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Embora a voz profissional venha sendo estudada por vários autores, 

com trabalhos sobre o assunto na literatura nacional e internacional, ainda 

pouco se relata sobre a atuação fonoaudiológica com os locutores de rádio. 

Há um consenso entre os autores da área sobre a importância do trabalho 

fonoaudiológico com os locutores, porém não existe uma definição clara 

sobre as abordagens fonoaudiológicas específicas para essa atividade 

profissional, e as técnicas utilizadas com a padronização dos procedimentos. 

 

Desde os primórdios do rádio no Brasil em 1919, a performance vocal é 

considerada um fator de vital importância para uma boa transmissão 

radiofônica. Nos tempo de hoje essa importância aumentou, pois a evolução 

tecnológica permitiu transmissões via satélite e outras situações que exigem 

do locutor maior precisão, controle e domínio do uso de sua fala.  

 

Mesmo com a constatação da fundamental importância de um locutor 

para o funcionamento adequado das emissoras de rádio e televisão, 

obrigatoriamente com a presença de um profissional especializado e 

devidamente habilitado, a regulamentação da profissão surgiu apenas em 

16/12/1978, sobre a lei nº 6.615 (FITERT, 1992).  

 

De acordo com a FITERT (Federação Interestadual de Trabalhadores 

em Empresas de Radiodifusão e Televisão) O Locutor - Apresentador - 

Animador “apresenta e anuncia programas de rádio ou televisão, realizando 
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entrevistas e promovendo jogos, brincadeiras, competições e perguntas 

peculiares ao estúdio ou auditório de rádio ou televisão”. 

 

Em referência a Moses (1948) a maioria das pessoas conhece, 

intuitivamente, o fenômeno vocal e sabe distinguir um grande locutor de um 

profissional sem qualificação.  

 

Ferreira e Freire (1977) discorrem sobre a importância do trabalho de 

adequação da entonação, a valorização e ênfase das palavras-chave  

através de dramatizações e inflexões vocais ascendentes e descendentes, 

visando melhor melodia da mensagem a ser transmitida, para o uso da voz 

profissional. 

 

Como apontado por Barros (1982) o ritmo é um elemento que decorre 

da correspondência de tempo e espaço na organização da mensagem. O 

ritmo é definido como uma sucessão de movimentos que permite o 

desenvolvimento harmonioso dos elementos estéticos.    

 

Em um estudo sobre a entoação, Bolinger (1985) ressalta que, 

utilizando, entre outros recursos, uma mudança num acento da palavra, a 

fala fica mais rica e poderosa e assim pode-se construir um estilo climático 

que vai causar impacto. A acentuação, a entoação,bem como os demais 

recursos prosódicos (pausa, qualidade de voz, ritmo e velocidade) exercem, 

muitas vezes, a função de impressionar e não de informar. 
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Em um estudo sobre fala, sons e emoção, Sundberg (1987) considera 

que a voz pode seguir vários caminhos, ou seja, um enunciado pode ser dito 

de várias maneiras, mudando-se os marcadores vocais, de acordo com o 

estado emocional do falante e a emissão do enunciado dito. 

 

De acordo com Oliveira (1988) os diversos recursos de fala que dispõe 

o ser humano, ficam reduzidos a um só canal, quando essa comunicação é 

feita através do rádio. O indivíduo que usa a voz profissionalmente deve 

descobrir quantos recursos dispõe, e através do trabalho fonoaudiológico 

usufruir destes, aprimorando-os e moldando-os às suas necessidades. 

Segundo a autora, a Fonoaudiologia enquanto técnica pode explicar as 

mudanças ocorridas no padrão vocal do locutor, de acordo com o contexto e 

a emoção da mensagem a ser transmitida. A autora também comenta que o 

importante não é ter um grande número de técnicas e exercícios, mas sim 

saber explorar e abordar cada técnica e adaptá-las em função das condições 

e necessidades de quem as utiliza. 

 

Em um estudo desenvolvido com um grupo de radialistas e aspirantes a 

radialismo de um curso promovido pelo SENAC de Campinas,               

Oliveira (1988) apresenta uma estrutura de trabalho, dividido em: aspectos 

de relacionamento do grupo, achados psicológicos e aspectos técnicos do 

trabalho. Especificamente quanto aos aspectos técnicos do trabalho, a 

autora aborda os itens relacionados à produção da voz e fala, sintomas 
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vocais negativos, hábitos de abuso vocal, fisiologia da voz e da fala, higiene 

vocal, postura e relaxamento, respiração, voz e ressonância, articulação 

(dicção) e ritmo, coordenação pneumofonoarticulatória associada à variação 

de ritmo, entonação aplicada á fala e às diferentes situações do rádio, e 

reunião das técnicas aplicadas a diversos textos.  

 

Cassemiro (1989) relata que os profissionais da locução, mesmo 

inconscientemente, reconhecem a importância da voz para a sua profissão, 

e de um trabalho de conhecimento da sua própria voz. Saber o que é ou não 

possível de ser trabalhado deve passar pela própria condição de trabalho 

desse profissional, onde a aplicabilidade das técnicas deve estar 

condicionada à profissão. Para o locutor de rádio a voz desempenha papel 

fundamental, já que é através dela que se dá a mensagem radiofônica. A 

autora observa que é importante o locutor se conscientizar das reais 

possibilidades de uso de voz, para usar da forma mais adequada. 

 

Em referência a Greene (1989) a autora ressalta que o funcionamento 

vocal alterado provoca uma prática não estruturada e conseqüentemente, 

um trabalho ineficiente do mecanismo fonatório. Respiração incorreta, 

tensão excessiva na laringe, desequilíbrio entre resistência glótica e pressão 

de ar, podem causar fadiga muscular e nas articulações laríngeas, 

provocando rouquidão e desconforto vocal, em indivíduos com alta demanda 

vocal. Para a autora o grande problema encontrado na voz profissional 

falada, é o despreparo dos usuários para as demandas vocais necessárias.      
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Para Quinteiro (1989) o texto deve ser marcado com tipos de pausas 

diferentes, que coincidam com a respiração. A autora valida essa afirmação 

em especial para o repórter, uma vez que a preocupação maior está em 

redigir a pauta corretamente, o que algumas vezes, prejudica a leitura da 

mesma pela presença de frases longas e muito elaboradas.  

 

A comunicação oral disponta no rádio como o único recurso de ligação 

entre o locutor e o ouvinte, ligação essa promovida via emprego de marcas 

vocais específicas, empregadas pelo locutor com o objetivo de atrair o 

ouvinte (Rocha Filho, 1989). Segundo o autor, no rádio estão ausentes no 

seu contexto narrativo a presença física do falante e a imagem do que está 

sendo falado, o que leva o locutor a se apoiar muito mais nos recursos 

sonoros para expressar efeitos de sentido. Em um estudo fonoestilístico 

sobre a narração esportiva no Brasil, o autor comenta que a constituição do 

estilo nesse contexto se faz por meio de marcas orais que estão presentes 

na narrativa. Estas características próprias definem um “jeito de narrar”, que 

difere da fala cotidiana e do texto escrito.  

 

Quanto à habilidade da fala, César (1990) aponta que para um locutor é 

difícil conceber seu trabalho dentro de um veículo, como o rádio, sem a 

linguagem. O trabalho de impostação de voz depende de um trabalho prévio 

de propriocepção, respiração, voz e articulação. A incoordenação 

pneumofônica faz com que o locutor inspire várias vezes durante a leitura, 
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não obedecendo à pontuação, podendo levar a distorção do significado do 

que o locutor está dizendo. O autor também refere que a ressonância é a 

grande responsável pelas características estéticas da voz. Por fim o autor 

ressalta que não basta apenas uma bela voz para ser um locutor. É preciso 

originalidade, poder de síntese, criatividade, carisma e usar as técnicas 

vocais de acordo com sua necessidade, favorecendo a comunicação 

radiofônica.  

 

Em um estudo sobre a prosódia em noticiários transmitidos pelo rádio 

de uma emissora sueca, Gustafson (1990) verificou que estes eram 

caracterizados por um fenômeno prosódico que denominou cadência: um 

padrão prosódico estilizado usado para marcar o final dos enunciados. O 

início dos enunciados foi marcado por contorno entoacional característico.  

 

O uso vocal de repórteres e apresentadores indica que para esses 

profissionais, que têm a voz como instrumento de trabalho, uma disfonia 

acarretaria num impacto vocal negativo em sua carreira, conforme relatado 

por Koufman e Isacson (1991). 

 

Para Satallof e Spiegel (1991) há uma grande tendência entre os 

apresentadores a construir a carreira vocal baseada em um não treinamento. 

Os autores referem que com o aumento da demanda vocal, os falantes não 

treinados geralmente tentam compensar problemas vocais pelo uso de 

técnicas que pioram ao invés de melhorar. Especificamente em relação aos 
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locutores clássicos, que falam por períodos curtos, é requisitado uma fala 

ressonante e qualidade de voz suave. Já para os locutores de um estilo mais 

jovem que falam constantemente, o gasto vocal é maior. A situação mais 

desafiadora é para os apresentadores esportivos, que falam em excesso, 

competem com ruído e devem transmitir pela voz toda a emoção visual que 

ocorre em um estádio.  

 

Dessa forma na visão de Satallof e Spiegel (1991) muitos desses 

profissionais têm vozes geralmente consideradas patológicas, devendo ser 

essencial reconhecer que algumas das patologias vocais são extremamente 

valiosas assinaturas vocais. Por fim, os autores apontam que a performance 

estética deve suportar a otimização e flexibilidade vocal, sem alterar a 

característica da voz.  

 

Em um estudo comparando a leitura de um locutor profissional de 

noticiários de TV com um não profissional, Stranget (1991) verificou que a 

leitura do locutor profissional refletiu um estilo específico de falar, 

direcionado para a inteligibilidade e eficiência. Entre os recursos utilizados 

para caracterizar e interpretar o discurso, o locutor profissional tendeu a 

diminuir a freqüência fundamental em cerca de 20hz em relação à fala sem 

caracterização e interpretação.  

 

Beuttenmuller e Laport (1992) definem impostação como a emissão 

correta da voz. Ela depende de um trabalho mecânico que pode ser treinado 
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e de uma postura mental e emocional. É a imagem perceptual e o controle 

interno e externo do corpo e da voz, em suas relações com o meio ambiente 

que auxiliam na emissão correta da voz. 

 

Em referência a Boone e McFarlane (1994) os usuários profissionais da 

voz demonstram uma respiração muito mais vigorosa e grande participação 

muscular na inspiração profunda e rápida, seguida por uma expiração 

estável, podendo produzir beleza vocal e intensidades não possíveis para 

falantes não-treinados. Os autores também comentam que uma vez que os 

desvios de mandíbula e travamento articulatório influenciam na clareza da 

emissão, no equilíbrio ressonantal e na projeção vocal, o trabalho 

articulatório assume grande importância para o uso da voz profissional, 

visando maior amplitude de mandíbula, o que auxilia na projeção vocal e 

facilita uma produção vocal mais adequada e efetiva. Em relação à 

freqüência fundamental, os autores ainda referem que a observação da 

freqüência fundamental pode nos informar se uma voz é grave ou aguda 

para a idade e sexo do indivíduo. Dos vários aspectos vocais, a freqüência, 

é um dos mais úteis e, talvez, o mais mensurável.  

 

Laver (1994), um importante estudioso da área afirma que cada 

enunciado carrega além da mensagem em si, uma declaração audível do 

grupo social, físico, da personalidade e atitude do falante. Essa declaração, 

segundo o autor, é percebida pela entonação, tom e qualidade de voz.O 
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autor ainda explica que as características da voz de um falante podem ser 

identificadas por marcadores lingüísticos.  

 

O nível de pitch natural para os profissionais da voz falada é o de 

registro modal, para homens e mulheres (Mitchell, 1994). Entretanto o pitch 

para o uso profissional não é o mesmo do usado habitualmente, devido a 

fatores como tensão e posição rígida do corpo, pescoço e boca diante do 

microfone. Ainda Mitchell (1994) refere que os locutores de rádio 

apresentam restrições na movimentação do corpo e posição do pescoço, 

uma vez que o microfone geralmente é direcional, sendo necessário manter 

uma distância relativa e constante entre a boca e o microfone. Por fim o 

autor indica que tanto os apresentadores de TV como os locutores de rádio 

devem receber treinamento profissional. 

 

Muitos fatores determinam a eficácia da persuasão (Pittam, 1994). Os 

falantes adotam um estilo particular de fala quando estão preocupados em 

persuadir alguém, e esperam que aquele perfil vocal adotado seja bem 

sucedido. Para o autor o sucesso da persuasão está centrado na premissa 

de que o falante se convence do que está dizendo para convencer o ouvinte, 

mas, sobretudo, o ouvinte quer ser convencido pelo falante, através do perfil 

vocal escolhido por ele.  

 

Segundo Behlau e Pontes (1995) os aspectos vocais podem trazer 

informações ricas sobre a psicodinâmica vocal do falante e sobre a 
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repercussão de sua voz nos ouvintes. Uma pessoa modifica a voz 

constantemente, de acordo com a situação e o contexto de comunicação, 

sobretudo no que diz respeito aos seus interlocutores. Os autores ainda 

relatam que pelo trabalho de psicodinâmica vocal, o indivíduo traz ao 

consciente as informações que sua qualidade vocal contém e os efeitos da 

sua voz sobre o ouvinte. A voz é capaz de expressar os aspectos físicos e 

psicológicos do indivíduo, assim como as informações contidas na voz 

produzem efeitos sobre o ouvinte.  

 

Quanto à velocidade de fala Behlau e Pontes (1995) referem que a 

velocidade da fala é o número de palavras por minuto de um texto corrido. A 

média observada em leitura de texto corrido (Português falado em São 

Paulo) é de 140 palavras por minuto, com uma faixa de distribuição de 130 a 

180 pal/min. Abaixo ou acima desse limite há comprometimento na 

transmissão da mensagem. 

 

Em um estudo com 16 radialistas de emissoras paulistas Ferreira 

(1995) concluiu que os locutores realizam ajustes motores procurando uma 

qualidade vocal que caracterizasse o estilo da emissora. Segundo a autora, 

há uma tendência em manter o pitch agravado, loudness forte, além de 

velocidade de fala acelerada.  

 

Gonçalves (1995) ressalta que falar usando o tom de voz natural e 

fazer as inflexões adequadas contribui para evitar interpretações ambíguas e 
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incompreensões. A ênfase utilizada como um recurso para dar clareza ao 

conteúdo transmitido, deve ser dada a poucas palavras, articulando as 

demais com naturalidade, evitando que a frase perca o sentido.  

 

Em um levantamento realizado com 6 locutores sobre as diferenças e 

semelhanças entre as rádios AM e FM, Kyrillos e col (1995) referem que o 

locutor adapta seu padrão vocal em função do estilo da rádio, havendo 

diferença da voz na conversa espontânea e na atuação no ar. As autoras 

também apontam para a existência de hábitos vocais prejudiciais ao 

mecanismo da produção vocal durante a locução, indicando a pouca 

penetração do trabalho fonoaudiológico nessa área.  

 

No estudo realizado por Leite e Viola (1995), com 18 locutores de rádio 

AM e FM, as autoras apontam uso de pitch mais grave com maior 

freqüência, entre os locutores de FM, e dinâmica da fonação alterada 

durante o período de trabalho. Para as autoras o pitch agravado sugere 

autoridade e pode ser atribuído à “personalidade vocal do locutor”.  

 

Na respiração fonatória, a inspiração deve ser mais rápida enquanto a 

expiração deve ser controlada e mais longa, conforme ressalta Mello (1995). 

A autora também reforça que uma articulação frouxa, sem nitidez de 

desenho, lábios com alteração de tonicidade e mandíbula presa, prejudicam 

muito a produção da voz falada, já quando falamos com a mandíbula 

relaxada, a voz soa mais grave e tranqüila.  
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Em relação ao ritmo Mello (1995) define como a sensação agradável, 

resultante do fluir de conjuntos de elementos fortes e fracos, de duração 

variável, alternando-se entre si com pausas, associados a variações de 

altura e de timbre, que se repetem no tempo com certa regularidade e com 

maior ou menor velocidade, dando a impressão de pulsações periódicas.  

 

Ainda segundo Mello (1995) a entonação apresenta-se com picos e 

depressões que correspondem a uma elevação ou abaixamento marcantes 

de voz, coincidindo com algum acento dominante mais longo, com maior 

duração, estabelecendo uma cadeia melódica. Os sinais de pontuação estão 

muito mais relacionados com a entonação do que com a pausa, 

independente da necessidade de respiração, ou seja, a entonação própria 

do sinal de pontuação não deve modificar em função da respiração ou da 

pausa. Para a autora pode-se pensar em pausa gramatical e pausa 

respiratória, sendo a primeira representativa dos sinais gráficos de 

pontuação e a segunda como o momento da recarga respiratória durante a 

emissão. Na atividade de leitura a facilidade com que as figuras de 

entonação são realizadas, a harmonia vocal, o uso de pausa e o ritmo, 

dependem de uma perfeita coordenação pneumofonoarticulatória.   

 

Stemple, Glaze e Gerdeman (1995) discorrem sobre a consideração 

dos profissionais da voz como atletas vocais, além de estarem sujeitos a 

todas as alterações vocais como a população geral, estão fortemente 
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marcados também por fatores etiológicos como estilo de vida e condições 

ambientais desfavoráveis relacionados ao mau uso vocal. 

 

Em uma análise da qualidade vocal de locutores de comerciais da 

radiodifusão das décadas de 30 a 90, Vasconcelos (1995) observou que na 

década de 30 e 40 havia predomínio de uso de registro modal, 

prolongamento de vocais nas palavras-chaves e modulação com pouca 

variação de pitch, nas décadas de 50 e 60, a ressonância torna-se 

equilibrada e modulação apresenta-se com maior variação de pitch, já nas 

décadas de 70 e 80 a modulação passa a estar de acordo com o discurso e 

na década de 90, a ressonância aparece com tendência a foco baixo e a 

pronúncia sem predomínio de regionalismos.  

 

Como apontado por Boone (1996) uma voz que não usa inflexões é 

uma voz monótona e cansativa, ressaltando que a variação da altura vocal 

pode fazer toda a diferença para as pessoas considerarem interessante o 

que você está dizendo. As inflexões dão personalidade e vida características 

à nossa fala, para o significado e conteúdo emocional de sua fala. Em 

relação à postura, o autor refere que uma má postura caracterizada em jogar 

os ombros para frente e o queixo abaixado, freqüentemente resultam em 

uma voz fraca, inefetiva e rouca. O autor também observa que um microfone 

bem usado pode melhorar a voz e facilitar a comunicação entre o falante e a 

audiência. O falante deve estar consciente da distância entre sua boca e o 
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microfone, para garantir a inteligibilidade e evitar certos desvios, como 

ruídos respiratórios audíveis ao microfone e explosão de sons. 

 

Boone (1996) ainda ressalta que apertar os dentes e cerrar a boca 

enquanto falamos, é muito prejudicial do ponto de vista fonatório, 

acarretando em tensão generalizada de todo o trato vocal com uma voz de 

qualidade tensa e falta de inteligibilidade da mensagem a ser transmitida, 

além de uma reação muito desconfortável por parte da audiência Segundo o 

autor, enquanto estamos falando, precisamos fazer uma pausa antes de 

chegarmos ao limite máximo de palavras por minuto, para que através da 

pausa, automaticamente a respiração se renove. Para o autor, “a palavra 

mágica para o controle respiratório na fala e a pausa”. Para mantermos a 

voz natural e evitarmos tensão sobre as pregas vocais, devemos renovar o 

ar mais freqüentemente enquanto falamos. Qualquer momento em uma fala 

que contenha uma pontuação, é um bom local para a realização da pausa. 

Falar sem ter ar suficiente, apenas pelo esforço muscular consiste em uma 

ameaça real para o trato vocal.  

 

Para Colton e Casper (1996) uma freqüência de voz inadequada é 

tipicamente a marca característica dos distúrbios vocais mais comuns. 

Segundo os autores tensão, esforço laríngeo e fala excessiva podem causar 

traumas à mucosa laríngea e alterações teciduais, resultando em lesões.  
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Em uma análise comparativa de emissões de 6 radialistas profissionais, 

nos estilos radiofônico e neutro, Nogueira (1996) verificou no estilo 

radiofônico maior número de elementos enfáticos, caracterizado pelo 

aumento de duração dos fonemas, aumento no número de pausas e 

reestruturação quanto à sua distribuição, agudização ou agravamento tonal 

dependendo da emissora. A autora ainda comenta que o falante relaciona a 

matéria fônica (a forma) ao efeito de sentido pretendido (o conteúdo), ao 

veicular uma mensagem ao seu interlocutor. Por fim autora ressalta que o 

trabalho de animação oral, que o locutor desenvolve com seu aparelho 

fonador, variando a tonalidade vocal, materializa suas idéias e cria o estilo 

vocal da emissora, que é identificado pelo ouvinte. 

 

Em uma análise do estilo oral de 6 radialistas de duas emissoras de 

rádio FM, Ramos (1996) observou que no estilo radiofônico há maior número 

de elementos enfáticos, caracterizados pelo aumento da duração dos 

fonemas, uma tendência a hiperarticulação e variação da extensão da 

freqüência, quando comparado ao estilo neutro.  

 

Ferreira, Dragone e Behlau (1997) referem que a orientação e o 

treinamento vocal oferecem à voz mudanças importantes que são 

prontamente identificadas por ouvintes treinados. Em um estudo realizado 

com alunos de um curso de locução, as autoras observaram que dentre 

outros parâmetros avaliados, a freqüência fundamental apresentou redução 

com o treinamento vocal. As autoras concluem que com o trabalho de 
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orientação e treinamento vocal, o aluno de locução aumenta a estabilidade 

vocal. 

 

Quando a comunicação ocorre por intermédio do rádio, é delegada à 

voz a função de veicular emoção, uma vez que as possibilidades de 

comunicação são restritas à voz e à fala. Diferentes ritmos acontecem em 

função do tipo de locução e essas variações devem ocorrer sem prejuízo de 

outras unidades envolvidas (Oliveira,1997). Quanto ao trabalho técnico com 

o locutor, a autora ressalta a importância da postura corporal, respiração e 

coordenação pneumofonoarticulatória, para a necessidade de haver um 

tempo de fonação compatível com as necessidades de locução, voz, 

entonação e ritmo, para maior flexibilidade vocal. 

 

Em relação às diversas formas de abuso vocal, freqüentemente 

praticadas pelos profissionais da voz, Pinho (1997) discorre ser prejudicial 

para a sensível mucosa laríngea e podendo predispor o profissional da voz 

ao desenvolvimento de uma disfonia.  

 

Em um estudo sobre a linguagem radiofônica através do spot – peça 

publicitária elaborada e produzida para o rádio, Silva (1997) relata que ao se 

elaborar um texto para ser oralizado com a intervenção da voz, deve se ter 

em mente de antemão, que ao final tem-se algo diferente do que fora 

elaborado a partir da escrita. A intervenção da voz para uma peça 

radiofônica significa conferir existência, adquiri materialidade e identidade, 
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significando a sua possibilidade artística. A autora ainda observa que o 

locutor no rádio luta em um “meio cego” pra disputar a atenção de um 

ouvinte em constante movimento. Por fim a autora aponta que no spot, o 

ritmo juntamente com a entonação na performance do locutor, deve 

reproduzir naturalidade, e o locutor deve estar atento para despertar a 

escuta do ouvinte e através do texto verbal apresentar o produto em questão 

e persuadi-lo.  

 

Ao identificar a quantidade de profissionais da voz nos vários cenários 

de trabalho, Titze e col (1997) verificaram que há muitos profissionais para 

quem a voz é a principal atividade empregatícia, dentre eles, os 

apresentadores. As estatísticas obtidas da rádio e TV correspondente da 

Associação e Federação Americana dos Artistas do Rádio e da TV, indicam 

que os apresentadores são um importante setor de uso profissional da voz, 

existindo nos EUA aproximadamente 77 mil apresentadores de rádio e TV. 

 

Em uma pesquisa junto a locutores de rádio, Oliveira (1998) investigou 

quais aspectos esses profissionais consideram importantes no desempenho 

profissional. O estudo da autora mostra uma tendência de início profissional 

na idade jovem, predomínio de nível de escolaridade superior incompleto, 

não há preparo prévio para atuar na profissão, embora os locutores mais 

novos indicam a importância de um preparo prévio à atuação, e quanto aos 

aspectos técnicos, todos apontam uma voz agradável como primordial, a 

maioria aponta importância para entonação da voz e treino da leitura em voz 
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alta, e finalmente a respiração, articulação e ritmo são apontados como 

necessários para uma boa locução, embora quase a totalidade afirma não 

possuir nenhum cuidado especial com a voz. 

 

Para Oliveira (1998) os radialistas moldam seus estilos de comunicação 

quanto ao emprego da voz, forma de falar e a própria utilização da 

linguagem, de acordo com o que é solicitado pela emissora e dos diferentes 

estilos de programações. 

 

Em um estudo da análise perecptivo-auditiva de gravações de 30 

trechos de locuções publicitárias, Penteado (1998) observou que a qualidade 

vocal predominante foi fluida e neutra, articulação normal e velocidade de 

fala normal. A qualidade vocal crepitante ocorreu nas locuções publicitárias 

masculinas, geralmente acompanhada de pitch grave.  

 

Como apontado por Behlau e Pontes (1999), a modulação de 

freqüência e intensidade reúnem condições mínimas para se obter 

plasticidade vocal adequada e saudável. Uma fala em que se utiliza 

monoaltura e monointensidade, acarreta em uma psicodinâmica vocal 

negativa, podendo também provocar desgaste no aparelho fonador, gerando 

fadiga vocal.  

 

Behlau, Madazio e Pontes (1999) comentam que a série de harmônicos 

é tão mais rica quanto melhor a coaptação glótica. Quanto melhor é uma 
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voz, mais limpo será o traçado espectrográfico, com maior contraste entre as 

regiões amplificadas e abafadas, não havendo preenchimento dos espaços 

entre as faixas de energia por estrias verticais, ou seja, o recheio de ruído. 

Os autores definem a freqüência fundamental como sendo a velocidade na 

qual uma forma de onda se repete, por unidade de tempo, indicado por Hz. 

É o resultado natural do comprimento das pregas vocais, determinada 

fisiologicamente pelo número de ciclos que as pregas vocais fazem em um 

segundo, ou seja, pelo número de ciclos glóticos que se repetem. Em 

relação à freqüência fundamental, os mesmos autores comentam que os 

principais mecanismos envolvidos na freqüência da voz são comprimento, 

massa e tensão à vibração.  

 

Segundo Behlau e col. (1999) a freqüência fundamental é bastante 

afetada pelo sexo e pela idade, apresentando-se com uma faixa de 

distribuição entre homens e mulheres, adultos e crianças. A extração da 

freqüência fundamental é o parâmetro mais resistente aos diferentes 

sistemas de análise acústica, e o parâmetro menos sensível às 

características de gravação da voz. Por fim os autores comentam que 

freqüência fundamental aproxima-se da freqüência de uso habitual do 

indivíduo, e por este motivo tem sido considerada freqüência habitual do 

indivíduo, porém é uma média representativa.   

 

Dessa forma, na visão de Behlau e col. (1999) em relação às forças 

mioelásticas, quanto mais alongada a prega vocal, os ciclos glóticos se 
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realizarão mais rapidamente e mais aguda será a freqüência produzida. Em 

relação à massa, quanto maior a massa colocada em vibração, mais lento 

será o ciclo glótico, capaz de produzir um menor número de ciclos por 

segundo e provocar um decréscimo na freqüência. Em relação à tensão, 

quanto maior a tensão, mais rápidos serão os ciclos e mais aguda será a 

freqüência vocal produzida.  

 

Ao investigar os hábitos ligados à função vocal, conscientização e 

valorização da comunicação de 28 profissionais do rádio, Lopes (1999) 

concluiu que o fato de utilizarem a voz profissionalmente como instrumento 

de trabalho, não faz com que os locutores busquem uma prática mais 

adequada da função vocal.  

 

A velocidade de fala é um importante indicativo do grau de fluência, 

podendo ser medida pelo fluxo de palavras por minuto e o fluxo de sílabas 

por minuto, conforme ressaltado por (Andrade 2000 a). O fluxo de palavras 

por minuto mede a taxa de produção de informação, enquanto o fluxo de 

sílabas por minuto mede a taxa de velocidade articulatória.  

 

Fluência pode ser definida com como o fluxo contínuo e suave da 

produção da fala (Andrade 2000 b). Segundo a autora fluência é o que todas 

as pessoas têm em graus variáveis. No aspecto da linguagem é traduzida na 

habilidade para falar com um esforço mínimo para achar as palavras, 

construir sentenças gramaticais e/ou seqüencializar fonologicamente, assim 
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como no aspecto da fala, é traduzida na habilidade para iniciar e manter o 

fluxo suave da produção da fala. A fluência da fala envolve dois conceitos 

básicos: movimento e suavidade, segundo as variáveis de continuidade e 

velocidade. A emissão é fluente quando tem um alto grau de continuidade, 

entendida como a quantidade de correspondência entre intenção e emissão. 

Para a autora essa correspondência pode ser diretamente acessada pela 

medida da proporção entre a quantidade de tempo gasto nos elementos 

estranhos (repetições, pausas, interjeições), dividida pela duração total da 

emissão (elementos estranhos e elementos pretendidos). O resultado é a 

descontinuidade do tempo da fala, uma medida direta da fluência da fala.  

 

De acordo com Andrade, Zackiewicz e Sassi (2000) para a análise da 

velocidade de fala é necessário obter o número de sílabas não disfluentes, 

mínimo 200 sílabas expressas. Em uma amostra de fala espontânea, 

composta por 200 sílabas expressas (fluentes), a caracterização obtida para 

a fluência da fala de adultos fluentes, após tratamento estatístico de intervalo 

de confiança a 95% foi de 218,8-256,5 sílabas por minuto (Geral) e 117,3-

140,3 palavras por minuto (Geral).   

 

Na visão de Bechara (2000) ritmo é definido como a distribuição dos 

grupos de força e a alternância de sílabas proferidas de forma mais rápida 

ou mais lenta, e de forma mais forte ou mais fraca que determinam uma 

cadência. 
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A coordenação pneumofonoarticulatória é definida como “resultado da 

inter-relação harmônica das forças expiratórias, miolelásticas da laringe e 

musculares da articulação (Behlau, Madazio, Andrade, Azevedo, 2000). A 

coordenação pneumofonoarticulatória adequada transmite ao ouvinte a 

sensação de estabilidade, domínio da fonação e harmonia”. 

 

Segundo estudos de Behlau, Andrade, Madazio e Rehder (2000) o 

locutor necessita buscar recursos que o levem a um bom desempenho vocal 

e ao aprimoramento da sua locução. O rádio sobrevaloriza a voz, 

transformando-a numa representação concreta do indivíduo. As autoras 

ainda comentam que o locutor não necessita apenas de uma voz 

equilibrada, mas também de precisão articulatória e controle exato dos 

aspectos temporais da emissão, além de habilidades de improvisação que 

podem ser necessárias a qualquer momento numa transmissão ao vivo. Do 

ponto de vista da fala o locutor deve reestruturar constantemente a sua fala, 

realizando alongamentos ou encurtamentos de alguns sons, para produzir 

uma emissão sob melodia.  A alternância da duração de trechos e as 

nuanças da qualidade vocal provocam a reação desejada no ouvinte. 

 

Em um estudo sobre o perfil vocal de 2 locutores esportivos de rádio, 

no que diz respeito ao desenvolvimento da voz profissional, aspectos 

relacionados com a narração esportiva e analise acústica da qualidade de 

voz utilizada nesse estilo, Navarro (2000) concluiu que os locutores 

esportivos não realizam nenhum treinamento vocal para exercerem a 
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profissão, não apresentam conhecimento sobre hábitos de higiene vocal, 

relatam a fala espontânea como diferente da fala utilizada na narração 

esportiva, velocidade de fala acelerada, associada a pouca amplitude e 

precisão articulatória, incoordenação fala/deglutição/respiração, modulação 

vocal repetitiva associada à emissão em pitch grave e sintomas de fadiga 

vocal.  

 

Conforme apontam Andrade e Juste (2001) para que a fala seja fluente, 

dois sistemas operacionais neurais, envolvidos na linguagem e no ato motor 

devem estar temporalmente equilibrados, antes que a mensagem gerada 

chegue ao córtex motor. A disfluência ocorre quando o sistema de sinais, 

que integra os componentes prosódicos e paralinguisticos e o sistema 

simbólico, que integra os componentes lingüísticos, cognitivos não operam 

em equilíbrio. Quando essa integração não é sincronizada, o resultado pode 

ser tanto uma disfluência comum, quanto uma disfluência gaga, dependendo 

da capacidade individual para a pronta recuperação do processo. As 

disfluências podem ser consideradas rompimentos involuntários do fluxo de 

fala, que ocorrem com qualquer falante em decorrência de aspectos 

fisiológicos e lingüísticos.   

 

Segundo Behlau, Madazio, Feijó e Pontes (2001) a extração da 

freqüência fundamental tem se mostrado o parâmetro mais resistente aos 

diferentes sistemas de análise acústica, assim como o parâmetro menos 

sensível às características de gravação de voz. Salvo grandes distorções, 
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quase sempre se pode obter uma média aceitável da freqüência 

fundamental. 

 

Algumas pessoas têm grande facilidade para a atividade de 

comunicação, e prendem a atenção do ouvinte, pois são eloqüentes, 

possuem um tom de voz agradável, boa inteligibilidade de fala transmitida 

pela precisão articulatória (Carrasco, 2001). 

 

Em um estudo realizado com 12 locutores profissionais associados ao 

Clube da Voz de São Paulo, Navarro e Behlau (2001) observaram que a 

maioria dos profissionais da voz em publicidade exerce atividades paralelas 

com a voz, não apresentam uma preparação prévia, não realizam nenhum 

tipo de trabalho vocal ao longo da carreira, buscam sua construção de voz 

profissional em modelos, e referem mudanças no padrão vocal e de fala em 

relação ao início da carreira. Em relação às impressões que esses 

profissionais têm das próprias vozes, de um total de 12 locutores analisados, 

7 caracterizaram sua voz como grossa.  

 

Cowie, Douglas-Cowie e Wichmann (2002) em métodos que 

descrevem prosódia utilizada para estudar fluência e expressividade, 

indicam que a expressividade raramente ocorre sem fluência, havendo uma 

relação significante entre a fluência e as medidas associadas com a 

organização temporal. 
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Em uma análise das vozes de locutores de propaganda com base nos 

conceitos de semiótica vocal, Diniz (2002) avalia os efeitos persuasivos da 

qualidade vocal e afirma que em relação à freqüência fundamental, as 

variações desse parâmetro são utilizadas pelos sujeitos como meio de 

sinalizar as ênfases do discurso, assim como as alterações de velocidade de 

fala e duração do enunciado. A autora ainda aponta que os recursos fônicos 

são utilizados pelos locutores para gerar sentido, e obtidos através de 

ajustes na qualidade de voz e recursos de dinâmica de voz. Para a autora o 

falante tem o poder de transformar sua voz de acordo com seus objetivos e 

expectativas de meio social em que vive. Concluindo a autora refere que os 

locutores usaram os recursos fônicos da dinâmica da voz (entoação 

ascendente/descendente, alongamento de palavras-chaves, pausas e 

aumento de F0 e da duração), para convencer o ouvinte. 

 

Para Feijó (2002) a repetição da modulação caracteriza a fala 

monótona, na qual não se consegue distinguir realmente o que é importante 

no discurso. Por outro lado, o excesso de modulação, sem relação com o 

conteúdo, transmite uma sensação de “cantadinho” na fala que também não 

ajuda a realçar as palavras importantes.  

 

De acordo com Kyrillos, Andrade e Cotes (2002) a entonação é a 

variação da melodia da voz e ocorre de acordo com a intenção do discurso, 

por meios de marcadores como alteração na velocidade de fala com vogais 

prolongadas, mudança na intensidade ou na freqüência da voz. Em relação 
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ao ritmo e a velocidade de fala as autoras apontam que são dois parâmetros 

relacionados à articulação. O ritmo traduz a habilidade do pensamento fluir 

em palavras, e a velocidade de fala é o número de palavras emitidas por 

minuto, podendo ambos variar de lento á rápido. 

 

Em um estudo realizado com 10 locutores profissionais do clube da 

voz, Medrado (2002) comenta que a variabilidade da freqüência fundamental 

para a fala encadeada é o correlato acústico da modulação de voz. Na fala 

encadeada normal é esperada alguma variabilidade, porém variabilidade 

demais ou de menos são indesejados. Em seu estudo os locutores 

apresentaram valores de freqüência fundamental menores quando 

comparados com os não-locutores. A autora também comenta que somente 

identificamos o locutor como tal porque ouvimos uma forma sonora, 

articulada, com determinada entonação, dinâmica e uma disposição rítmica.  

 

Quanto a variar excessivamente o uso de tons graves e agudos, assim 

como de sons fortes e fracos, Panico e Fukushima (2002) observam não ser 

indicado. Ao trabalhar a intensidade como forma de dar ênfase à palavra é 

importante estar atento para o fato de que a variação não seja muito grande. 

 

Muitos repórteres lêem devagar, com ritmo lento, por acreditarem que 

estão sendo mais convincentes, tornando as palavras mais claras. O ritmo 

adequado imprime maior veracidade à narração e revela domínio do assunto 

tratado (Stier e Costa Neto, 2002). 
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Em um estudo com apresentadores de TV Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) 

referem que a freqüência é o tom que usamos para falar, podendo ser grave, 

médio ou agudo, adequada ao sexo e à idade. Uma freqüência de voz mais 

grave obtém melhor resultado nas transmissões das mensagens, uma vez 

que a voz amplificada ao microfone apresenta-se com uma leve distorção, 

valorizando os tons agudos. Como colocado pelas autoras o maior desafio 

dos apresentadores é estabelecer uma comunicação efetiva, na qual a 

mensagem seja recebida com credibilidade. A comunicação oral também 

inclui elementos não-verbais: voz, articulação, modulação e ritmo de fala. 

Uma qualidade vocal adequada e uma articulação clara e precisa facilitam a 

compreensão da mensagem e prendem a atenção do ouvinte. Quando não 

ocorre esse equilíbrio, a transmissão da mensagem não é eficiente, e 

dificilmente o ouvinte lembrará do conteúdo da mensagem.  

 

Ainda em referência a Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) em relação à 

velocidade de fala as autoras comentam que a velocidade de fala está ligada 

à capacidade de articular os sons de forma clara e precisa. A velocidade de 

fala muito rápida prejudica a inteligibilidade, por outro lado, se a velocidade 

lenta permite a melhor articulação, ela também pode transformar a 

mensagem em algo tedioso.   

 

Kyrillos e col. (2003) também apontam para o fato de que quando há 

concordância entre o que se sente e as palavras que se diz, a comunicação 
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é 100% eficaz. Quando há alguma discrepância a mensagem mais forte é a 

não-verbal, ou seja, a impressão que se transmite pela voz. O maior peso da 

expressividade de um comunicador recai sobre o não-verbal, isto é, o que 

realmente prende a atenção de um ouvinte não é tanto o que se diz, mas 

como se diz. A maneira como a frase é falada e interpretada podem ou não, 

expressar as reais intenções da mensagem, criando um vínculo positivo com 

o ouvinte, ou fazendo-o perder o interesse pelo o que está sendo dito.  

 

As autoras apontam que não há um modelo, e sim regras para 

obtenção de uma comunicação efetiva e uma emissão mais adequada, onde 

o profissional deve buscar seu próprio estilo, respeitando as regras básicas 

da comunicação.  

 

Em um estudo realizado com 2 estilos de textos radiofônicos – 

comercial e notícia, Pedroso (2003) destaca que os sinais de pontuação 

trazem uma fala para o texto base-escrito e que os marcadores 

conversacionais, por sua vez, além de simularem uma conversação entre o 

locutor e os radiouvintes e de orientarem o desenvolvimento do tópico, 

registram um diálogo com o produtor do texto –base escrito. Nesse diálogo o 

locutor substitui marcas gráficas por marcadores conversacionais 

prosódicos. A fala e a escrita vistas como modo de enunciação, necessitam 

do trabalho de ação de um sujeito em relação à linguagem em um dado 

contexto. 
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De acordo com Andrade, Mazzafera e Juste (2004) o conceito de “bom 

falante” engloba a importância de um discurso objetivo, claro, fluente, 

contextualizado, habilidade de falar em um fluxo contínuo e com ritmo de 

fala, que respeite as normas formais da língua, adequando sua forma de 

falar ao contexto comunicativo. 

 

Segundo Lopes (2004) não basta apenas à produção correta do texto 

escrito, mas a leitura oral deve ser igualmente correta com as devidas 

ênfases e entonações que darão mais efetividade na transmissão da 

mensagem de acordo com a necessidade, variando a modulação da voz. A 

autora ainda relata que a relação do ritmo com a tonicidade é bastante 

relevante no sentido de dar mais compreensão aos parâmetros de 

entonação à fala. Em uma emissão fluente as palavras não vêm separadas, 

mas encadeadas em grupos que se apresentam com certa cadência ou 

periodicidade.  

 

O trabalho muscular vocal dos profissionais da voz pode ser 

comparado ao desempenho físico dos atletas, e devido á demanda vocal 

estão mais sujeitos a lesões do aparelho fonador, sendo pertinente à 

preocupação com a qualidade vocal desses profissionais (Martinez e Silva, 

2004).  

 

Por fim Torres, Behlau e Oliveira (2004) comentam que a voz do 

repórter de TV é normalmente construída e apresenta uma forma especial 
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para transmitir a notícia com credibilidade. A voz grave é desejável por estar 

associada à idéia de que no homem confere autoridade e masculinidade e 

na mulher, sofisticação e credibilidade. O profissional deve interpretar a 

notícia sem dar a impressão de que há um texto escrito, ou seja, ler de tal 

forma que pareça que a fala é natural. Quanto aos aspectos prosódicos e 

supra-segmentais da linguagem, os autores comentam que abrangem os 

segmentos fonéticos dos enunciados e incluem ritmo, pausa, duração, 

acento enfático e entonação. Aspectos prosódicos como freqüência, tempo, 

intensidade, tom, acento enfático e entonação, estão diretamente 

relacionados à estrutura da informação. Na fala, as ênfases devem ocorrer 

naturalmente e a intenção está sempre vinculada a uma imagem mental que 

facilita acessar esta idéia. 

 

Torres et. al. (2004) ainda observam que a televisão é um veículo de 

comunicação essencialmente oral e o texto é construído para ser falado, 

quanto mais naturalidade transmitir, mais credibilidade a notícia terá. Maior 

fluência, ritmo intenso e menos pausa no discurso, estão relacionados à 

intenção de persuasão e geram credibilidade efetiva. Para os autores a 

credibilidade da notícia está no equilíbrio entre o domínio da técnica e da 

expressão emocional. É pela expressividade na comunicação, com o uso 

dos recursos vocais e dos aspectos supra-segmentais da fala, que o locutor 

vai convencer o ouvinte da sua intenção.  
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