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Um estudo sobre as estratégias discursivas que o comunicador Fabiano Oliveira, 
do programa Ctrl A, da Rádio Atlântida, utiliza par a capturar o receptor. 
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Resumo 
 
O presente estudo busca entender como o apresentador do programa Crtl A, da Rádio 
Atlântida, Fabiano Oliveira, firma contratos de leitura com os seus ouvintes como 
estratégias de captura da recepção. Neste sentido, pretende-se analisar tais estratégias 
midiáticas, dando ênfase aos enunciados, ou seja, nos modos como o comunicador usa 
do discurso radiofônico para dinamizar contratos de leitura com o receptor. 
Santa Maria é uma cidade universitária, onde há uma grande concentração de jovens, e 
parte desse público se identifica com programas voltados ao seu universo. No intuito de 
chegar ao ouvinte de maneira simples e descontraída, o programa Ctrl A acaba por 
utilizar uma linguagem informal. Pois através dessa informalidade que se torna possível 
à aproximação e o relacionamento entre o apresentador e o ouvinte. Por isso este estudo 
enfoca no apresentador e a sua interação com o público jovem através de estratégias 
discursivas. 
Quanto aos métodos e técnicas de pesquisa, inicialmente se fará uma consulta 
bibliográfica, a fim de caracterizar teoricamente o estudo, visando compreender o que 
os autores postulam a respeito do tema de pesquisa. Na sequência pretende-se fazer uma 
entrevista com o comunicador do programa radiofônico, Fabiano Oliveira e com a 
equipe de produção. Uma observação participante também está programada para 
facilitar a aproximação com o objeto estudado e servirá para sanar dúvidas, formular 
apontamentos e despertar novas interrogações. O estudo também fará, por fim, uma 
análise das estratégias discursivas utilizadas pelo comunicador para a captura dos 
ouvintes do programa. 
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