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O rádio, o primeiro meio de comunicação de massa, após mais

de um século de sua criação, ainda se manifesta com intensidade. Durante

sua trajetória, o meio sofreu várias modificações, tanto na tecnologia de

sua transmissão quanto na linguagem empregada em seus programas.

Ambas as modificações foram de significativa importância para o novo

público no qual o rádio focaria seus interesses.

O avanço tecnológico proporcionou a disseminação do aparelho

rádio, fazendo com que ele atingisse pessoas de classes sociais menos

favorecidas. Esse foi o fator pelo qual o rádio teve que adaptar sua

linguagem, criando, assim, afinidade com esse novo público, já que passou

a ser a maioria de sua audiência.
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O objetivo deste artigo é estudar o discurso radiofônico e como

ele interfere na manutenção do fenômeno do alfabetismo funcional, a partir

de um estudo de caso que analisa excertos de uma rádio que enfoca esse

público.

l ANALFABETISMO E LETRAMENTO

Com o auxílio de medidas políticas na área da educação (projetos

como o "Bolsa Escola", por exemplo), o índice de analfabetismo no Brasil

vem diminuindo gradativamente, já que a escola recebeu grande parte da

população de baixa renda que anos atrás não tinha condição de freqüentá-

la. Hoje, devido à política assistencialista vigente, muitos ganham até

subsídios para tal. No entanto, à medida que cresce o número de pessoas

alfabetizadas, surge também um novo fenômeno: apesar de incorporarem

a técnica da leitura e da escrita, uma fatia significativa desses alfabetizados

não sabem aplicar este conhecimento nas práticas sociais exigidas por

uma sociedade que, a cada dia, torna-se mais grafocêntrica.

Diante desta nova realidade, surge o conceito de letramento,

diferenciando-se do até então conhecido conceito de alfabetização, que

diz que "(...) não basta apenas o saber ler e escrever, é necessário saber

fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e

de escrita que a sociedade faz. Então, o nome letramento surgiu mediante

a esta nova constatação" (SOARES, 2004, p.46).

Uma pessoa alfabetizada é aquela que aprende a decodificação
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das palavras, ou seja, ler e escrever. A pessoa letrada não apenas sabe

ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita,

o que ocasiona numa nova condição:

Socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não é
a mesma que era quando analfabeta ou iletrada, ela
passa a ter uma outra condição social e cultural - não
se trata propriamente de mudar de nível ou de classe
social, cultural, mas de mudar seu lugar social, seu
modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura -
sua relação com os outros, com o contexto, com os
bens culturais torna-se diferente (SOARES, 2003 p.36).

Esses dois processos, alfabetizar e letrar, apesar de distintos,

são indissociáveis. Soares (2003) afirma que o ideal para o ensino atual

seria aplicar essas duas práticas, ou seja, alfabetizar letrando, com o

objetivo de ensinar a ler e escrever, inserindo o aluno num contexto de

práticas sociais da leitura.

Sobre a diferenciação entre alfabetizar e letrar, há ainda um outro

ponto; assim como há indivíduos que são alfabetizados mas não são

letrados, pode-se dizer que um analfabeto pode apresentar traços de

letramento. Ele pode ditar uma carta, com estruturas lingüísticas próprias

da linguagem escrita, para que outro possa escrever. Assim também como

uma criança, que vive num contexto de letramento, que convive com

livros, que ouve histórias lidas por adultos pode pegar um livro e "fingir"

ler, usando também convenções da linguagem escrita.

O fato do indivíduo não ter o domínio pleno da escrita e leitura

interfere diretamente na forma pela qual ele se comunica com o mundo.
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Quem não tem o poder da leitura, depende terminantemente dos

meios de comunicação de massa para obter as informações de que

necessita. No Brasil, a fatia da população com esse perfil é bastante

extensa (ver tabela 1).A seguir, apresentamos dados de pesquisas sobre

o nível de alfabetismo do país.

2 O ALFABETISMO NO BRASIL

Apesar de saber da existência de pessoas que, mesmo sabendo

ler e escrever, não possuem as habilidades necessárias para satisfazer as

demandas do dia-a-dia e para se desenvolver pessoal e profissionalmente,

observou-se-se também a existência de níveis de conhecimento, ou níveis

de analfabetismo.

Em razão dessa iminente necessidade de avaliar de forma mais

apurada e detalhada o analfabetismo, a própria UNESCO determinou

novos parâmetros para este tipo de análise. O órgão sugeriu a adoção

dos conceitos de analfabetismo e alfabetismo funcional. Portanto, é

considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura, a

escrita e habilidades matemáticas para fazer frente às demandas de seu

contexto social e utilizá-las para continuar aprendendo e se desenvolvendo

ao longo da vida.

O IBOPE, através do Instituto Paulo Montenegro, avalia de

dois em dois anos os índices de alfabetismo no Brasil, desde 2001. Para

isso foi criado o indicador INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo



Uni-FACEF- Centro Universitário de Franca

Funcional), que visa determinar parâmetros para diferenciar os níveis de

alfabetização e classificá-los. Apresentamos a seguir os níveis de

classificação retirados do site do Instituto Paulo Montenegro:

- Analfabeto: não consegue realizar tarefas simples
que envolvem decodificação de palavras e frases;

- Nível l - Alfabetismo nível rudimentar: corresponde
à capacidade de localizar informações explícitas em
textos muito curtos, cuja configuração auxilia o
reconhecimento do conteúdo solicitado. Por exemplo,
identificar o título de uma revista ou, em um anúncio,
localizar a data em que se inicia uma campanha de
vacinação ou a idade a partir da qual a vacina pode ser
tomada;
- Nível 2 - Alfabetismo nível básico: corresponde à
capacidade de localizar informações em textos curtos
(por exemplo, em uma carta reclamando de um defeito
em uma geladeira comprada, identificar o defeito
apresentado; localizar informações em textos de
extensão média); e
- Nível 3 - Alfabetismo nível pleno: corresponde à
capacidade de ler textos longos, orientando-se por
subtítulos, localizando mais de uma informação, de
acordo com condições estabelecidas, relacionando
partes de um texto, comparando dois textos, realizando
inferências e sínteses (Disponível em : <http://
www.ipm.org.br>).

Observamos que essa classificação estratificada e

detalhada possibilita um estudo mais aprofundado e, portanto, mais

próximo da realidade da condição educacional do Brasil. Segue abaixo

uma tabela e um breve comentário sobre os principais resultados do INAF:



Eu Comunico - Revista de Comunicação Social

Tabela l - Evolução dos níveis de alfabetismo - Leitura e escrita 2001 a
2005

Obs: Devido ao arredondamento das casas decimais, os percentuais
relativos a 2005 totalizam 1.
Fonte: Instituto Paulo Montenegro, 2005.

Em 2001, 2003 e 2005 aplicou-se o mesmo teste a
amostras semelhantes da população. Assim, é possível
verificar a evolução dos resultados no período. De
acordo com a pesquisa INAF, realizada em 2005,
somente 26% da população brasileira tem domínio
pleno das habilidades de leitura e escrita, mas melhora
o índice dos que têm um nível básico de leitura. O
percentual dos que atingem o Nível Pleno de
alfabetismo não teve evolução significativa,
mantendo-se próximo a da população estudada. Já
os percentuais de pessoas na condição de
Analfabetismo indicam uma leve tendência de
diminuição: eram 9% em 2001 e 7% em 2005. Também
se verifica um aumento, ainda que discreto, no
percentual dos que atingem o Nível Básico: 34% em
2001 para 38% em 2005 (Disponível em: <http://
www.ipm.org.br>).

Ao analisar estes dados, podemos observar que 74% da

população brasileira não têm domínio pleno da língua, o que significa que

estas pessoas não têm a capacidade de decodificar inteiramente o

conteúdo de todas as informações as quais são expostas em seu cotidiano.
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Consideramos ainda que se % da população possui estas

características, há uma demanda para ações comerciais especialmente

voltadas a este público, desde que haja a possibilidade de se tirar proveito

desta situação social. A comunicação com estas pessoas deve ser

elaborada para se adaptar a esta condição, o que resulta na modelagem

nas construções de conteúdos oferecidos pelas mídias, pelos anunciantes,

políticos, religiosos etc.

Conhecendo a limitação lingüística de seu público, o meio rádio,

especificamente, atinge no Brasil um grande contingente dessa população

parcialmente alfabetizada, que constitui principalmente da linguagem oral

em detrimento da escrita.

Com o objetivo de desenvolver uma análise sobre comunicação

radiofônica e seu processo de intervenção no meio social, tornando-se

um dos fatores de determinação do alfabetismo funcional no Brasil,

verificamos a estrutura da linguagem radiofônica, traçando um paralelo

com os níveis educacionais dos ouvintes.

3 LINGUAGEM RADIOFÔNICA

O rádio ainda é hoje um dos principais meios de comunicação

de massa. Apesar do advento da televisão, da Internet e de outras

tecnologias, ele ainda está presente em grande parte das casas brasileiras,

com o diferencial de atingir uma população marginalizada econômica e

culturalmente.

Por ser um meio barato e de fácil transporte, o rádio muitas vezes
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é o único a levar informações para determinadas pessoas ou regiões. E

sua praticidade não se restringe a apenas esses fatores: enquanto o ouvinte

escuta a mensagem, pode exercitar simultaneamente outras atividades

que não interferem especificamente na receptividade.

Como a comunicação se dá oralmente, o rádio apresenta

expressivas peculiaridades no seu modo de falar com o rádio-ouvinte. O

próprio fato de ser um enunciado oral implica na informalidade da

linguagem, tendendo sempre a ser pouco planejada, contrapondo-se com

a linguagem escrita em que, por exemplo, há o predomínio do formal e da

prévia seleção dos signos lingüísticos. Além disso, mensagens impressas

demandam sempre um elevado grau de atenção por parte do receptor, o

que não acontece com o rádio.

Apesar de essa oralidade remeter aos tempos arcaicos em que

na ausência do saber da escrita a palavra tinha um grande peso na

comunicação, a linguagem radiofônica difere-se da arcaica na sua forma

de transmissão:

Diferentemente das sociedades arcaicas, cuja situação
comunicativa se caracteriza pela ausência da escrita e,
portanto, conta com a presença física do emissor, o
rádio no seu processo comunicativo freqüentemente
reproduz uma voz sem corpo, ou seja, uma voz que,
com o advento das tecnologias de transmissão e
estocagem de sons, separa-se da fonte que a produziu.
A este "corte livre do som de sua origem natural",[...]
denomina esquizofonia (SILVA, 1999 p. 42)

A esquizofonia, que mescla a presença intimista da voz do locutor

com a ausência de um corpo, é que determina o estilo da fala que o meio

rádio apresenta, tendo como objetivo fazer com que seu ouvinte abstraia
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as informações transmitidas não exatamente por um locutor, mas por

aparelho que proporciona a extensão de sua voz até o receptor.

Como a forma de abstrair essa mensagem é bastante simples, já

que é necessário apenas ouvir, o público do meio rádio é bastante extenso:

O rádio fala e, para receber a mensagem, é necessário
apenas ouvir. Portanto, o rádio leva uma vantagem
sobre os veículos impressos, pois, para receber as
informações, não é preciso que o ouvinte seja
alfabetizado. Em conseqüência disso, a média do
nível cultural do público ouvinte é mais baixa do
que a do público leitor, uma vez que, entre o público
do rádio, pode estar incluída a faixa da população
analfabeta, que no caso dos impressos é eliminada a
priori (ORTICUANO, 1985p.78)

Em razão dessa facilidade de recepção da mensagem, que

independe da alfabetização do receptor, a linguagem radiofônica no Brasil

é bastante peculiar, baseando-se na própria condição cultural do país:

[...] assim como a introdução tardia da escritura, é que
encontramos, no Brasil, a possibilidade latente de uma
abordagem diferenciada de todos os elementos d
radiofonia. Particularmente no texto verbal-escrito
produzido para o rádio, as possibilidades residem na
sua potencialidade em extrapolar a lógica da língua,
desverbalizando as palavras, buscando no ritmo das
vogais abertas, nas rimas e na estruturação
coordenada dos elementos da oração recuperar
qualidades de seu referente, aproximando-se, dessa
forma, muito mais da organização dos textos orais
desenvolvidos pelas comunidades que não tinham
signo escrito para intermediar suas comunicações,
'mas que tinham a língua como um modo de ação e
não somente uma contra-senha do pensamento'
(MALINOWSKI apud SILVA, 1999 p.44)
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Inserida em todo esse contexto social no Brasil, a linguagem

radiofônica possibilita um estudo de sua forma e construção para avaliação

do seguinte fenômeno: o rádio como um dos constituidores do alfabetismo

funcional, sendo o meio com o qual esse tipo de público mais se identifica.

4 PERFIL DA RÁDIO OBJETO DE ESTUDO E SEU PÚBLICO

A definição da rádio, que veicula os programas que analisamos

neste artigo, foi feita a partir de um prognóstico no qual foram levantados

dados das rádios AM da cidade de Franca - SP. Foi escolhida a Rádio

Difusora Am, por apresentar a maior audiência (ver figura 1), o que

demonstra uma maior afinidade com o público em questão.

Fundada em l0 de junho de 1962, a Rádio Difusora AM atinge

mais de 26 cidades da região de Franca (uma média de dois milhões de

pessoas), atuando na freqüência l .030 Khz com potência de 5000 watts.

De acordo com dados de pesquisa realizada pela própria Rádio

Difusora AM, seu público apresenta o seguinte perfil:





Ao analisar os índices das figuras anteriores, verificamos que mais

de dos ouvintes não possuem vínculo empregatício, e é de suma

importância para o nosso trabalho ressaltar também que 64,51 % do público

não terminaram seus estudos, sendo grande parte analfabeta, o que

confirma nossas perspectivas com relação ao público que o meio rádio

atinge.

Dentre toda a grade de programas da emissora, selecionamos

três para análise, os quais possuem a maior audiência, segundo a rádio:

"Show da manhã", apresentado pelo locutor Valdes Rodrigues, "Hora

do cacete" e "Realidades da vida", ambos apresentados pelo locutor

Marcelo Valim.

5 ANÁLISES DE EXCERTOS DOS PROGRAMAS

Os excertos transcritos neste item representam fielmente o

que foi dito pelos locutores durante seus programas, o que pode ser
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observado em anexo nas reproduções gravadas em cd, gentilmente

cedidas pela rádio, dos mesmos.

5.1 Show da manhã

Exibido das 8 às 11 horas pelo locutor Valdes Rodrigues é

classificado como um programa de variedades. Bastante híbrido, fala de

classificados, religião, piadas, notícias policiais, notícias dos principais

jornais da cidade, solicitações de pessoas carentes, participação de

ouvintes, distribuição de prêmios e veicula músicas antigas.

5.1.1 Excertos e análise

O excerto abaixo exprime como é o desenrolar do programa,

em que o locutor, de maneira bastante informal, muda de assunto

abruptamente, dando agilidade na sua forma de falar com o ouvinte.

"[...] Estão doando 3 cachorrinhos pincher, 35 dias e a
mesma pessoa está querendo saber de algum remédio
caseiro para acabar com aftas e varizes. Varizes. Eu,
hein? Não sei se tem algum remédio caseiro pra curar
varizes não, hein. Varize, se for o caso, é médico [...]".

O locutor também lê para o público as principais manchetes

veiculadas nos jornais da cidade, o que proporciona um tipo de acesso a

uma mídia impressa para quem não tem o domínio da leitura, além de dar

sua opinião pessoal sobre as notícias, influenciando na posição do ouvinte.
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[...] Lá na tarja superior dois destaques também no
Comércio da Franca. No primeiro dá conta que a
empresa Pé de Ferro está deixando Franca. Demitiu
mais 30 funcionários e tá se mandando para o Ceará,
onde dizem a mão-de-obra, o incentivo fiscal é mais
atraente do que aqui, lamentavelmente, contanto que
não dê prejuízo para seus funcionários daqui [...].

Além de dar sua opinião sobre casos públicos, o locutor

também interfere em assuntos de cunho pessoal, como no caso seguinte,

em que sugere o tipo de comportamento que o jovem deveria ter quanto

à religião:

[...] Uma maratona de evangelização teve a
participação de mais de 200.000 pessoas, que maravilha
né? Se mais eventos acontecessem assim né? Eventos
religiosos enfim. Principalmente os jovens estão
precisando muito disso, muitas outras coisas na contra-
mão oferecidas ao jovem. Os jovens precisam ouvir
mais e participar mais da palavra da Deus [...].

No programa, também há o apelo do locutor por ajuda a

pessoas que estão necessitadas

[...] Eu tenho 2 pedidos e espero que vocês os ajudem.
São duas pessoas que realmente precisam. Veio uma
senhora, ela tá até com uma criança no colo e tal, a
história que ela contou é que, ela estava ausente,
parece que foi visitar parentes, quando voltou. Que
que ela encontrou? Praticamente nada dentro de casa.
O marido tinha ido embora "com os trem", com tudo.
Ela tá precisando apenas de uma caminha, o colchão
ela já até ganhou, tá precisando de um fogãozinho.
Pelo menos o fogão e cama já resolve um pouco do
problema dela, o resto vai se arrumando [...].

Percebemos na fala de Valdes que além da linguagem informal,

50
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o locutor usa marcadores conversacionais como "hein" e "né", para

encenar um diálogo com o ouvinte, gírias regionais como "trem" e ainda

abrevia palavras, assim como fazemos em nossa fala cotidiana.

5.2 Realidades da vida

Exibido de segunda a sexta-feira das 13 às 14 horas, pelo locutor

"O Negão Sangue Bão", Marcelo Valim, narra os dramas da vida, relatos

através de cartas para milhares de ouvintes. Após narrar a história, Marcelo

abre espaço para que outros ouvintes manifestem suas opiniões sobre o

caso.

5.2.1 Excertos e análise

[...] a senhora sabe nesse momento com quem a sua
filha está conversando na Internet? Pois é... prepare o
seu coração para a carta que eu vou ler a partir de
agora. Mas é um conselho para senhora mãe, pra
senhora pai que está em casa: verifique o que o seu
filho está fazendo na Internet [...].

Na fala do locutor, evidencia-se a característica intimista da

linguagem radiofônica. Ao pronunciar os vocativos no singular, obtém-se

o efeito de individualidade no ouvinte. É essa a técnica que permite com

que o locutor se torne próximo de seu ouvinte, criando laços com ele.

São esses laços que possibilitam com que o locutor se torne,

para seu ouvinte, o representante do mesmo, ou aquele que "luta" pelos

seus direitos perante a sociedade.

51
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Notam-se também, por parte do locutor, erros de
concordância de gênero, como a passagem "[...] a
senhora pai [...]" e o uso de marcadores
conversacionais como "[...] Pois é... [...]", encenando,
dessa forma, um diálogo com o ouvinte. O fato mostra
a oralidade e a coloquialidade que se constituem no
discurso radiofônico.

A seguir, é apresentado trecho de uma carta de uma ouvinte, lida

pelo locutor durante seu programa:

[...] Marcelo, eu tinha 18 anos, ainda era virgem. O
meu maior problema começou quando eu ganhei um
computador de presente do meu pai. Eu não saía da
frente do computador. Até que entrei nesse-bate-papo.
18 anos, ainda virgem. Nesse eu conheci um jovem de
24 anos. Engenheiro, 24 anos. E nós começamos a
trocar mensagens, a bater papo pela Internet. Até que
um mês depois, as nossas conversas começaram a
ficar apimentadas, nós partimos para o lado do sexo. E
ele insistia que eu comprasse uma câmera e colocasse
no computador para que ele pudesse me ver como eu
era. Uma web cam. Depois de muita insistência, meu
pai comprou essa câmera pra mim. Aí estava
começando os meus problemas. Eu não saia da
Internet. Eu ficava a noite inteira. No escritório, eu
tirei uma foto com uma saia vermelha que eu tinha,
curtinha, sem calcinha e mandei para ele. Daí por diante
nós não paramos mais. Depois daquelas fotos ele me
mandava fotos dele, com ele pelado, me mandava foto
do pênis dele. Marcelo, eu comecei a ficar loca. A gente
fazia amor pela Internet. Coisa de loco. Ele me vendo e
eu vendo ele. A gente se masturbava ali. Eu ficava
doida para que chegasse a noite e eu pudesse entrar
com ele. Era uma coisa chique, maravilhosa. [...] O meu
pai me xingou tudo. Eu apanhei, saí como biscate da
história. Ele pegou as fotos feias mesmo, Marcelo, eu
fazendo pose. [...] O meu pai não aceitava de jeito
nenhum de eu ter perdido a virgindade como eu perdi.
Hoje ele tirou a Internet do meu quarto. Eu não estou
podendo comunicar com meu namorado. Agora
quandojeu quero eu vou numa lan house. Tá certo
que nós vacilamos um pouco, Marcelo. Isso todo
mundo faz.[...]



Uni - FACEF- Centro Universitário de Franca

Antes de se analisar a linguagem do texto, devemos citar a

veiculação da história em horário desapropriado. Porém, são essas

veiculações que tornam o programa centro de atenções dos seus ouvintes,

tratando de temas polêmicos como sexo, virgindade, relações familiares

etc.

Em relação ao texto da carta, identificamos a relação entre a

ouvinte e o locutor. Sempre chamado pelo nome, Marcelo é tido pela

ouvinte como alguém íntimo que pode ouvir seus desabafos e ajudá-la de

alguma forma. É visto também o tipo de linguagem usada pela ouvinte: o

uso de termos chulos como "biscate", ou o uso de palavras abreviadas

como "loca" ao invés de "louca", evidenciando que a ouvinte transpõe

para o texto escrito, termos do texto oral.

Programa veiculado também por Marcelo Valim, de segunda

a sexta-feira, das 11 às 12 horas. É considerado um dos mais polêmicos

do rádio francano. O locutor faz denúncias sérias, sempre em defesa do

cidadão e comenta notícias e escândalos da região.

5.3.1 Excertos e análise

Marcelo Valim, que atualmente é vereador da cidade de Franca,

tem como marca registrada de sua fala o jargão "meu irmão", o qual é

53
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repetido inúmeras vezes no decorrer do programa. Num tom sempre

exaltado, chegando às vezes até a gritar, o locutor começa seu programa

com analogias irreverentes, que demonstram as intenções do programa:

"[...] pra quem não sabe meu irmão, aqui é o ninho do urubu, e aqui o

sapo preto mia, a perereca pula e num tem conversa. Se liga aí, meu

irmão, se liga aí! [...]".

A alteração do tom de voz é característica dominante neste

programa e isto faz com que o ouvinte, inconscientemente, preste mais

atenção no que está sendo falado quando o locutor grita, esbravejando

toda sua suposta raiva:

[...] Mas tem outras perguntas que não querem se calar!
Perguntas, que não querem se calar! Pó para não! Eu
tenho direito de perguntar! Que que aconteceu com
aquela moça que estava internada na Santa Casa e
que pulou a janela, sumiu! Cê ficou sabendo desse
caso? Cadê? Aqui num se fala mai nada! Cadê a moça?
Que que pego? Que que tá acontecendo? Cadê o
Daniel, Daniel: se senhor puder fazer o favor, dê uma
ligadinha na seccional, fale como o doutor Dalmo, pra
ele falar sobre esse caso da moça que estava presa,
presa não! Ela estava sendo atendida na Santa Casa,
pulou a janela, deixou todo mundo de... aliás, o Homem-
Aranha ficaria com inveja do que ela fez, e ela foi
embora e a informação que eu tenho é que até hoje ela
não foi recapturada. Uai? Então tá mamão com açúcar,
uai? Tá mamão com açúcar, que que tá pegando?! Que
que pegou aí? Uma moça que deixou o Homem-
Aranha de beiçu caído, meu irmão, porque o que ela
fez lá, nem o homem aranha faria! Mais ela veio, fugiu
e tá de boa. Que que aconteceu? O povo quer saber!
O povo quer saber! [...]

Marcelo repete frases, faz perguntas o tempo todo, usando

expressões da região como "uai" e gírias como "tá de boa", na intenção
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de envolver seu público fazendo com que o mesmo se identifique com o

que está sendo dito, para que o ouvinte faça os mesmos questionamentos

que o locutor faz.

Há também a utilização de uma linguagem chula como' 'deixou

o homem-aranha de beiçu caído". Esse jeito escrachado de Valim também

atrai o receptor:
[...] Tem umas coisa que acontece na cidade que cê
tem quer dar risada, meu deus, ou então cair de costa.
Cara trabaia lá em SP, aí ele entrou contra a Prohab, aí
ele foi entrando cum cada cidade, toda cidade
contestava "opa! O Zé mane num trabalha aqui!, Zé
mane num trabalha aqui". São José do Rio Preto "opa!
Zé mane num trabalha aqui", chegou em Franca, aí
num fizero nada, num falaro nada, o cara entro uai, a
justiça acato, beleza! Quinze mil reais! Eeiiiii meu deus
do céu! Daqui a pouco eu vou contar quem tava no
comando da Prohab [...].

A oralidade do discurso de Valim é reforçada pelas

abreviações como "cê" para "você", as expressões "ôpa", "ei meu deus

do céu", e as adaptações à variante regional como "trabaia", "fizero",

"falaro".

Neste último excerto, abaixo, temos uma opinião do locutor sobre

o ato da leitura:
[...] Aí uma senhora me indagou: por que que cê largou
a" Primeira Secretaria da Câmara Municipal, moço
Marcelo Valim? Não ela falou: Negrão Marcelo Valim?
Então, eu vou repetir mais uma vez aqui: o vereador,
quando entra lá, eu entrei pra dar uma força pra mesa,
por causa da leitura, porque tem que fazer leitura. Né?
Inclusive o Everton foi? Num foi Primeiro secretário?....
O Valdes?!... Foi o Everton, né? Então, o Everton foi
primeiro secretário, ele sabe o que é lê, e você perde
um tempo danado ali [...].
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Valim trata da leitura, na Secretaria da Câmara Municipal,

como sendo algo difícil, na qual "você perde um tempo".

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil encontra-se em um novo estágio de educação, em

que a maioria das crianças estão nas escolas, reduzindo o número de

analfabetos no país, mesmo que teoricamente. Essa nova realidade produz

o desafio de avaliar a qualidade de ensino, analisando em profundidade

os níveis educacionais da população. A teoria atual do letramento e as

recentes pesquisas sobre alfabetismo funcional feitas pelo IBOPE, reforçam

a idéia de que é preciso cada vez mais identificar o grau de leitura que os

cidadãos detêm, no sentido de poder assim alcançar melhoria na educação

do país.

Essa população, que não possui plenamente o poder das

palavras, fica à mercê dos meios de comunicação de massa, os quais se

aproveitam da fragilidade crítica dessas pessoas para difundirem suas

programações, tendo como exemplo neste trabalho o meio rádio.

Pudemos verificar neste artigo a adaptação da linguagem

radiofônica que, aproximando-se da estrutura da linguagem oral, identifica-

se com seu público receptor. Observamos ainda que há também uma

adaptação de conteúdo do que é veiculado. A programação das rádios,

em especial as AM, trata sempre de maneira superficial e simplista, os

problemas sociais da cidade e até problemas pessoais dos ouvintes.



Text Box
Fonte: Eu Comunico, vol 1, n. 1, p. 37-57, 2007.




