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ABSTRA CT: this text intends to analyze the argumentative importance of the non verbal 
elements in the radio produced enunciation and its participation in the interaction 
between spea ker  and listener. The voice of the sp eaker and other  sonorous elements as   
back ground  music and acoustic effect contribute to establish this interaction.  
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0. Introdu ção 

 
No discurso radio fônico os elementos não-v erbais que participam d a enunciação  

do rádio em g êneros de discurso de entretenimento têm u m i mpo rtante caráter 
argu mentativo na interação ent re os coenun ciadores present es, no qual o locutor busca 
u m diálogo virtual co m o ouvinte. 

 
Essa imagem que se constrói a partir de sons, de elementos acústicos, adquire 
uma especificidade que a distingue da imagem estruturada por elementos 
visuais em diversas técnicas. A  “imagem sonora” surg e na tela imaginativa do  
ouvinte como uma granulação fina, resultado de um processo receptivo entre 
impressões pessoais e repres entações sensoriais sonoras apreendidas pela  
audição. (SILVA, 1999: 78 ) 

  
Entender e sab er interpretar a particip ação  argu mentativa dos elementos não-

verbais utilizados no processo de enunciado do rádio permite u ma melho r utilização  
deste suporte, sej a na produção ou análise de enunciados radio fônicos. Estudar e analisar 
estes elementos que compõ em o enun ciado radiofônico e co mo estabelecem a ponte 
interativa entre o locutor, que apres enta o enunci ado produzido e o interlocutor que ouve 
e reag e à enun ciação, au mentará esta co mpetênci a.  

Hoje é in egáv el a i mportân cia do rádio  como veí culo de comunicação  popular, 
haja vista sua cobertura geográfi ca nacional, audiência regional, autono mia de recep ção e 
facilidade de produção  tanto em termos econômicos , co mo  técni cos e artísticos. São  
2.896 emissoras de rádio entre freqüênci a modulada (FM), amplitude modulada (A M), 
ondas tropicais (O T) e ond as curtas (O C) em todo território nacional pelos dados do  
Grupo de Mídia de São Paulo (JORGE, 2001). São 71 % d e ouvintes de 15 anos ou mais  
com o hábito de ouvi r rádio FM e 34 % rádio A M todos os dias  em um universo  de 
16.708.000 de aco rdo com os XLII Estudos Marplan de 2000 (Idem). São 87,44% de 
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residênci as que possuem rádio em todo Brasil. (IBGE, 2000). São 05h06 min de tempo  
médio d e audiência diária (AESP, 2002 ). 

A proposta de se avaliar os elementos argumentativos não-verbais que co mpõ em 
o enunciado radio fôni co estabel ece-se na medida que estes estão bem presentes no dia-a-
dia possibilitando de maneira i mplícita mensag ens de caráter educativo. Este seria um 
espaço de educação n ão-fo rmal importante que poderia ser utilizado com mais critério  
tanto pelo edu cador quanto pelo radi alista interessados  em educação usando o potencial  
do rádio  na educo municação. 

A co muni cação co mo o ato de torn ar algo co mu m, co mpartilhar (SILVA, 2000) 
não exclui o ensino, que por sua vez não deve excluir o caráter social dos fal antes nem os  
espaços culturais não -formais  existentes na sociedade. A intenção d e estabelecer u ma 
interlocução coloquial , mesmo que virtual, por part e de L em relação a N não é 
con flitante co m a intenção de apresentar temas referentes à edu cação não-formal no  
enunciado do rádio no gênero de discurso de entret eni mento. Quando se prioriza no  
trabalho u m g ênero d e discurso  (entreteni mento) e sua relação co m a educação n ão-
formal está s e ap resent ando propostas d e u ma utilização (o  gênero) e de um objetivo  
(educação) p ara o estudo e co mpreensão do pap el argu mentativo dos elementos n ão-
verbais no  discurso  radiofônico. 

 
1. Enunciação e enunciado 

 
Comuni cação é u m ato social, e co mo tal, represent a u m contexto através de 

referências co muns  aos interlocutores. O discurso  de quem fala representa u ma posi ção  
social mente definid a, amparada pela referên cia d a voz do  outro presente no processo de 
comunicação. O discurso daquel e que ouve, defin e u ma signi ficação ao discurso recebido  
de acordo  co m marcas d e sua própria posição social e d a referên cia do outro . 

 
Os outros, para os quais meu pensamento se torna, pela primeira vez , um  
pensamento real (e com isso, real para mim), não são ouvintes passivos, mas 
participantes ativos da comunicação verbal. Logo d e início, o locutor esp era  
deles uma resposta, uma compreensão responsiva ativa. Todo enun ciado se 
elabora como  que para ir d e encontro d essa resposta. (BAKHTIN, 1992, p. 320) 

 
 A atividade verb al estabelece uma relação de interação entre o locutor e 
interlocutor. U m contrato de co municação é estabel ecido pressupondo -se determin adas  
regras para u ma t roca de enunciados, basead as no objetivo ou intenção do locutor, no  
interesse do interlocutor pela enun ciação propost a, em u m universo cognitivo co mu m e 
em u m gênero de discu rso adequado . A  relação b ásica de interação p ela linguagem é o  
diálogo, no qual locutor e interlocutor s e propõem a jogar um jogo face a face, trocando  
posições, produzindo enun ciações, corrigindo-as , modificando -as , enfi m interagindo um 
em rel ação ao outro  pela linguagem. 
 A ausência d e um interlo cutor real, face a face, não inviabiliza o processo de 
interação pela linguagem. Toda enunciação produzid a por u m locuto r pressupõe um 
interlocutor para receb ê-la e, comp reendendo-a, produzir sua própria enunciação em 
forma de resposta, estabelecendo u ma ação comunicativa entre coenun ciadores. No caso  
dos meios d e co municação  de mass a, nos quais a relação face a face não é possível, 
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estabelece-se u ma relação entre três participantes: o locutor, qu e fala no rádio ou escreve 
no jornal, o interlocutor ideal, àquele para qu em o  locutor produz o discu rso, e o  
interlocutor real, o público ouvinte do rádio ou leitor do jornal . O conheci mento pelo  
locutor das co mp etênci as lingüísticas, genéricas e enci clopédicas do interlocutor real  
permite-lhe “ falar” co m o interlocutor ideal  co mo representant e dos interlocutores reais. 
 

Toda enuncia ção, mesmo produzida sem a presença de um destinatário, é de 
fato, marcada por uma interatividade constitutiva (fala-se também dialogismo). 
É uma troca, explícita ou implícita, com outros enunciadores , virtuais ou reais, 
e supõe sempre a pr esença  de uma  outra instância de enun ciação à qual se 
dirige o enunciador e com relação a qual constrói seu próprio discurso. 
(MAINGUENEAU , 2001: 54 ). 

 
O fo co está em co mo se diz o que é dito e para quem. As condições de produção  

do enunciado co mo tempo, lugar, papéis repres entados pelos interlocutores, i magens  
recíprocas , objetivos visados na interlocução (KO CH, 1998) são fato res que constituem o  
sentido da enunciação , estabelecendo  uma rel ação  ent re linguag em e ação . 

As inúmeras condições que particip am d a enunciação permitem a el aboração de 
tipos relativamente estáv eis de enunciados, determinados por Bakhtin (1992) co mo  
gêneros de discurso. Estes gêneros “ pertencem a diversos tipos de discursos associados a 
vastos setores  de atividade so cial”. (MAINGUENEAU, 2001 ). Assi m, ent retenimento  
constitui um gênero de discurso no interior do tipo de discurso radiofônico.  Tais gêneros  
pautam-se p ela capacidad e do locutor i merso em seu meio social, saber det erminar e 
utilizar enun ciados adequados a situaçõ es di ferent es de interlo cução .  
 
2. Elementos não-v erb ais e argu mentação radiofônica 

 
Ter talento e criatividade para produ zir u m enun ciado para rádio vai muito além 

do escrever u m texto de maneira clara para s er lido. Para que o discurso seja aceito pelo  
interlocutor, é preciso que ele o interp rete como uma convers a, e, po rtanto há qu e se 
escrever u m texto de modo que ele pareça falado . Além disso, não basta es crev ê-lo  
apenas. Ainda é necess ário que ele seja lido de modo que o interlocutor o interprete co mo  
u ma enunciação oral verd adeira e não a leitura de um enunci ado escrito. Segundo Gisela 
Ortriwano (1985: 81) "A mensagem o ral se p resta muito bem para a comuni cação  
‘intimista’. É como  se o rádio estivesse ‘contando’ para cada u m em particular.” 
Assi m na criação do discurso radio fônico d evem ser levados em conta além do universo  
cognitivo e as comp etências lingüísticas, gen éricas e enciclopédicas formais do  
interlocutor suas  referênci as sonoras, no  sentido d e identi ficar sons e formas coloquiais  
de diálogo. O tom de voz, a interpret ação, o efeito sonoro ou acústico, a música de fundo  
podem criar u ma rel ação antagônica entre locutor e interlocutor se n ão for lev ado em 
conta todo este rep ertório e gerar u m mal entendido na comunicação . Estes elementos  
não-verbais que co mpõem a enunciação no rádio participam de modo determin ante na 
interação entre os interlocutores . O enunciado do rádio não é ap enas a leitura de u m texto  
escrito no qual se agreg am quando necessários outros elementos sonoros. Ao criar p ara o  
rádio, pensa-se rádio. O enunciado radio fônico representa u m tipo de discurso especí fico  
do modo de expressão  do rádio. A idéia rádio enqu anto discurso é uma estrutura social  
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que estabelece já no seu princípio u m relacionamento de interlo cução entre os  
participantes . "O modo de transpo rte d e recepção do enunci ado condi ciona a próp ria 
constituição do texto, mod ela o gênero de discurso.” (MAINGUENEAU, 2001). O que se 
afirma é a intenção do autor em utilizar elementos sonoros (voz, música, efeitos sonoros  
e acústicos) no enunciado que s erá ouvido pelo interlocutor, ou seja pensar elementos  
verbais (as p alavras) e n ão verbais (os sons), produ zindo u ma espécie d e texto  
exp andido, u m t exto além do texto, a idéia rádio . Escrever para o  rádio  é utilizar co mo  
código elementos verb ais (palav ras) e não verbais (sons) co mo uma idéi a única d e texto. 
Daí a proposta de se relacionar elementos n ão-v erbais do  rádio co m expressões verbais  
escritas. 
 
3. Id éia rádio  e o caráter argumentativo dos elementos não-verbais 

 
O texto es crito apresenta marcadores qu e representam estratégias (conscientes  

ou não) do locutor em estabel ecer u ma relação de interatividad e co m o interlocutor. São  
mecanis mos verbais que permitem indicar a fo rça argu mentativa do discurso. Partindo da 
proposta da idéia rádio na qual o texto na sua criação co mpõe-se de elementos verbais e 
não verbais com funçõ es claramente argument ativas, pod e-se estabelecer um paralelo  
entre os enun ciados verbais e os não verbais mediados pelos mecanismos indicadores da 
orientação argumentativa dos enunciados  verb ais citados por Koch  (1998 ). 

Operado res argumentativos: a sua presença em u m texto es crito cria co erência e 
apres enta pistas para a constru ção do sentido pelo leitor, mostrando a força 
argu mentativa dos enun ciados e a direção para a qual apont am, assinal ando o argumento  
mais forte (at é, mesmo , até mesmo , etc.), so mando argu mentos a favor de uma mes ma 
conclusão (e, tamb ém, ainda, não só...mas também, etc.) , introduzindo u ma conclusão  
em relação argu mentos anteriores (portanto, logo, por conseguinte, etc.) Outros  
estabelecem relações de comp aração (mais que, menos que, tão...como, etc.) ou  
introduzem u ma justifi cativa ou  explicação: (porqu e, que, já qu e, etc.). (KO CH, 1998).    

De modo semelhante um acord e de revelação estabelece u ma conclusão ao  
enunciado que repres enta u ma música de tensão que v em em u m crescendo . Uma música 
sensual so ma argu mentos  d e sedução  no enunciado interp retado  por uma vo z fluida.  

Marcadores de p ressuposição: são conteúdos semânticos adicion ais que 
acrescent am el ementos (explícitos ou não) ao texto, permitindo uma antecipação do leitor 
aos argu mentos do texto. São verbos qu e indicam mudança ou perman ência d e estado  
(ficar, começar a , passar a, deixar de, etc.), verbos factivos, complementados p ela 
enunciação d e um fato  pressuposto (lastimar, lam entar, s entir, etc.) . (KO CH , 1998) 

O eco aplicado ao so m d e passos pode d ar idéia de amplidão , de grandes  
espaços , ant ecipando  o cenário da enunci ação antes da palav ra. A vo z mais clássica, 
encorpada, grave, antecipa o tipo de enunciação antes mes mo de sua co mplement ação. A  
distância do micro fon e, os planos d e locu ção, que dispõem os personagens em relação à 
ação  podem indi car sua posição  hierárquica ou  rel ação direta ou  indireta com a ação.  

Indicadores mod ais ou índices de modalidad e: apres entam n a construção do  
sentido do enunciado a intenção do dito pelo modo que se diz. São expressões  
cristalizad as (é + adjetivo), adv érbios ou locuçõ es adv erbiais (talvez, 
provavelm ente,certam ente, etc), verbos auxiliares mod ais (poder, dever, etc.) constru ções  
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de auxiliar + in finitivo (deverão apres entar, terão d e esperar, etc.) e orações  
modalizadoras  (tenho  a certeza  de que..., não há  dúvida d e qu e... etc.) (KOCH, 1998 ) 

A interpretação, o  tipo e a freqüên cia vo cal pod em indicar em uma enunciação  
u ma ord em, u m pedido e u m co mentário. A voz áspera e grave interpretada com firmeza 
pressupõe autoridade e indica ordem na interp retação  de u m texto i mperativo.   

Índice d e avaliação e exp ressões atitudinais: São Indi cadores que d e modo  
subjetivo pressupõem  estados psicológicos co mo infelizmente, com prazer, francamente;  
valorizam ou avaliam um fato co mo excelente, extrema mente; ou deli mitam do mínios  
como politicamente, geograficamente;  reforçando o papel de cada sujeito no texto. 
(KOCH, 1998) 

A trilha sonora, rep resenta o personagem, seu estado de espírito mo mentâneo ou  
perfil psicológico . A ênfase d a leitura em d eterminados  verbos  de ação ou adjetivos, 
exp ri me u m valo r à ação ou uma avaliação ao fato ou pessoa. D eterminadas músicas, em 
conjunto co m determinado rit mo de leitura e tipo de voz podem determin ar u ma 
avaliação negativa ou positiva. 
  Índice d e poli foni a: são  as vozes que se encontram no  texto além da do autor. 
Pode denotar con cordância ou discord ância, serem explícitas ou i mplícitas. Tamb ém a 
ironia pode introduzir  pontos de vista discordantes  do enunciado  verbal. (KOCH , 1998 ) 

Semelhant e aos elementos verbais a voz que se parece co m outra (i mitad a ou  
não), ap resent a elementos polifôni cos juntament e co m o texto lido e dependendo da 
interpretação pode denotar concord ânci a ou discordância através da sátira, da ironia ou 
da ho men agem. A música que remete o interlocutor a u m fil me e cons eqüentemente a 
sua temática, traz consigo outras  vozes para a enun ciação. 
 
4. Considerações  finais 
 

A análise da enunci ação radiofônica a p artir da su a expressão sonora  buscando  
a participação de mecanis mos de argumentação na relação entre elementos não-verbais  
com o  sentido e a inten ção do  enun ciado serviu para esclarecer a idéia rádio, na qual o  
texto se estende para além dos elementos verbais. As possibilidades de análise 
apres entadas n ão são  únicas n em estanqu es. A dinâmica da enunciação radiofônica 
permite inúmeras variaçõ es, co mbinaçõ es e intençõ es p elo uso dos elementos n ão-
verbais qu e co mpõem os enunciados e d as relaçõ es d e interação qu e estabelece. 
 A abertura de novos caminhos para utilização do rádio part e da co mpreensão da 
força argu mentativa d e seus enunciados . A  análise dos mecanis mos que pro mov em a 
orientação argumentativa dos enunciados permite qu e se estabeleça co m mais eficiên cia 
u ma competên cia para utilizar o veículo, s eja atrav és da produção d e programas  que 
possam apresentar ao ouvinte temas referentes a edu cação não-formal, sej a analisado e 
discutindo programas para adquirir e fazer o out ro adquirir u ma vis ão mais crítica da 
produção de enunciados d este meio de co municação d e massa tão pres ente na sociedade. 
Há que s e conhecer o modo us ar, seja p ara usar melho r, s eja p ara p ropor novos usos . O  
poder de utilizar a linguag em enquanto ato social de mudan ça e desenvolvi mento está na 
comp etência de conhecê-la e saber utilizá-la. 
 
RESUMO: este t exto pret ende analisar a importân cia argu mentativa dos  elementos n ão-
verbais no enunci ado radio fôni co produzido e sua participação na interação entre locutor 
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e ouvinte. No discurso radiofônico a voz do locutor e outros elementos sonoros co mo  
música de fundo e efeitos acústicos contribu em para estab elecer u ma relação dialógica 
com o ouvinte.  
 
PALAVRAS-CHA VE: discurso; rádio; interação; argu mentação; não-v erbal. 
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