 

público? 

R.: Candidato, Réstia, Edy, Zomir,Meninim, Licurgo Studart, Luís Biubebê, Lucinha 

Cosma Peito de Onça, Davi. 
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A interação se dá entre Mução e os personagens criados por ele, em torno de um assunto, 

uma curiosidade, uma fofoca, um tema. Só Mução interage no ar com o público. 

 

A Linguagem 

22) Qual a linguagem utilizada pelo radialista? 

R.: Uso a linguagem popular. A gente fala como o povo fala, por isso, essa identificação. O 

povo ouve no rádio o linguajar popular. O que ele (povo) fala no mercado, nas ruas, nas 

feiras. A linguagem que predomina é a do interior, pois é a que a gente consegue ‘beber 

mais na fonte’, as pessoas são mais espirituosas, eu diria no sentido da gente ouvir palavras 

que há muito tempo a gente não ouvia e isso é muito engraçado pra nossa comunidade 

nordestina e o público em geral que está distante. Quando esse público ouve uma dessas 

palavras, ele ri muito. Lembra da época que passava férias no interior, ou morava no 

interior. No interior, quanto mais distante da capital, as pessoas são mais puras, simples e 

dessa simplicidade, eles falam ainda o linguajar que poucas pessoas, muita gente da capital 

nunca ouviu falar ou fazia muito tempo que tinha ouvido. Como eu falei no começo, é uma 

linguagem interiorana, mas é universal ao mesmo tempo, as pessoas da capital e dos outros 

estados fora da nossa região nordeste, compreendem muito bem o significado do que nós 

estamos dizendo, observamos que as pessoas de diversos lugares, de classe ‘A’ a ‘Z’ 

utilizam os bordões que usamos no programa. 

 

23) O que levou a usar essa forma de linguagem? 

R.: Desde pequeno que eu sou ligado ao interior e tinha um tio-avô que tinha uma fazenda 

no Rio Grande do Norte...fui criado em Natal, mas ia muito pra essa fazenda que era no 

interior. Muitas pessoas, nas férias, iam à praia, festa e eu preferia ir para o interior ou pra 

vaquejada, ouvir violeiros, emboladores de coco, aquelas pessoas que ficam fazendo rima, 

tocando pandeiro, sempre estive nesse meio, no interior e aquilo me encantava muito pela 

linguagem diferente que até então eu não tinha acesso e que desde pequeno eu fui 

acostumado. Eu achava interessante, porque durante a semana eu tava no colégio que era 

uma linguagem e ir pro interior...era uma linguagem...era como se eu tivesse uma coisa a 

mais que os meus amigos que não tinham acesso ao interior, que eram poucos, pois a 

maioria dos meus amigos gostava do interior e os pais eram do interior, os avós. Sempre 
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gostava do contato com a natureza, com animais. Era uma coisa que nos atraía muito, desde 

pequeno. E todos nós que tínhamos esse contato com o interior, é como se soubéssemos 

uma língua a mais do que os outros que não tinham acesso. Então, nós sabíamos do 

‘oxente’, ‘visse’, ‘tira leite com escuma’, enfim, tínhamos acesso a esses tipos de palavras e 

quando chegávamos na capital, era uma novidade muito grande, as pessoas nos 

perguntavam onde tínhamos aprendido essas palavras e diziam: ‘Poxa, que palavra 

engraçada! Eu ouvi minha avó dizendo isso há muito tempo!’ Então eu comecei a utilizar 

essa linguagem no programa por conta desse meu convívio desde pequeno com as pessoas 

do interior, com as paisagens do interior e isso me fez formar esse personagem com essa 

linguagem do interior. 

 

24) No momento da interação com o ouvinte, você adequa-se a linguagem dele? 

R.: A linguagem que uso no programa é em função do personagem Mução, uma linguagem 

interiorana.  

 

25) Em relação as enquetes, que são ao vivo, como o ouvinte participa, utilizando a mesma 

linguagem típica do programa?   

R.: A enquete é mais direcionada ao meio artístico. A gente coloca pra isso. A pesquisa são 

as notícias do dia-a-dia de um modo geral, inclusive internacionais. Então, a linguagem que 

a gente utiliza é uma linguagem normal, da mesma forma que sai nos jornais, nas revistas, 

Internet. A gente busca fazer uma pergunta de uma notícia já descambando para o humor, 

já sendo uma escada para a resposta do ouvinte que está ao telefone, para ser uma resposta 

bem humorada, engraçada,ou seja, a pergunta que a gente faz é verídica, mas sendo que a 

gente quando acaba de dizer a notícia, o fato, a gente faz a pergunta já para que o ouvinte 

entre na onda do humor, descambe para o humor, a resposta dele... como a gente tem a 

telefonista, ela escuta os ouvintes, faz a pergunta anteriormente, antes de entrar no ar e ela 

pergunta se ele (ouvinte) já tem alguma resposta para aquela pergunta. Até para que nós nos 

protejamos do ouvinte dizer um palavrão no ar, saia uma coisa escatológica, uma coisa que 

não tenha nada a ver com o sentido do programa. Quando ele não tem uma resposta a altura 

da pergunta, a telefonista dá opções para ele e o ajuda para que ele diga uma resposta 

engraçada, bem humorada, uma coisa leve e que esteja de acordo com a nossa pergunta. 
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As Cartas, os E-mails e o Blog 

26) Quais são os assuntos mais freqüentes? 

R.: Os assuntos mais freqüentes são as pegadinhas que é o quadro de maior audiência do 

programa. Como também para os outros quadros do programa que são um estilo, digamos 

assim, da pegadinha, mas é diferente. Têm outros assuntos que é a prestação de serviços 

pedindo alguma coisa, pedindo uma ajuda, pedindo uma televisão, um emprego, pedindo 

um alô, mas a maioria é passando dados para que a gente faça pegadinhas. 

 

Qual a localização geográfica dos ouvintes que enviam cartas e e-mails ao programa? 

R.: As cartas vêm mais do interior, até porque as pessoas da capital têm mais acesso ao 

computador, ao fax. Mas vêm muitas da capital. O número de cartas do interior é maior. 

Vêm cartas de todos os estados, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Bahia, Ceará, Piauí 

etc. E os e-mails e o blog vêm de todos os lugares, inclusive de fora do Brasil, como: 

Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália...enfim de 

vários países. 
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