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RESUMO 

 

O referido estudo analisa, o uso da Expressividade Vocal na Construção da 

Informação no Radiojornalismo. Para tanto baseamos a fundamentação teórica através de 

autores como JUNG (2011), KYRILLOS (2005) e FERRARETTO (2000) que propõem as 

discussões referentes à prática cotidiana de atuação dos locutores. Através destes, são 

definidos os elementos empregados pelo falante, para a produção do processo comunicativo 

nesse meio. Metodologicamente, foram selecionados contéudos significantes em termos de 

pertinência com o tema proposto que visa compreender na prática, as discussões teóricas aqui 

delimitadas Foram analisados dois apresentadores do radiojornal da 95 Fm rádio TCM de 

Mossoró, através de uma entrevista semi-estruturada acrescida de observação participante e 

ainda captação de áudio para análise de arquivos, referente a cada um destes profissionais 

equiparado com as propostas discursivas, atribuídas pelos autores da referida aréa; no intuito 

de compreender o uso da expressividade no rádio como forma de expressão com a sociedade. 

O material encontra-se anexado à presente monografia e foi analisado, mediante aos 

elementos definidos na metodologia. A saber: uso da voz, pronúncia, termos, ênfase, recursos, 

comportamento, contéudo, articulação, respiração e percepção. 

 

Palavras- chave: Expressividade. Voz. Comunicação. Informação. Jornalismo de 

rádio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This study examines the use of vocal expressiveness in the Construction of 

Information in radio journalism. For both relied on theoretical grounds by authors such as 

Jung (2011), Kyrillos (2005) and Ferraretto (2000) proposes that the discussions regarding the 

daily practice of performance of the speakers. Through these, the elements employed by the 

speaker to produce the communicative process in this medium are defined. Methodologically 

significant contents were selected according to its relevance to the theme that aims to 

understand in practice the theoretical discussions are two bounded presenters radiojornal of 95 

Fm radio TCM Mossoró were analyzed through a semi-structured interview participant 

observation plus and still capture audio file analysis, for each of these professional equated 

with the discursive proposals, attributed by the authors of the said area; in order to understand 

the use of the expression on the radio as a form of expression and society. The material is 

attached to this monograph was analyzed by the elements defined in the methodology. 

Namely, use of voice, pronunciation, words, emphasis, resources, behavior, content, 

articulation, breath and awareness.  

 

Keywords: Expressiveness. Voice. Communication. Information. Radio journalism. 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................... 09 

2 A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS RELACIONADOS AO USO 

PROFISSIONAL DA VOZ NO RÁDIO 

15 

2.1 O PARADIGMA DA BOA COMUNICAÇÃO.............................................. 15 

2.1.2 O processo da Fala profissional............................................................ 15 

2.2.3 Particularidades inerentes a Voz........................................................... 16 

2.2 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA VOZ......................................................... 19 

2.3 A EXPRESSIVIDADE DA FALA E OS PAPÉIS DO FALANTE................. 22 

2.4 O USO PROFISSIONAL DA VOZ............................................................. 23 

3 A EXPRESSIVIDADE NO RÁDIO JORNALISMO.................................... 27 

3.1 A EXPRESSIVIDADE NA FALA CONSTRUÍDA....................................... 27 

3.2 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM DO RÁDIO........................................... 28 

3.3 APRIMORAMENTO VOCAL..................................................................... 31 

3.4 FONOAUDIOLOGIA, COMUNICAÇÃO E VOZ PROFISSIONAL............. 33 

3.5 EXPRESSIVIDADE NO RÁDIO................................................................. 34 

4 ANÁLISE CONTEXTUAL DA PESQUISA................................................ 41 

4.1 A VOZ PROFISSIONAL DO RÁDIO.......................................................... 41 

4.2 ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA............................................................. 42 

4.3 A VOZ EM AÇÃO NO PROGRAMA DE RÁDIO........................................ 44 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................... 45 

 
 
          
 
         

REFERÊNCIAS ........................................................................................ 
 
APÊNDICE................................................................................................. 
 
ANEXOS.................................................................................................... 

46 

47 

 

50 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O principal recurso comunicativo do rádio que ocorre através do uso da voz, tem o 

poder de representar imagens vividas da realidade, pela informação transmitida ao ouvinte.  

Nesse sentido, podemos dizer que o rádio tem o poder de representar imagens da realidade 

através da fala, porque alimenta o imaginário das pessoas. Os recursos midiáticos que não 

podem ser explorados pela ferramenta como a utilização de imagens, textos e subsídios que 

garantem a efetivação do processo da comunicação entre emissor e receptor são atribuídos na 

voz expressa ao ouvinte. A voz no rádio causa impressões, forma opinião, revela atitudes do 

falante e, veicula fatos em tempo real. Sendo assim, o profissional de rádio tem na voz o seu 

principal instrumento de trabalho e por meio dela precisa passar toda a representatividade do 

conteúdo presente na informação afim de garantir a atenção e o interesse dos ouvintes.  

Desta maneira, entende-se que: O rádio possui um magnetismo 

próprio, uma característica única enquanto veículo de 
comunicação. Por não podermos ver nosso interlocutor, nós o 

imaginamos “ DO NOSSO JEITO ”, da forma que mais nos 

agradar. É com a liberdade de pensarmos da nossa maneira que 

ele nos conquista como ouvintes, pois abrimos nossa mente 

para suas mensagens (CYRO, 2009, p. 118) 

A partir dessa perspectiva se pode pensar que a comunicação é um processo 

relacionado com a expressividade, uma vez que permite aos interlocutores trocar ideias, 

conversar, dialogar e comunicar adequadamente as informações. A expressividade em si 

revelada pelas atitudes do falante constitui-se em uma forma de utilizar os recursos 

comunicativos que podem gerar impressões negativas ou positivas ao ouvinte. Desse modo, a 

maneira pelo qual a pessoa fala, gesticula, ou seja, a expressão que dá ao que quer dizer, irá 

refletir a sua atitude diante do assunto e inevitavelmente, esse estará expressando suas 

emoções. A expressividade representa a habilidade do indivíduo “dar vida” ao seu 

pensamento pela linguagem e expressão, suscitando no outro a vontade de pensar junto, de 

construir a ideia.  A partir de tais aspectos é que se pode pensar que o recente olhar voltado 

para a expressividade da voz no rádio, possibilita o interesse dos profissionais da voz em 

buscar o aprofundamento no conhecimento dessa área, que é considerada de vital importância 

para a compreensão do processo comunicativo que se dá nesse meio. 

Considerando tais assertivas é que se percebe a necessidade de entender o uso da 

expressividade vocal na construção da informação no radiojornalismo, uma vez que a maneira 

como a expressividade é comunicada pelo locutor pode transmitir o conteúdo da mensagem 
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com maior ou menor credibilidade. A pesquisa no entanto, possibilita a aproximação com 

outras áreas que contribuem para a compreensão do fenômeno analisado. Proporcionando de 

modo didático e prático, todos os recursos necessários para a compreensão da linguagem no 

rádio, e sua íntima relação com o gênero expressivo na fala, que evidencia a grande 

contribuição desses conceitos, para atuação da pesquisa. O material descrito e analisado, 

apresenta subsídios que contribuem para a percepção dos elementos envolvidos na construção 

dessa expressividade. 

  Particularmente no rádio, a expressividade do comunicador deve ser eficaz. Isso 

significa que no caso dos profissionais de rádio os locutores devem apresentar habilidades 

comunicativas no ato de comunicar que favoreçam a sua interação com o ouvinte, 

contribuindo para o entendimento e a clareza na informação que está sendo veiculada. 

Outro fator importante é cuidar para que o locutor tenha articulação precisa, controle da 

respiração e que possua conhecimentos e uso consciente da própria voz e de seus recursos. 

visto que aquilo que permite ao ouvinte detectar emoções na fala de seu interlocutor, pode ser 

entendido como expressividade vocal e se manifesta pelo conjunto de elementos fonológicos 

como duração, tom e intensidade que notoriamente são empregados pelo falante. E diante 

desta perspectiva se percebe que a voz não se resume a um instrumento fonético, mas à 

percepção de sua expressividade no fazer da comunicação pelo rádio.  

Mediante essa observação é possível constatar que voz é enunciado porque 

permite por parte, do interlocutor certa atribuição de sentido. O receptor a 

enquadra em um repertório de vozes, isto é, classifica e categoriza uma 

determinada voz em um repertório vocal apreendido ao longo de uma 
trajetória singular de percepções vocais (FILHO, 2006 apud 

KYRILLOS,2006, p 23.) 

Essa percepção vocal identificada pelo ouvinte ocorre, por meio da significação do 

conteúdo que desperta, a lógica da interpretação da mensagem emitida. Ou seja, a expressão 

atribuída pelo comunicador uma vez que desperta, o sentido imaginário de um receptor, 

consegue interpretar o conteúdo à medida que este proporciona interpretação para quem ouve. 

E para que essa significação expressa pelo emissor venha dotada de sentido, este terá de 

remeter a experiências anteriores, vivenciadas em sua comunidade, sua cultura, que lhe 

fornecerá os subsídios necessários para a decodificação do que está sendo emitido.  

O elo que conecta a fala construída pelo comunicador com o conceito de comunicação, 

está presente em situações onde o locutor precisa se expressar de modo consciente quanto ao 
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uso de recursos vocais, que podem aprimorar a performance da fala emitida. Sendo assim, 

podemos elencar algumas motivações para se estudar a expressividade no rádio: 

A primeira delas é que os estudos referentes à expressividade oral, tem sido uma 

preocupação dos profissionais do campo da fonoaudiologia, porém é importante ressaltar, que 

o domínio sobre questões que remetem à expressividade do comunicador radiofônico 

merecem ser pesquisadas pelo campo da comunicação, já que o rádio faz uso de um único 

elemento que origina-se através do uso da voz; e por isso precisa ser entendido a fim de 

aprimorar a capacidade de comunicar-se através desse meio, sem que haja impactos 

negativos, tanto para o comunicador como para seus ouvintes. Considerando essa observação 

é que nos propomos estudar especificamente o comportamento dos locutores radiojornalistas, 

visto que em meio aos gêneros e formatos radiofônicos existentes, o radiojornal aproxima-se 

do cotidiano das pessoas, uma vez que repassa a informação que compõe a rotina do ouvinte.  

É o momento em que o receptor busca ouvir o que acontece ao seu redor, o momento 

de interação em que se percebe a inserção de termos coloquiais pertencentes à realidade de 

cada localidade. Momento este, onde o apresentador busca aplicar termos que caracterizam a 

notícia. E quando buscamos conhecer o nível de percepção dos locutores e apresentadores de 

radiojornal sobre o uso da voz e como esta condiciona o seu desempenho profissional, é no 

intuito de despertar a análise desses profissionais sob o discurso radiofônico remetido aos 

ouvintes, de modo que a linguagem também é considerada, como um elemento radiofônico 

que contribui para a significação da mensagem. E essa análise parte da seguinte temática:  A 

expressividade da voz no radiojornalismo em Mossoró, como uma tentativa de perceber, 

como acontece o trabalho da expressividade vocal na transmissão local da informação 

radiojornalística. 

A segunda motivação importante se apresenta pelo fato do estudo tratar de um tema 

pouco explorado na literatura acadêmica, uma vez que esta oferece um reduzido número de 

pesquisas relacionadas ao uso da expressividade no radiojornalismo tanto no campo da 

comunicação, como na fonoaudiologia que também se propõe a investigar o uso da 

expressividade vista como um aspecto inerente a efetividade na comunicação do rádio e ao 

uso da voz através desse meio. O que se percebe, é a presença de leituras do radiojornalismo 

mais voltadas à descrição e a informação em si do que uma análise construtiva acerca das 

normas sociais que condicionam o uso da voz. 
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Sendo assim, o estudo possibilita a construção de novas perspectivas de 

conhecimentos inerentes à fala do locutor, sua menção aos seus valores, a sua cultura que lhe 

forneceu experiências que possibilitaram a sua formação a medida que determina o seu 

comportamento mediante  a constatação da realidade profissional na qual a locução 

radijornalística vem sendo exercida; bem como o conhecimento de novos subsídios que 

contribuem para o entendimento de uma performance profissional de como falar no rádio.  

A pesquisa com relação ao referencial teórico se caracterizou como bibliográfica, em 

que foi de total relevância fazer citações de autores na área de Comunicação, Sociologia, 

Fonoaudiologia e Estudos da Linguagem que contribuíram para o enriquecimento do projeto. 

A natureza da pesquisa se define como qualitativa onde houve a necessidade de se avaliar o 

método de produção utilizada para a realização do programa. O uso dos elementos possíveis 

para a execução da prática da locução, onde na ocasião analiso se o uso desses recursos 

acontece de modo intuitivo ou racional. Para a análise prática do presente estudo, foi realizada 

uma entrevista semi-estrututarada com dois locutores/apresentadores do radiojornal 95 FM 

em Mossoró segunda edição. No intuito de compreender, como os locutores possuem domínio 

da locução através do uso consciente da própria voz, bem como dos seus recursos específicos 

que corresponde à intermediação da forma e do conteúdo propriamente dito na informação 

passada através do rádio.  

Recursos estes que podem ser observados, por meio da predominância do uso da entonação, e 

ritmos da fala. Além do mais, acompanhou-se a produção de alguns programas, através de 

uma observação participante na qual foi analisado o método de Padrão radiojornalístico 

adotado por esses locutores.   

O estudo se torna relevante já que a compreensão desse conceito, permite-nos 

conhecer melhor a situação dos profissionais da voz e a maneira como podemos aprimorar os 

recursos e técnicas vocais padrões existentes para atuação nesse meio comunicacional com a 

sociedade. Sabendo-se que tais características hoje estudadas para a obtenção da voz 

profissional, foram sendo aprimoradas ao longo de décadas, desde o surgimento do rádio no 

Brasil na década de 20, quando então as rádios dos grandes centros contrataram os 

radioamadores para iniciarem os trabalhos de locução radiojornalística. À medida que o rádio 

foi se fixando na sociedade, este foi se transformando e evoluindo ao ponto de estabelecer 

aspectos inerentes ao domínio dessa ferramenta comunicacional.  

       O objetivo da pesquisa é portanto, compreender o uso da expressividade oral através 

do radiojornalismo caracterizando o gênero de notícia e quais os fatores que condicionam a 

padronização da emissão vocal no rádio em Mossoró. A partir desse objetivo geral, temos 
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como objetivos específicos: analisar as técnicas de expressão vocal adotadas por cada locutor, 

identificar elementos que caracterizam o comportamento vocal caracterizado pela cultura 

local, e conhecer a percepção dos locutores sobre o uso da voz no rádio. 

     Inicialmente o estudo tem como hipótese, que um dos principais obstáculos para o 

reconhecimento dessa referência cultural que constantemente é reproduzida no rádio, se dê 

pelo fato das pessoas atribuírem o naturalismo ao fenômeno analisado. Visto que para estas 

seria mais cômodo acreditar que a voz é fruto da hereditariedade, devendo esta ser entendida e 

analisada respectivamente nos campos da biologia e fonoaudiologia. Evidenciando assim, a 

justificativa da limitação dos conteúdos referentes a essa análise expressiva e comportamental 

da voz. 

Originalmente a pesquisa ancorou-se em um projeto de iniciação científica (PIBIC), 

em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e o 

Departamento de Comunicação Social (DECOM) através do professor Marco Lunardi 

Escobar, onde na ocasião nos propomos a observar a construção social na voz locursiva dos 

apresentadores de um radiojornal local da cidade de Mossoró, e de que maneira este 

condicionamento determinado pelas regras sociais empregados pela cultura, direciona o perfil 

que caracteriza o gênero da notícia que se estabelece através da voz que fala ao ouvinte. Os 

frutos dessa pesquisa renderam uma apresentação no Congresso de Estudos interdisciplinares 

do Nordeste (INTERCOM) e a participação no I Simpósio Nacional do Rádio que ocorreu na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) possibilitando assim o amadurecimento do projeto 

que ganhou subsídios que resultaram na construção desta referida monografia. 

Ainda com relação à pesquisa, tivemos como limitação o fato de não haver um número 

significativo de profissionais atuantes por formação acadêmica, o que revela que a atuação 

nas rádios de Mossoró está intimamente relacionada com o conhecimento intuitivo dos 

apresentadores que exercem a profissão, mediante as suas experiências anteriores na área. 

Porém, foi possível estabelecer um estudo comparativo, haja vistas que a Rádio analisada 

usufrui de um apresentador que é estudante de graduação em Radialismo e o outro 

entrevistado possui apenas o conhecimento prático que a experiência possibilita. O intuito é 

observar as práticas vocais exercidas por esses profissionais, a fim de caracterizar o uso da 

expressividade como fator relevante na transmissão da notícia. 

Portanto, se faz oportuno tentar entender a voz como construção social que transmite 

diversos significados polifônicos envolvendo aspectos do som, voz expressão verbal, estrutura 
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fonoaudiológica e construção social da voz como influenciadora da expressividade ao 

repassar o sentido da mensagem radiofônica. Então, para que haja total clareza na 

comunicação e para que a atenção do ouvinte não seja desviada da mensagem, é necessário 

que se levem em conta todos os equipamentos da expressividade vocal.  

Após esse capítulo introdutório aborda-se no capítulo 01 a importância dos estudos 

relaciona a voz, que apresenta caráter fundamental para a compreensão do processo de 

formação da fala, analisando a sua dimensão no uso e no imaginário. Em seguida, no capítulo 

02 são analisados respectivamente a fundamentação teórica sobre os fatores constituintes da 

voz, e como esta é fundamentada e moldada para se expressar ao ouvinte. Por fim, temos o 

capítulo 03 onde são aplicados a metodologia referenciada no campo da pesquisa; baseado na 

análise vocal e entrevista semi-estruturada dos locutores, em equiparação aos elementos 

definidos com base no referencial teórico. 

A proposta visa apresentar ao final da pesquisa, os aspectos constatados a partir da 

análise observacional sobre o uso da voz no radiojornalismo, propondo uma reflexão acerca 

da tipologia vocal empregada pelo falante e que define a conduta social estabelecida para a 

caracterização de um profissional atuante no radiojornal. 
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2 EXPRESSIVIDADE NA VOZ: A Importância dos Estudos Relacionados ao Uso 

Profissional da Voz no Rádio. 

2.1 O Paradigma da boa Comunicação 

 

   A questão relacionada ao uso profissional da voz é caracterizada, como um 

diferencial qualitativo para pessoas e empresas, que prezam a qualidade no processo 

comunicacional. Onde a busca por uma comunicação eficaz, possibilita o desenvolvimento 

de novas tecnologias, conceitos e aprimoramentos de especialistas que se propuseram a 

compreender as transformações desse potencial comunicativo. De forma quase que 

imperceptível, a voz revela o nosso estado interior, sentimentos, sensações, interpretações e 

palavras (KYRILLOS, 2005). E ao passarmos a utilizar a voz de modo profissional, é 

necessário que comecemos a pensar de maneira racional sobre algo até então naturalista.  

 Concebida como função biológica natural do ser humano, a voz é caracterizada por 

meio do som produzido pelo movimento das pregas vocais, em sintonia com os órgãos que 

compõe o aparelho respiratório e digestivo que juntos, se adaptam para a formação da 

função fonatória do ser humano (FILHO, 2005). Partindo desta percepção, é possível definir 

que a voz é portanto, o resultado de um processo de formação natural do ser humano que 

ocorre de diversas maneiras; apesar de que nem sempre, são utilizados de modo adequado e 

eficiente até que se conheça, os mecanismos de produção vocal que permite, a utilização da 

voz de modo saudável e exata. 

  A expressividade do discurso, exige uma relação entre o texto lido e o contexto ao 

qual a fala está sendo proferida no intuito, de compreender as transformações que ocorrem 

entre o uso da linguagem com os elementos constitutivos que revelam o sentido 

interpretativo da fala emitida. 

2.1.2 O processo da fala profissional 

Os diversos profissionais da voz, devem ter em mente que para ser um bom 

comunicador, é preciso que se estabeleça uma comunicação efetiva em que a mensagem, 

seja recebida com segurança, convicção e credibilidade. E a melhor maneira para lidar com 

esse desafio, é através do estabelecimento de critérios eficazes para uma expressão 

harmoniosa, como a produção de um bom texto, o treinamento para a execução de uma voz 

agradável, buscar estabelecer uma articulação clara e precisa, e atribuir técnicas e expressões 

vocais em sintonia com a realidade cotidiana dos ouvintes. No intuito de estabelecer, à 

organização da linguagem, do pensamento e do despertar imaginário que a voz causa na 

mente de cada ouvinte. O domínio desses recursos vocais e textuais, resultam na atuação de 
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um bom profissional de rádio. Trabalhar a dicção através de técnicas vocais contribui para a 

eficácia comunicativa do emissor.  

2.1.3 Particularidades inerentes à voz 

No rádio, existe um cuidado a ser incorporado pelo locutor, no sentido de desassociar 

a existência física do profissional com a voz que se comunica ao ouvinte. Isso significa, que 

determinados hábitos inerentes ao sistema de formação vocal do emissor, devem ser 

evitados em situações onde o falante possa: pigarrear, bocejar, tossir, ofegar, entre outras 

situações, onde o locutor possa comprometer a postura vocal incorporada para atuação 

locursiva como afirma Meditsch: 

Mesmo a voz, a única coisa que sobra no estúdio insonorizado onde se 
esforça para ser silencioso não deve ter personalidade; nada de peculiar ou 

pessoal; deve ser apenas distinta, clara e agradável. A função que cumpre 

normalmente o locutor de agora não difere da função da página impressa, 
que deve ser limpa, convidativa, fácil de ler e nada mais. [...] obviamente se 

ouve se é um homem ou uma mulher tanto quanto um tipo característico de 

voz, mas nenhuma conexão precisa ser feita entre isso e a figura humana que 
lhe dá origem (ARNHEIM, 1936 apud MEDISTCH, 2005, p.66;73). 

 

  A falta de personalidade na fala do emissor, tornou-se ultrapassada no decorrer do 

tempo, a medida em que determinados elementos que compõe a voz adotada para se 

comunicar ao ouvinte, como a credibilidade e, a proximidade só se tornaram possíveis, 

graças a forma de execução empregada pelo falante, que apropria-se das condições de 

execuções vocais possíveis, para determinado conteúdo. E integrando-se a realidade 

cotidiana de seus ouvintes, à medida em que a familiarização do ouvinte com o tom da voz 

do locutor, permite que o receptor detecte o teor da informação não mais pela mensagem e 

sim, pelo tom da voz empregada pelo falante. 

 

 Foi preciso que o rádio se habilitasse e buscasse uma correta entonação para 

a voz; a pausa e o ritmo adequados...se o texto é fundamental, assim como a 

precisa abordagem do conteúdo, no rádio tudo isso parece sem efeito, sem 
uma locução eficiente. O rádio é voz, respiração, oxigênio. È sangue e 

emotividade. É visceral por natureza. (SALOMÂO, 2003, p.80). 
 

 

Sobre a aquisição de uma personalidade própria para a linguagem do rádio, Arnheim 

acrescenta que: 

 

As vozes dos locutores, não devem se interpretar para o ouvinte como a voz 

de alguém que não se possa imaginar; pelo contrário, ele define que o fato de 

a voz do emissor, causar uma definição para uma avaliação particular na 
mente de cada ouvinte, possibilita a transmissão de uma personalidade 
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adquirida mediante a experiência do locutor ao meio profissional 

(ARNHEIM, 1936 apud MEDISTSCH, 2005, p.66). 

  

       Já Barthes (1994), acredita não ser possível o estabelecimento de uma conduta 

profissional para a neutralidade da voz discursiva, visto que de modo intuitivo a voz revela 

traços pessoais que caracterizam o perfil do locutor. Ele atribui a voz a um elemento 

psicológico onde se insere, o comportamento vocal de cada falante, ao qual ele denomina de 

grão da voz. 

Os falares, diferem de grupo para grupo, e cada homem é prisioneiro de sua 

linguagem. Fora da sua classe, a primeira palavra marca-o, situa-o 

inteiramente e expõe-o com toda a sua história. O homem é oferecido, 
entregue pela sua linguagem, traído por uma verdade formal que escapa às 

suas mentiras interesseiras ou generosas (BARTHES, 1964 apud 

MEDISTCH,1997, p.4). 
 

       É nesse contexto linguístico, que a voz apresenta elementos característicos inerentes 

a personalidade do falante, que são principalmente identificados quando observados e 

questionados, a saber: instantaneidade, proximidade e integração. 

           A instantaneidade é a eficiência em explanar uma notícia dentro do contexto onde 

o emissor se propõe, a fazer uma discussão.  

(...) A grande maioria dos sons implica num acontecimento real e 
momentâneo. O melhor exemplo disso é a voz humana. Ela é silêncio 

quando não há atividade; quando nada está acontecendo. Se ela fala, é para 

mostrar que algo está em andamento. A ação, portanto, faz parte da essência 
do som, e um evento será melhor compreendido pelo ouvido do que uma 

situação. (ARHNEIM,1936 apud MEDISTCH, 2005, p.72). 

 

 Particularmente no rádio, a instantaneidade equivale no tempo real em que as 

informações são transmitidas ao público. Isso devido, à mobilidade dos recursos que tornam 

a capacidade de deslocamento possível, uma vez que a origem principal na notícia 

radiofônica, encontra-se na fala em sintonia com a interiorização do fato, onde de forma 

imediata, o cérebro traduz o conhecimento absorvido na mente do emissor que por fim 

expressa oralmente a notícia. 

          A proximidade revela quando o som transmitido têm a capacidade de aproximar 

emissor e receptor, uma vez que o som vocalizado revela uma interpretação do fato até 

mesmo para que a notícia seja clara e eficiente. E nesse momento, o que prevalece são os 

valores que integram a emoção dos indivíduos que se revelam através do som emitido. 
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         A integração é a voz como um fator integrante da construção da credibilidade 

jornalística. As particularidades citadas, quando bem trabalhadas, resultam na confiança por 

parte dos indivíduos sobre o que está sendo dito. 

Ao ouvir a notícia diretamente de outra pessoa, há uma aproximação entre o 

emissor e o receptor, capaz de conquistar a credibilidade do ouvinte tanto 

para o jornalista quanto para a emissora. A voz que informa o ouvinte deve 

ser capaz de transmitir a confiança de quem acredita no que se está falando. 

(FILHO, 2011, p.22) 

    A integração, possibilita que o sentimento de pertencimento aquele universo seja 

proliferado pelo ouvinte, já que as notícias veiculadas, tem relação com a vida cotidiana do 

público que interage com essa informação. E é nesse contexto, onde o domínio dos 

elementos radiofônicos fazem a diferença entre um profissional e um amador, que me 

proponho a fazer uma análise, acerca da utilização da voz enquanto meio de expressão e 

comunicação com a sociedade. 

Essa pesquisa se propõe a conhecer o nível de percepção dos locutores 

radiojornalísticos, sobre a utilização da expressividade como eficácia no processo da 

comunicação. Esse estudo origina-se, através da observação de um programa radio 

jornalístico massivo, em que é apresentado de segunda à sexta-feira por dois locutores na 

rádio 95 FM na cidade de Mossoró entre 18:30 às 19:00h. Inicialmente estão 

contextualizados, os pontos que caracterizam a relevância dos estudos inerentes ao 

aprimoramento da voz no rádio. Onde no cenário das práticas vocais exercidas 

cotidianamente, pretende-se elencar os principais pontos que definem a ideologia dos 

comunicólogos, que se expressam de modo verbal com seu público. 

  2.2 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA VOZ 

  O uso da voz como construção social não é uma prática nova, mas antiga que 

tem sua origem na poética relacionada ao jogo entre voz e escrita e vice-versa como 

ferramentas comunicativas na sociedade. Segundo Zumthor (1993) quando a voz atua na 

comunicação, esta encontra-se embutida na linguagem escrita nem que seja como marca 

simbólica expressada no corpo e na imaginação de quem comunica e de quem escuta. Em 

meio a essa perspectiva, Zumthor (1993) constatou que todo texto poético ou oralidade na 

medida em que visa a ser transmitido a um público, é forçosamente submetido à condição 

das cinco operações que constituem sua história: a produção, a comunicação, a recepção, a 

conservação e a repetição. Sendo assim, ele percebe que esses instrumentos comunicativos 

em ação, realizam-se seja por via sensorial, oral-auditiva, seja por uma inscrição oferecida a 
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percepção visual, seja mais raramente por esses dois procedimentos conjuntamente. O 

número de combinações possíveis se eleva, e a problemática então se diversifica. Quando a 

comunicação e a recepção assim como de maneira excepcional a produção; coincidem no 

tempo, temos uma situação de performance. Implicando a integração de um tipo de 

imaginação crítica na leitura de nossos textos, Convém analisar o fenômeno da voz humana, 

e a dimensão do texto poético, determinada ao mesmo tempo, no plano físico, psíquico e 

sociocultural. Essa oralidade não é interrogada sobre sua natureza, nem sobre suas funções 

próprias.  

No momento em que o texto é enunciado, transforma em ícone o signo 
simbólico libertado pela linguagem: tende a despojar esse signo do que ele 

comporta de arbitrário; motiva-o da presença desse corpo da qual ela emana 

ou então por um efeito contrário mas análogo, com duplicidade desvia do 
corpo real a atenção; dissimula sua própria organicidade sob a ficção da 

máscara. Sob a perspectiva do ator. É por isso que a palavra vocalidade é a 

historicidade de uma voz: Seu uso. Uma longa tradição de pensamento, que 

considera e valoriza a voz como portadora da linguagem, já que na voz e 
pela voz se articulam as sonoridades significantes, não obstante, onde o que 

deve nos chamar mais a atenção é a importante função da voz, da qual a 

palavra constitui a manifestação mais evidente, mas não a única nem a mais 
vital: em suma, o exercício de seu poder fisiológico, sua capacidade de 

produzir a fonia e de organizar a substância. (ZUMTHOR, 1993,  p. 73) 

             Outro ponto pertinente para pensar a construção social da voz, se revela pela ideia de 

que esta é um produto resultante da interferência de múltiplos fatores, que interagem de forma 

única em cada indivíduo, produzindo um resultado específico, que realmente identifica cada 

um. (Kyrillos, 2005). Partindo deste conceito, podemos destacar a utilização da voz enquanto 

meio de expressão e comunicação com a sociedade, normalmente utilizada pelos indivíduos 

para comunicar-se de forma oral com o meio na qual se encontram inseridos.  Mediante essa 

concepção, percebemos a influência da cultura na formação vocal do indivíduo, uma vez que 

esta irá determinar, aspectos inerentes a comportamento, opiniões e interação no meio social 

ao qual esta se manifesta.  

   Sabe-se que de forma eficaz, é possível que se estabeleça a comunicação entre os 

indivíduos sem que haja necessariamente a utilização da expressão oral. Porém, vale ressaltar, 

que o objeto de pesquisa analisado em questão, é voltado a execução do trabalho do 

apresentador de radiojornal que retém-se ao uso da voz no rádio. A utilização da voz, desfruta 

de signo privilegiado uma vez que, as escolhas estruturais de termos utilizadas pelo indivíduo 

para manifestar-se num momento discursivo, é possível porque em um outro momento 

discursível esta foi percebida. A consciência vocabular dos indivíduos, é constituída por 

experiências vivenciadas ao longo da formação social do indivíduo, e que ao serem utilizadas 
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para comunicar-se é porque este tem plena convicção de que em meio a infinitas formas de 

manifestação oral, a escolhida pelo sujeito é o ideal para que se estabeleça a efetivação do 

diálogo com o outro. Daí a capacidade socialmente definida, para representar o mundo. 

Dependente portanto da singularidade dos encontros, dos interlocutores, dos instantes e dos 

locais de interlocução que convertem seus protagonistas, em receptores de mensagens que 

também seriam outros, fossem outros os encontros. 

 Segundo o sociólogo Filho (2005) “enunciar um discurso é sempre atualizar uma 

potência discursiva. Dar uma forma em detrimento de outras possíveis”. Dai as escolhas 

influenciadas pela sociedade, que compõe a formação do indivíduo. É esta quem determina a 

enunciação do emissor com o receptor, visto que, a mensagem seja dotada de sentido para 

quem o interpreta, é necessário fazer as escolhas certas no momento certo, para a pessoa certa, 

ou este, será alvo de uma punição social ao ser infeliz com o uso da palavra. O tempo inteiro 

as nossas experiências vivenciadas na sociedade, são rearticuladas e moldadas para se 

sucederem de forma inédita, porém pertinente para a ocasião, em que esta é utilizada. 

  Para interpretar a influência cultural na formação vocal do indivíduo, é necessário 

observarmos “as causas que agem sobre o fenômeno”, onde não trata-se de limitar a voz como 

a reprodução de um órgão que produz sons, mais sim, a voz que manifesta enquanto 

dominação simbólica que embasa-se de um conhecimento único, de experiências vivenciadas, 

de informação que desperta um sentindo para o outro.  

  O naturalismo atribuído ao fenômeno analisado, compromete a concepção dos 

indivíduos acerca da potencialidade da fala que é vista como condição orgânica natural que 

compõe o organismo do ser humano. Porém, o uso da voz principalmente se profissional é 

composta de objetivos que o enunciador busca alcançar por meio de um discurso. Prova 

disso, são os discursos políticos, a liturgia bíblica, a exposição de um professor que leciona 

aula, entre outros. 

Desta forma, a voz é regulada pela sociedade. É objeto de socialização. Em 
outros termos: “o uso da voz, produz efeito, afeta as relações. Em caso de 

inadequação, produzir dano. Há, portanto, normas sociais que condicionam o 

seu uso. Normas que se infringidas produz danos sociais composto por 

repreensões, advertências, desaprovação”. (FILHO, 2003, p.31) 

  É observável, que a utilização da voz é fruto de um aprendizado social onde para cada 

situação, existe uma determinação acerca do seu uso. Seja para noticiar um fato lamentável, 

um fato inusitado, ou revelar uma boa surpresa, é necessário moldar o comportamento vocal 

que deve ser expresso afim de evitar a transgressão de uma norma social (FILHO, 2005). No 
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caso de um possível uso inadequado da voz, há um constrangimento que vai além da própria 

consciência. Há o medo, de uma punição social. Porém, essas regras são tão incorporadas ao 

cotidiano dos indivíduos, que são fielmente respeitadas, porém esquecidas enquanto normas, 

constituídas portanto como um hábito vocal inerente ao ser humano. 

  Outro aspecto que caracteriza o tipo de voz utilizada, é a posição que o indivíduo 

ocupa. Se a voz é utilizada afim de se respeitar o equilíbrio entre como se pretendia dizer, e 

como se poderia dizer. Isto significa dizer, que a compreensão do uso da voz de um agente em 

determinado campo, depende da posição que ele ocupa, do lugar de onde ele fala. Assim não 

se pode isolar uma manifestação vocal da situação de sua produção, do espaço social e, das 

posições sociais em relação ao quais esta se manifesta. Desta forma constata-se a título de 

conclusão que o uso da voz, é uma prática incorporada a um universo de múltiplos fatores 

sociais possíveis de socialização, que reflete a percepção das condições materiais e sociais do 

seu uso no instante de sua emissão. 

2.3 A expressividade da fala e os papéis do falante 

 Segundo Goffman (1981), o falante desempenha três papéis diferentes: o 

animador, o autor e o protagonista. Estes papéis referem-se a três aspectos distintos: a emissão 

do gesto vocal (o animador; a máquina falante), a produção do texto (o autor) e a veiculação 

de um sistema de crenças que se quer compartilhar (protagonista). Essa noção tripartida do 

falante ressalta aspectos fundamentais da dinâmica da fala: o ouvinte está contemplado nessa 

noção de falante por meio da postulação da categoria de protagonista. A esse ouvinte o falante 

quer impressionar, e essa sua missão realiza-se pelas escolhas que este faz sobre a forma que 

ele irá moldar a informação e as escolhas das palavras que ele utilizará para enunciar o 

discurso. Visto no entanto que o sentido de um mesmo enunciado pode ser alterado em função 

das escolhas direcionadas que fazemos. São as relações entre som e sentido que se 

estabelecem nessa convenção entre o que se diz e como pode ser dito como diz Fonagy 

(1983). 

Para as relações entre som e sentido podem ser consideradas a partir de 

representações sintomáticas e simbólicas. Na representação sintomática, a 
reprodução de um sintoma pode sinalizar emoções dela derivadas, por 

exemplo: a contração de músculos do aparelho fonador pode sinalizar a 

tensão, nervosismo, raiva, etc...Já na representação simbólica, um órgão do 

aparelho fonador pode representar um outro órgão do corpo, um objeto ou 
uma condição de proximidade, distância etc. Dessa maneira, formam-se as 

metáforas sonoras. (FONAGY apud MADUREIRA, 2005, p. 16) 
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                Essas teorizações, servem para formular possíveis hipóteses acerca dos mecanismos 

utilizados por ouvintes quando estes são submetidos a correlacionar características do 

emissor, a partir dos diversos formatos dos sons da fala, que se cogitados formam um 

sentindo imaginário para o receptor, que por meio de elementos estabelecidos pelo seu 

cérebro, como: tipo de voz, comportamento, postura, comentários, entre outros, consegue 

idealizar um perfil desse falante. Um perfil individual que só mesmo o ouvinte é passível de 

descrevê-lo ao ser questionado. 

2.4 O USO PROFISSIONAL DA VOZ 

              O profissional que tem na voz o seu principal instrumento de trabalho, precisa por 

meio dela passar toda a carga de expressividade afim de garantir a atenção e o interesse de 

seus ouvintes. E para que se estabeleça os critérios necessários ao aperfeiçoamento dos 

recursos vocais de forma eficiente e saudável, é preciso desenvolver habilidades fundamentais 

ao locutor, afim de que este atue de modo mais direcionado ao público alvo que se pretende 

atingir. Contudo, é necessário ressaltar que não basta conhecer apenas os traços da qualidade 

vocal do locutor. Para se elaborar um modo eficaz de comunicação oral deve-se levar em 

conta, importantes aspectos do perfil do comunicador. Visto que comumente, os profissionais 

da voz assume diversos papéis que dificulta um direcionamento mais preciso de sua postura 

vocal. Geralmente, um apresentador de jornal dentro de seu cotidiano normal de trabalho, 

desempenha tarefas bastante versáteis como narrar fatos e notícias, realizar entrevistas, 

atender telefones, conversar ao vivo com ouvintes, entre outros. Já fora daquele ambiente o 

locutor assume outros papéis extra oficiais como por exemplo mestre de cerimônias, orador 

de turmas escolares, animador de eventos entre outros. Porém, em meio a atuação profissional 

da voz, os parâmetros que são estabelecidos para a consolidação de uma atuação vocal 

profissional são: leitura, pronúncia, dicção, interpretação, impostação e qualidade da voz.   

Para a locução de textos radiofônicos, é importante destacar que, os recursos de ênfase 

são especialmente ajustados de acordo com a qualidade vocal selecionada para cada leitura. 

Desta forma, a locução de textos mais sérios como as notícias de política, economia ou 

comerciais clássicos, costumam apresentar um tom mais grave, uma velocidade mais lenta na 

fala e uma dose de modulação mais restrita. Os recursos de ênfase geralmente usados para 

esses textos são com pausas mais longas, pequena variação de frequência e intensidade, 

alongamento nas sílabas e maior duração na produção de articulação das palavras. 
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Nesse sentido, os valores construídos pela marca de um bom falante, surge através das 

características pessoais que lhe vão sendo adquiridas mediante a integração da voz ao caráter 

jornalístico do programa que reflete a voz padrão do veículo. A partir destas concepções, é 

possível observar que as teorias manualescas que surgiram através do desenvolvimento 

radiofônico dos rádio amadores, que impulsionaram o comportamento característico da 

atuação radiofônica, refletem de forma conservadora até os dias atuais onde, os profissionais 

da voz buscam desenvolver as técnicas que vem sendo seguidas geração a geração. Esse fato 

nos leva a refletir a cerca do posicionamento de Jung (2013) que observa que:  

 Qualquer semelhança com os programas jornalísticos de rádio dos tempos 
atuais não é mera coincidência. A fórmula implantada quando o jornalismo 

começava a surgir no rádio brasileiro permanece mais de oitenta anos 

depois. É possível encontrar mudanças aqui, outras acolá, mas as ideias 
apresentadas aos ouvintes pelo Esso, com a síntese noticiosa e pela Tupi, 

com o jornal falado, ainda são referências na programação radiofônica. Ao 

ouvir a maioria das emissoras que atualmente, apresentam programas 

jornalísticos não tenho como deixar de pensar que aquela turma do passado 
era, realmente muito boa, capaz de inventar e reproduzir modelos definitivos 

para o radiojornalismo, ou seríamos nós, profissionais de hoje, de pouca 

criatividade? (JUNG, 2004, p.35) 

O autor nos induz a questionar acerca da estrutura jornalística estabelecida para 

atuação no rádio; onde o comportamento e o modelo de fazer da época até então criou-se 

como forma de improviso, uma vez que, o rádio estava dando as suas primeiras 

engatinhadas e o momento era muito incerto para a reprodução de modelos definitivos para 

atuação radiojornalística. Essas discussões que surgiram a partir da necessidade de 

aprimorar a informação emitida nesse veículo, permite que profissionais da área busquem 

aperfeiçoar a sua prática locursiva através de aquecimentos vocais, hábitos saudáveis para 

tratamento da voz, domínio de recursos vocais de forma adequada e habilidades inerentes e 

indispensáveis ao locutor radialista. 

 Em entrevista com um dos nossos sujeitos de estudo participante foi possível 

conhecer um pouco da sua cultura habitual de percepção, antes de atuar como âncora do 

jornal 95 FM segunda edição. 

 O fato de ouvir rádio no passado me ajudou a atuar de modo profissional. E 

depois agente lendo as teorias, começa a desenvolver outros aspectos e 

começa a entender mais sobre como é que é a interpretação de determinado 
texto. Os aspectos psicológicos já influenciam diretamente na percepção e ai 

você começa a imaginar e a se preocupar como o ouvinte está recebendo a 

minha informação (TÁRCIO ARAÚJO) 
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 Ao ser indagado sobre as características que definem o falar profissional no rádio, 

o apresentador destaca: 

 Eu acredito que um dos elementos mais importantes é você ter uma boa 

dicção, falar com clareza as palavras, saber falar concatenado em um ritmo 

adequado para cada palavra e para cada frase. No jornalismo, você tem 

aspectos de uma notícia veiculada em diversas áreas e esses enunciados tem 

que trazer de alguma maneira uma carga de dramatização que seja coerente 

com o tema que está sendo passado para os ouvintes. (TÁRCIO ARAÚJO) 

Como vemos, o entrevistado destaca a importância em gerar sentido ao processo 

comunicativo que se estabelece com o ouvinte, a medida em que são definidos os pontos 

importantes para uma postura vocal coerente com a notícia. Ele ressalta ainda, que a 

observância do fazer radiojornalismo em sintonia com as teorias proporcionadas pelo 

mundo acadêmico da área, despertou a reação do falante com relação a sua atuação 

locursiva. O que favorece o desenvolvimento de aspectos relacionados a busca por uma 

orientação para atuar sempre de modo correto, o treinamento e aperfeiçoamento vocal. É 

importante observar ainda os critérios de padronização que se definem através da voz; 

sabemos que diversos fatores conduz a nossa postura vocal, porém os apresentadores 

procuram estabelecer um critério de informação que caracterize a padronização do fazer 

radiojornalismo.  

São práticas pré-concebidas que se reproduzem no decorrer do tempo; isso 

mostra, o interesse dos locutores em buscar caminhar dentro das definições existentes para 

ser um profissional porém, compromete o desenvolvimento de novos métodos de atuação 

uma vez que os apresentadores, temem não ser aceitos mediante a adoção de um novo 

modelo de reprodução de notícias. Quando questionado sobre o controle que ele adotava 

em estabelecer uma relação, entre o falantes o ouvinte, o apresentador destaca que: 

No início havia um padrão mais enlatado, como no repórter Esso mais de 

uns tempos para cá mais precisamente na década de 70 com a inserção da 

rede de satélites onde as emissoras tiveram que se adequar a realidade cada 
região quebrou-se um pouco essa questão mais formal. Alguns estudos 

apontam que a maneira de falar transmite credibilidade; porém você não 

pode falar uma notícia sempre de maneira muito formal. Eu acredito que a 

maneira mais correta seria realmente falar como as pessoas falam na rua 

mais sem gírias[...] (TÁRCIO ARAÚJO) 

      Somando essa prática adotada pelo apresentador âncora em concordância com a sua 

atuação de trabalho que antecede o momento da apresentação, ele descreve que: 
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Ao chegar aqui eu verifico as noticias de jornais locais, como também da 

capital Natal, ainda consulto alguns sites nacionais, recebo releases por 

email e dai eu vou fazendo a minha filtragem de modo subjetivo, vai 
depender da relevância dos temas, o que for mais atual, que cause impacto 

na realidade local aqui onde eu atuo, pego também os conteúdos que são 

veiculados no jornal televisivo e a partir daí realizo a produção, edição, 

elaboro roteiro, redijo e por fim apresento. Após a captura das matérias 
televisivas eu extraio o som e procuro moldar de acordo com a linguagem do 

rádio. Em seguida eu faço as cabeças para o jornal da noite, produzo as 

manchetes, tem o crédito do repórter que já é definido na matéria que é 

acrescentado ao final da edição. (TÁRCIO ARAÚJO) 

A rotina de trabalho descrita pelo profissional, revela a sua função programática de 

atuação que dá origem a narrativa dentro do programa. Essa definição de critérios para 

seleção de notícias, é uma prática comum da região e que remete a interpretação de JUNG 

(2004) quando cita em seu livro intitulado de ‘Jornalismo de rádio’, acerca das reproduções, 

que sucedem o fazer radiojornalístico; que mesmo tendo sido criadas por meio de improvisos, 

ganhou raízes já que são seguidas ao longo de décadas e são capazes, de gerar um conflito 

social se a prática de execução específica não for seguida. Ainda sobre a execução de trabalho 

do apresentador, é possível perceber que mesmo o veículo sendo imediatista onde a narração 

do fato é possível que ocorra em tempo real, torna-se decadente, a medida em que o programa 

caminha em parceria com o jornal impresso, a internet e os conteúdos veiculados no jornal 

televisivo. Durante o processo da entrevista, o autor revela que esse acontecimento se dá pelo 

fato de não haver uma equipe específica para realizar a cobertura de reportagem à serviço da 

emissora.  

Tratando-se da relação entre produção, locução e edição é possível perceber, que essa 

multiplicidade de atividades relacionadas a produção do radiojornal possibilita que o próprio 

apresentador tenha total domínio do conteúdo, a medida em que este produz e se apropria do 

texto ao qual ele mesmo irá apresentar, em parceria com uma segunda apresentadora que 

chega momentos antes e faz uma breve leitura do texto para conferir a gramática e a 

concordância de palavras que compõe a informação a ser lida.  

A proposta segundo o locutor tem proporcionado uma maior competência na execução 

do seu trabalho, uma vez que permite a quebra de um padrão segmentado e possibilita uma 

interação mais informal com o ouvinte. Isso é perceptível durante a execução das entrevistas 

que compõe a segunda parte do programa, onde o apresentador conduz uma série de 

questionamentos pré meditados acerca de um assunto que está em debate na sociedade. Essa 

seleção de entrevistas bem como de questionamentos, é feito pelo próprio apresentador que 

busca se inteirar sobre o fato, através da leitura de jornais e participação em chats e redes 
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sociais onde atualmente, grande parte da população utiliza para expressar suas opiniões, o que 

muitas vezes a repercussão acaba ganhando um referido destaque; e como o jornal é 

massivo,voltado para um público que busca tratar de assuntos de caráter regional, as pessoas 

buscam saber através desse jornal, as principais notícias e fatos de sua cidade e região. 

3 EXPRESSIVIDADE NO RADIOJORNALISMO 

3.1 A EXPRESSIVIDADE NA FALA CONSTRUÍDA 

Falar profissionalmente, exige a adoção de diversos parâmetros que colaboram para a 

obtenção de um resultado final satisfatório. Assim, o uso profissional da voz, é considerado a 

partir de um padrão de emissão cuidado e planejado, baseado na intuição, e no conhecimento, 

além do uso consciente e aplicado de modo a trabalhar a mensagem de maneira que se possa 

ter controle sobre o seu efeito. O ajuste no desempenho do individuo que usa sua voz 

profissionalmente, envolve adequações referentes a atuação profissional e a conscientização 

dos recursos a serem utilizados, para incrementar a performance, almejando a melhora da 

comunicação e a efetividade na transmissão da mensagem.   

   Trazendo essa realidade para a prática locursiva no Jornal da 95 FM segunda edição, é 

possível constatar que a locução se manifesta na sequência falada ou seja, ao falar 

transmitimos mais que o conteúdo escrito por conta de características que determinam, dão 

sentindo, dinamiza e embeleza a mensagem radifônica. Neste caso, o ato da comunicação é 

demasiadamente complexo e envolve amplos recursos como a escolha das palavras que irão 

compor a mensagem, o argumento expresso e a postura vocal aplicada pelo comunicador. 

Através dessa concepção é possível observar que: O aspecto verbal na Comunicação está 

relacionado ao seu conteúdo, e as escolhas que irão compor a transmissão da mensagem. E a 

utilização desses diversos recursos disponíveis está diretamente relacionado as aptidões 

particulares e as experiências anteriores; o que justifica, a diversidade da postura vocal dos 

falantes. Segundo Mcleish (2001) isso se estabelece por aspectos que são importantes ao 

profissional de locução como decisivos para dar inteligibilidade e expressividade à 

mensagem, a saber: postura, entonação, ênfase e ritmo.  

A grande dificuldade perceptível em diversos veículos que adotam em suas grades o 

radiojornalismo era de expressar de forma sonora os conteúdos que compõe as matérias 

produzidas para o jornal impresso. Com demasiada frequência era possível perceber que o 

locutor estava apresentando um jornal falado, apenas transmitindo de forma oral um conteúdo 

que tratava-se de uma tecnologia impressa.   
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Mediante a constante execução dessa prática foi estabelecida a conduta de todos os 

locutores profissionais extraírem os principais destaques que caracterizavam o sentido da 

matéria sem qualquer alteração ou acréscimo de juízo de valor e adequá-los para ser veiculado 

no rádio. Essa prática ficou conhecida entre os profissionais como Gillette Press cuja versão 

atual é realizada através da prática de copiar e colar sobre as manchetes de cada redação 

(JUNG, 2013). Desde então, há essa preocupação dos radialistas em desenvolver uma 

linguagem simples que gere conhecimento inclusive para os iletrados o que fica claro que 

quando o individuo usa a comunicação profissionalmente, independente de apresentar aptidão 

ou não, é necessário que ele possua domínio completo das estratégias que podem e devem ser 

utilizadas para a efetivação do ato comunicativo. E então, a fala passa a ser cuidadosamente 

elaborada com objetivos específicos, em que esta perde sua característica natural e passa a ser 

construída. Refiro-me a construir no sentido de envolver-se na compreensão do processo 

comunicativo para um fazer mais rico e eficiente. Aprimorando assim a qualidade vocal 

convertida na fala construída na Situação Profissional. 

3.2 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM DO RÁDIO 

A comunicação humana se dá pela linguagem, que é nosso ponto de partida, nosso 

instrumento cognitivo, nosso problema. A partir dela, não há limites para o que podemos 

descrever, imaginar, relacionar. A linguagem permeia todos os nossos atos comunicativos, 

envolvendo o pensamento e a consciência de si (MATURANA & VARELA, 1995). Então, a 

linguagem pode ser compreendida, como instrumento simbólico, um mecanismo para a 

comunicação humana (DETHIER & STELLAR,1988). 

  O surgimento do rádio no Brasil foi caracterizado pela falta de percepção estética em 

adotar parâmetros que adaptasse a comunicação com o público através desse meio. Os jornais 

impressos eram reproduzidos sem qualquer restrição com relação ao formato na qual estava 

sendo reproduzido. E dentro dessa perspectiva surgiram ilustres personagens significantes 

para o rádio como o apresentador Pinto que idealizou um programa onde ele por conta própria 

lia e comentava os fatos que destacavam as páginas dos principais jornais impressos que 

circulavam em todo o País. Mesmo funcionando de maneira incerto sem pré definição de 

horário já que o jornal só ia ao ar após Pinto ler e interpretar as manchetes que seriam 

comentadas no rádio. Essa prática foi ganhando destaque por formar opinião e dinamismo ao 

ouvinte, porém ainda muito restrita pelo fato da seleção e linguagem serem advindos de um 

linguajar do conteúdo impresso. Essa prática despertou o interesse de políticos que viram 

nessa prática discursiva o despertar da mobilização popular para explanar assuntos dos mais 
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diversos, principalmente os inerentes a política no Brasil. Nesse contexto, podemos observar 

que o profissional de rádio ao fazer uso da palavra, deve ser ético, imparcial e justo na 

abordagem dos fatos (CÉSAR, 2004). É essencial manter uma personalidade equilibrada, 

agregada a inteligência emocional e ao carisma pessoal. 

Essa característica inerente ao comportamento profissional do falante, está diretamente 

relacionada a sua postura vocal. Uma vez que, os elementos pertencentes ao mundo 

radiofônico, são estabelecidos através do som e aplicados através da expressividade da fala 

em sintonia com os recursos vocálicos passíveis de gerar uma efetividade comunicacional. 

   A língua falada e a linguagem escrita, refletem os valores, os costumes e a cultura de 

um povo. Entender a comunicação de hoje equiparando-a retrospectivamente suas mudanças, 

faz com que compreendamos melhor a sociedade ao qual estamos inseridos e, a influência que 

essa exerce sobre o nosso modo expressivo de locução.  

Quando surge a palavra, o cérebro desenvolve um discurso pertinente a intenção do 

discurso. Através das palavras o locutor desperta sentidos no imaginário do ouvinte a medida 

em que torna vivo o seu pensamento suscitando no outro, a vontade de construir uma ideia. 

Todos os parâmetros envolvidos na comunicação, deve ser absorvidos por profissionais da 

área afim de que estes possam utilizar as técnicas adequadas que prendam a atenção e o 

interesse dos ouvintes. É necessário reconhecer como falar e como ler com expressividade e 

entender que são duas coisas distintas mas que no fim devem parecer idênticas. Por saber que 

a leitura não carrega a mesma expressividade da fala, o profissional deve estabelecer cuidados 

para não narrar o discurso de forma mecânica. A notícia deve entrar naturalmente na casa do 

telespectador, usando a linguagem do seu dia-a-dia. Estudos revelam que o tempo exato que o 

falante prende a atenção do ouvinte equivale aos exatos 30 segundos. O autor Frank (2011) do 

livro: “Como apresentar suas ideias em 30 segundos”, revela ainda que se esse tempo não for 

levado em consideração durante a proliferação da notícia o ouvinte desviará o seu pensamento 

para outros assuntos estabelecidos como prioritários sendo considerados de maior 

importância. Principalmente no rádio onde as pessoas escutam à medida em que desenvolve o 

seu trabalho diário. Por isso as informações devem sempre ser compactadas ao que se quer 

dizer com expressividade mantendo a atenção do ouvinte. 

A organização das ideias, e a assertividade ao transmitir um determinado conteúdo, 

asseguram a atenção do interlocutor e a objetividade é um recurso que auxilia na recepção da 

mensagem. A adoção de medidas cuidadosas em se concentrar no que se está produzindo, 
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evita que a voz perca sua qualidade e comprometa uma das principais características do texto 

jornalístico que está relacionado a credibilidade. 

 Quando aparece a fala construída, normalmente ainda que improvisada, ela 

passa por processos semelhantes aos de produção da escrita. Ela estará 

também subordinada a normas e vai exigir mais preparação e conhecimento 

do falante. (PANICO, 2003). 

 Convém no entanto observar, que esse preparo anterior, pode levar o falante a 

escrever o que pretende falar. Então por diversas vezes, o que se pretende dizer passa a ser 

lido, e o ouvinte infere uma situação de artificialidade, o que compromete a comunicação uma 

vez que é preparada, modificada, pensada e repensada antes de ser dita, deixa de ser 

espontânea e passa a ser construída. No entanto, para que a comunicação seja efetiva, a fala 

construída, precisa se assemelhar ao máximo da fala espontânea. Devendo apresentar 

características de naturalidade e, capacidade para emocionar o ouvinte. Para isso é necessário 

que seja expressiva como a fala natural. 

  Ao analisar as observações feitas pelo locutor radiofônico entrevistado referente ao 

perfil de um locutor ele define que:  

 No passado restringia-se apenas ao fato de possuir uma boa voz para o 

rádio, hoje em dia não é só isso. Se você não tiver uma bagagem de 

conhecimento ou algum nível de formação é muito difícil se inserir. 

Principalmente essa formação para quem vai trabalhar com notícias que 
requer o conhecimento de caráter humanista; você tem que conhecer um 

pouco de história, política e um pouco de cada coisa. Você tem também que 

ler blogs, jornais, ter currículo e estar atualizado. (TÁRCIO ARAÚJO) 

 

  Referindo-se a essa perspectiva de atuação profissional, o entrevistado trata como 

extinção o fato da atuação sem formação profissional para se inserir ao meio radiofônico. 

Sabemos que inicialmente era relativamente viável o acesso aos meios de comunicação que 

não exigiam formação acadêmica ao contratado para ser considerado locutor profissional. 

Prova disso, é a aquisição de uma carteira profissional adquirida por diversos radioamadores 

que a obtiveram mediante o seu nível de experiência radiofônica junto ao sindicato dos 

radialistas.  

            Atualmente essa prática vem se modificando aos poucos, uma vez que as teorias 

comunicacionais foram se desenvolvendo, e o profissional passou a buscar formação no 

intuito de pensar como um todo, partindo de um pressuposto pertinente para sua prática no 

rádio. Este que buscou conhecimento nas outras áreas que despertando uma trajetória social. 

Haja vistas que o título de formação acadêmica possibilita que o profissional esteja aberto as 
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mudanças proporcionais ao meio que está inserido, as análises discursivas que revela a 

cultura de um povo. E isso é primordial para atuação no rádio de hoje. 

3.3  APRIMORAMENTO VOCAL 

Ao buscarmos estudar detalhadamente todo o processo das constituintes do ato 

comunicativo como o quem diz o quê, por que meio, quem e com que efeitos; É possível 

compreender os fatores envolvidos na produção do discurso, podendo assim propor 

alternativas para compensá-los em benefício do aprimoramento da comunicação. Inicialmente 

ao observarmos a rotina de um comunicador profissional é importante constatar, os hábitos 

comunicacionais desse emissor, uma vez que o grau de instrução linguística do falante, 

determina o seu padrão de fala. Outro ponto que revela as estratégias expressivas do 

comunicador, estão relacionadas ao perfil do falante, o nível de envolvimento e satisfação 

com o seu trabalho e, outros fatores como a formação e a experiência na área na qual está 

atuando. Esses elementos, são primordiais para traçar as características que definem o 

profissional da voz, podendo este a partir de então tornar-se consciente acerca de sua 

expressividade construída.  

Na comunicação profissional, o conteúdo está sempre a serviço de uma intenção 

determinada; se a sua finalidade não for atingida, a comunicação torna-se sem sentido. Por 

isso, o que vai ser falado deverá ser condizente com o objetivo final do ato comunicativo. A 

construção do texto que vai ser falado, deve ser feita de maneira clara e objetiva. Quando 

reproduzido deve estar sempre conectado a imagens mentais. Essa conexão traz a 

contextualização para a mensagem, possibilitando a inferência da naturalidade e credibilidade 

pelo ouvinte (PANICO, 2003). 

  Para que se possa ajustar os diversos recursos expressivos na fala, é preciso 

considerar, para quem estou falando, uma vez que conhecer o público a quem se emite uma 

mensagem, são definitivos para a efetividade na comunicação visto que a comunicação só 

torna-se eficaz se for possível que o destinatário compreenda a sua mensagem. 

Um outro fator onde a fala é construída poder estar relacionado aos efeitos de sentido 

que vão ser despertados durante a transmissão de uma emissão profissional. Os aspectos 

psicológicos envolvidos na produção do texto revelam a fluência de um pensamento lógico de 

ideias concatenadas onde a mensagem discorre de forma contínua porém, os elementos 

(entonação, velocidade, pausas, intensidade) aplicados à fala dão ênfase ao que se quer dizer. 

Mediante tais aspectos é possível considerar que a utilização de todos esses recursos 
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expressivos na fala profissional de maneira consciente, equilibrada e variada, confere 

expressividade espontânea acrescida à naturalidade do emissor. Discutindo sobre o rádio, 

Ferraretto (2001) faz referência ao espanhol Emílio Prado que observa a necessidade de uma 

mudança de mentalidade para quem vai escrever para o rádio: 

Ao escrever um texto jornalístico para o rádio é preciso sentar-se diante da 
máquina de escrever pensando que se vai elaborar um texto para ser contado 

e não para ser lido. Esta atitude facilitará a difícil tarefa de oferecer em 

poucas frases breves e simples, a mesma informação que no jornal ocupará 
vários parágrafos (...) Nesse sentido, o texto radiofônico se conecta a voz 

como expressão social que permite a inserção de diversos significados ao 

tentar comunicar a mensagem, a saber, a voz como construção social 

(FERRARETO, 2001, p.72) 

O autor ao fazer essa observação precisa para elaboração de um texto para o rádio, 

enaltece a predominância dos recursos vocais possíveis que devem ser pensados antes mesmo 

de serem ditos, na própria escrita do material produzido. Uma vez que os recursos de 

compreensão da oralidade estarão inseridos na fala do locutor que ler a notícia para os 

ouvintes. Mediante essa concepção, é possível definir que mudanças na voz, tais como 

entonação, ritmos e pausas, podem também dar sentidos variados à palavra. Muitas vezes, não 

é o que se diz, mas o como se diz que possibilita dar o verdadeiro significado a uma 

determinada mensagem. Portanto, conhecer a própria voz possibilita potencializar a 

comunicação, porque é ela que dá ou não a credibilidade ao conteúdo. Ela deve estar em 

harmonia com o que está sendo dito. Muito além de transmitir o conteúdo, a voz revela o que 

o indivíduo é. A voz revela o nível de confiança, as angústias, alegrias e todos os sentimentos 

essenciais. E muda de acordo com as situações, e cada uma dessas mudanças, expressa a 

forma como o homem se posiciona diante do outro mediante o processo da comunicação que 

se estabelece entre o discurso. A voz ainda, traduz o que somos por meio de parâmetros que 

estabelecem a capacidade do indivíduo em se expressar com facilidade, de persuadir e de 

convencer por meio da palavra. O ato de falar, interfere no pensamento, do interlocutor. 

Portanto, a palavra tem o poder de transformação e para falar é preciso pensar, ainda que isto 

pareça óbvio. Visto que as organizações das ideias, e a segurança transmitida pelo domínio 

expresso em um determinado conteúdo, assegura a atenção do interlocutor e a objetividade 

que contribuem para a recepção da mensagem. 

3.4  FONOAUDIOLOGIA, COMUNICAÇÃO E VOZ PROFISSIONAL 

 Sendo a Fonoaudiologia uma ciência que trata dos distúrbios da comunicação; 

esta tem como objeto de estudo as reflexões necessárias para a efetivação de seu processo.  
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Ao longo de sua história a Fonoaudiologia buscou aprimorar as abordagens referentes a 

prevenção e aprimoramento no processo comunicacional. O que envolve uma intensa troca de 

saberes entre ambas as áreas e outras afins. O processo comunicativo, envolve características 

gerais da profissão, bem como situações individuais do profissional comunicador, que são 

necessárias para que este se adeque à sua profissão. Partindo dessa visão é que se faz um 

planejamento fonoaudiológico da intervenção. 

   A expressividade na comunicação é a capacidade de um indivíduo tornar nítido o 

pensamento por meio da linguagem e da expressão dada a esta que reflete na entonação vocal 

(KYRILLOS, 2005). É através destes elementos centrais que se busca aplicar argumentos e 

situações que despertem no outro a vontade de pensar junto, construindo assim subsídios para 

construir uma ideia. 

3.5  EXPRESSIVIDADE NO RÁDIO 

O profissional de rádio tem na voz o seu principal recurso comunicativo de se 

expressar oralmente e profissionalmente já que este é seu instrumento de trabalho. A 

compreensão das principais características que revelam a proposta de atuação desse veículo, 

constitui importante material de consulta ao profissional da área, que busca aperfeiçoar a 

interação do trabalho da locução no intuito de garantir a atenção e o interesse dos ouvintes. A 

linguagem radiofônica é dinâmica e criativa, possibilita uma troca constante de experiências 

que revelam o universo real do cotidiano do radialista, o que determina uma atuação do 

profissional mais direcionada. Uma vez que ao conhecer o perfil do locutor em comparação a 

literatura que revela especificidades da área é possível, identificar algumas de suas 

características marcantes de comunicação.  

  A utilização dos recursos vocais de forma saudável e condizentes com a linguagem 

radiofônica, possibilita ao profissional da voz o aprimoramento de habilidades fundamentais 

para a sua profissão, além de conferir domínio no que se refere a trabalhar a voz com 

naturalidade, flexibilidade e expressividade. O desenvolvimento das competências essenciais 

ao bom comunicador, são priorizadas através da naturalidade, flexibilidade e expressividade 

na comunicação. A expressividade do profissional, seguida de sua criatividade e 

sensibilidade, determinam a forma de se aplicar as estratégias disponíveis para a efetivação do 

processo de atuação comunicativa no rádio. 

  No que remete aos recursos verbais como equipamentos da expressividade se pode 

elencar, o tipo de voz para o rádio, a articulação das palavras estabelecidas que pode ser 
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entendida por meio de sons precisos, imprecisos e/ ou diferenciados. E que classificados a 

partir de uma linguagem para o rádio.  

 A velocidade da fala é que determina a clareza do som e compreensão do conteúdo 

dito, uma vez que uma noticia lida lentamente ocasionará uma dispersão da atenção do 

ouvinte, e acelerada possibilita a má compreensão do que foi falado. Visto que o locutor de 

rádio deve adotar uma velocidade que desperte uma interpretação precisa do que se está 

tentando comunicar através do uso da voz.  O ritmo da fala se trabalhado, possibilita a 

pronúncia correta das palavras, a alternância da altura da voz e a velocidade que se configura 

a fala. Os recursos verbais e vocais são manifestações importantes para a expressividade da 

voz, porém se faz necessário pensar que os recursos vocais não se limitam a perspectivas 

individualistas e padronizados.  

Para Salomão (2003) existe uma individualidade no uso de recursos vocais que se 

contrapõe à grande parte da literatura manualesca comum à oratória. Dessa forma, tal estudo 

considera a “impossibilidade de padronização no uso de recursos vocais utilizados por 

comunicadores”; sendo que muitas variáveis decorrem da própria história do sujeito com 

marca das influências sofridas pelos contextos em que atua ou atuou.  Isso significa que tais 

elementos são cruciais para que a linguagem radiofônica se desenvolva conforme as 

expectativas do que se quer veicular no contexto da expressão dos interlocutores do rádio. 

Balsebre (1994), ao discutir sobre a linguagem radiofônica conduz-nos para a seguinte 

afirmação com relação ao rádio:  

Existe linguagem quando tem-se um conjunto sistemático de signos que 

permite certo tipo de comunicação”. Linguagem esta, que para o rádio ele 

define como (...) o conjunto de formas sonoras e não sonoras representadas 
pelos sistemas expressivos da palavra, da música, dos efeitos sonoros e do 

silêncio. Cuja significação vem determinada pelo conjunto de recursos 

técnicos/ expressivos da reprodução sonora e o conjunto de fatores que 
caracterizam o processo de percepção sonora e imaginativo visual dos 

ouvintes. (BALSEBRE, 1994, p.329) 

 

No entanto, esta definição não difere entre as linguagens do rádio e da fonografia. E 

sobre a linguagem do rádio Meditsch (1999) conclui que: 

 

(...) o que a distingue é que ela não existe na realidade enquanto dada, existe 

apenas dando-se como discurso. Seja transmitindo em direto, seja 
transmitindo em diferindo um produto fonográfico que assim atualiza, ou 

ainda combinando estes dois elementos, como normalmente o faz, o rádio 

transmite sempre no presente individual do seu ouvinte e no presente social 

em que está inserido, ou seja, num contexto intersubjetivo compartilhado 
entre emissor e receptor: num tempo real. Ao contrário, na fonografia, como 

no cinema, emissor e receptor estão separados pelo tempo e o contexto não é 
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compartilhado por eles. Concluindo então que a linguagem radiofônica é a 

(...) composição sonora invisível da palavra, música, ruído e silêncio, 

enunciada em tempo real” (MEDITISCH,1999, p. 127). 
 

Sobre a produção de textos adaptados para ser veiculado no rádio, temos como 

referência Ferraretto (2001) que diz que o texto radiofônico possui particularidades inerentes 

a sua definição como meio de comunicação sonoro. A mensagem não depende apenas da 

palavra em si, mas de sua articulação oral, muitas vezes associada a utilização de música e 

efeitos. Como consequência o texto produzido apresenta características próprias; devendo ser 

mais claro e conciso que o jornal ou a televisão pois esses outros veículos possuem outros 

recursos que sustentam a veracidade da informação.  

Em cada veiculo, a forma básica do tratamento dos fatos precisa ser adaptada a uma 

linguagem especifica (visual, sonora, ou audiovisual) e a um público determinado. Sabemos 

que cada meio de comunicação possui subsídios que contribuem para a concretização da 

informação e no rádio esses elementos são constatados mediante a forma como o locutor se 

expressa, juntamente com músicas ou uso de efeitos sonoros.  

Em consonância com as teorias propostas por meio de obras inerentes as áreas da 

Fonoaudiologia e Comunicação, foi elaborado uma entrevista semi estruturada com os dois 

apresentadores do jornal 95 Fm no intuito de conhecer as práticas de expressão exercidas para 

aprimorar o radiojornalismo local. Levando em consideração os aspectos inerentes a atuação 

profissional do dia-a-dia da profissão, as pertinências no tocante ao segmento intuitivo e 

racional do gênero e os fatores que influenciam a postura dos falantes. 

   Inicialmente ao ser questionado sobre os cuidados que antecedem a atuação vocal o 

entrevistado conclui que, os fatores físicos, e emocionais estão diretamente relacionados com 

a postura do falante. Como exemplo, ele cita o fato de estar em um ambiente com ar 

condicionado que compromete a eficácia na fala, uma vez que resseca a garganta e com isso o 

locutor passa a salivar com mais frequência, sentindo assim dificuldade em expressar as 

informações de maneira eficaz.  

O entrevistado ainda refere-se a esses fatores o fato de nunca ter procurado uma 

orientação fonoaudiológica para a prática de treinamento vocal, ele relata sobre sua 

dificuldade em permanecer em um tom vocal, já que constata a dificuldade de coordenação 

respiratória com a articulação e pronúncia do discurso. Sobre essa atuação da área da 

fonoaudiologia são realizados exercícios de relaxamento e aquecimento vocal com o objetivo 

de promover resistência, e flexibilidade da voz. Além disso, são desenvolvidos situações de 

aprendizagem em que são enfocados os parâmetros de qualidade vocal, controle de 
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frequência, intensidade da voz, projeção e equilíbrio ressonantal.  Este considera como 

aspecto importante o fato de ter deixado de fumar, relatando que essa prática que antes vinha 

sendo exercida foi um grande vilão para sua garganta comprometendo o funcionamento do 

organismo como um todo. Basicamente ele conclui que momentos que antecede o início do 

radiojornal é feito o preparo vocal que vai definir o ajuste adequado a produção da voz.  

Em seguida foi questionado o fato da adoção de cuidados afim de evitar erros que ele 

avalia como grotescos e que devem ser evitados no intuito de não comprometer a qualidade 

do padrão que este procura estabelecer durante sua atuação locursiva: ter o conhecimento do 

texto é fundamental falar pausadamente mais com ritmo adequado, discorrer a informação 

com suavidade, e com o tempo a tendência é o falante ir absorvendo essas práticas e consegue 

segui-las de forma natural.  

A substituição das palavras é outro ponto relevante que corresponde a pronuncia dos 

textos, pois se não procurar adequar as informações que são lidas no rádio, isso pode gerar um 

constrangimento ao profissional, por ocorrer um trava línguas na hora ou até mesmo um 

termo ambíguo que possa ocasionar uma má interpretação ou um duplo sentido e isso não cai 

bem aos ouvidos dos expectadores. Sobre a questão da voz enquanto reveladora de atitudes e 

comportamentos do falante o entrevistado comenta que a influência dos aspectos psicológicos 

compromete diretamente o sentido da fala e essa foi uma das razões na qual o fez optar pelo 

gênero radiojornalístico, ele finaliza alegando sua dificuldade em separar sua vida cotidiana 

da atuação profissional e que só com o tempo conseguiu compreender essas peculiaridades 

que comprometem a qualidade da voz.  

Questionamos ainda sobre os parâmetros que o entrevistado estabeleceu a partir da sua 

experiência prática e a sua vivência acadêmica que o qualificam como um profissional de 

sucesso e este afirma que: O interesse pelo que faz, a aptidão a profissão escolhida, buscar 

conhecimento, ouvir quem sabe, está sempre aberto a opiniões de colegas profissionais. 

Possuir uma vida pessoal condizente com a profissão, ler e procurar se aperfeiçoar no seu 

trabalho e na sua carreira. Ele acrescenta ainda que gosta muito de obter o retorno de sua fala 

e costuma fazer isso atendo-se a qualidade do áudio, a boa percepção da voz e a detecção de 

alguma anormalidade que está comprometendo a atuação.  

A experiência possibilita que este reconheça algum ponto que ele acredita que precisa 

ser melhorado como no caso do comprometimento dos registros naturais. Ele diz sentir que 

esse não é o padrão que ele busca estabelecer para sua atuação e por isso irá buscar ajuda 

profissional de um fonoaudiólogo.  Sobre a alternância de vozes entre os apresentadores já 

que o entrevistado divide a bancada do radiojornal com uma segunda voz que por sinal difere 
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em inúmeros aspectos em relação a sua como no caso de ritmo, entonação, interação com o 

texto, e o fato de tratar-se de alternar entre uma voz masculina e feminina: O entrevistado 

inicia falando que a experiência possibilita a confiança entre um e outro, apesar de um 

momento ou outro inserir algum vício que foge da proposta discursiva. 

 Mais conseguimos interagir de forma positiva. Eu procuro estabelecer a 

divisão de notícias de modo que quando trata-se de uma noticia suave, eu 

costumo passar a voz para a minha parceira de trabalho, porém quando 
tratasse de uma manchete que requer um tom mais grave, dramático sou eu 

mesmo que faço.  O nosso ponto de marcação entre a alternância de vozes 

entre um assunto e outro é definido por uma vinheta e pela definição de hora. 

Mais esse ping pong é visto de forma positiva por proporcionar dinamismo 
ao nosso programa pois as pessoas tendem a fixarem sua atenção ao 

conteúdo. (TÁRCIO ARAÚJO) 

Com relação as notícias que são selecionadas para compor o jornal, elas são feitas 

mediante a uma dramatização no tom da voz, através dessa perspectiva eu consigo explanar 

uma situação de reflexão, de informação, de indignação. O uso do silêncio também é bastante 

pertinente para dar sentindo a uma notícia lamentável e as pessoas perceberem através dessa 

pausa que discorremos de um assunto sério que requer a atenção da sociedade por exemplo. 

Em conclusão ao nosso primeiro entrevistado perguntamos sobre a execução racional do uso 

da Expressividade para se comunicar no rádio: Este conclui que: 

Para o entendimento da mensagem que se quer passar é indispensável a 
atribuição de uma expressão ao que se vai transmitir mas sem exageros. Eu 

acredito que o rádio é condicionado na fala, na música, nos efeitos sonoros e 

no silêncio. São os 4 condicionantes do rádio. Então se for uma pessoas que 

esteja concatenada com esses elementos e com a bagagem de mais algumas 
leituras é possível perceber o funcionamento real desse processo na prática 

da atividade vocal. (TÁRCIO ARAÚJO) 

Em outro momento foi realizada a entrevista ao nosso segundo objeto de estudo que 

corresponde a apresentadora do jornal 95 Clara Jordani que apresenta ao lado de Tárcio 

Araújo. Optamos em realizar a entrevista em um outro momento que difere do primeiro 

entrevistado primeiro pela questão da disponibilidade e segundo por questões concernentes ao 

fato da segunda entrevistado possuir um outro perfil, outra formação, experiências que 

diferem da realidade cotidiana do entrevistado anterior e principalmente as perspectivas, a 

entonação, o ritmo, as pausas e também a expressividade. Esses pontos merecem ser 

destaques no intuito de equiparar a prática locursiva no sentido intuitivo e racional. 

Conhecendo a forma como a personagem concilia a sua dupla atividade profissional uma vez 

que esta é enfermeira, locutora de programa de animação e apresentadora do radio jornal. 

Ela inicia a entrevista falando que sua área de formação acadêmica é enfermagem, o 

que está muito distante da comunicação social mais atua enquanto radialista desde o ano de 
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2002. Em seguida o jornal veio a fazer parte da sua carreira, que até então só trabalhava com 

entretenimento ligado à interação com o ouvinte e execução de músicas populares. Na 

verdade esta se considera noticiarista pois não realiza a produção do jornal, faz a leitura do 

jornal.  

As pessoas sempre falam que tem gente que já nasce com talento, eu não sei 

se esse seria o caso mais acontece que eu sou uma grande apaixonada e 

admiradora por essa área. Embora não esteja em condição de aprofundar nas 
teorias da comunicação mais penso futuramente em investir na área. 

Considero como hobby o que faço, não que considere como segundo plano 

porém aqui é onde sinto um prazer diferenciado, gosto da enfermagem mais 

o prazer que sinto aqui é diferente. Comecei há 12 anos. Comecei lendo 
horóscopo, fofocas, novelas e depois vim para 95 FM assumir a bancada de 

um programa, já atua na bancada do jornal 95 FM  há 9 anos já dividiu a 

bancada com outros profissionais da área locursiva como Eduardo Collins e 
Moisés Albuquerque, Saldanha e há 4 anos com Tárcio Araújo (CLARA 

JORDANI) 

  Podemos constatar que o conhecimento da entrevistada está intimamente relacionado à 

sua experiência prática que ela desenvolveu na carreira ao longo desses 12 anos. É possível 

perceber que o modo intuitivo na qual ela caracteriza o seu perfil tem proporcionado uma 

grande satisfação pessoal visto que essa sente um demasiado prazer na atividade que ela 

produz. Vemos que trata- se de uma carreira ascendente que foi ganhando espaço à medida 

que surgiram as oportunidades mais que o contato direto com experientes locutores 

possibilitou o conhecimento básico necessário ao público que se pretende atingir. É uma 

situação que difere completamente do personagem anterior mais que vem proporcionando 

habilidades que são fundamentais em situações de aprendizagem.  

O fato desta agir de modo intuitivo não foge da proposta da expressividade uma vez que é 

possível perceber toda a carga de emoção que ela transpassa na voz durante sua atuação. 

Mesmo a postura sendo um tanto animadora e que recai sobre a leitura das matérias do jornal. 

As pessoas conseguem assimilar com clareza o tom de voz informativo que compõe o caráter 

do radiojornal. A característica que a entrevistada assimila sobre o radiojornalismo está 

relacionada ao modo como o programa é elaborado, esta acredita que as pessoas que buscam à 

informação no radiojornal é de modo descontraído, profissional de forma que não reproduza 

apenas o que está escrito no jornal; mais que essa informação seja capaz de despertar um 

sentido positivo em quem busca a informação nessa emissora.  

    Contudo é necessário ressaltar que a profissional é muito versátil, desempenha outras 

atividades tanto dentro como fora da emissora que atua. O que distância o seu aspecto em 

desenvolver parâmetros do gênero radiojornalístico. Questionada em relação ao perfil 

incorporada para atuar como apresentadora de radiojornal, a entrevistada fala que procurou 
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adotar comprometimento ao trabalho, ter sempre uma imparcialidade, tentar passar com 

credibilidade e segurança a notícia. Tirar todas as dúvidas bem antes de dar início o jornal. 

Possui plena convicção que uma notícia dada de forma incorreta pode acarretar prejuízos 

morais e legais tanto ao apresentador como a emissora.  

   Como não possui a formação acadêmica, esta acrescenta que busca encontrar porto 

seguro na sensibilidade auditiva. Procura ainda ouvir radiojornais de distintas emissoras em 

diferentes lugares do Brasil, a fim de aprimorar o critério profissional atuante. Tentar se 

envolver da notícia de modo como se estivesse interagindo com o ouvinte face a face. Ela 

comenta que procura adotar a característica da notícia a um ritmo da voz, quando fala noticias 

sérias, notas trágicas ou assuntos importantes em que o ouvinte está diretamente relacionado 

aquela informação. Nesse momento afirma que procura adotar um tom mais grave, agudo que 

denote informação, precaução. Quando o assunto é mais despojado e está relacionado a rotina 

do ouvinte como agenda cultural por exemplo. Ela já procura estabelecer um tom mais leve, 

por estar falando de coisas boas. 

    Essa postura adotada pela entrevistada revela a adoção de critérios que se relacionam a 

sua postura não só enquanto profissional da voz, mais também como cidadã pertencente a 

uma determinada cultura. Uma vez que parte da consciência social é onde estabelece que 

existe uma forma de falar para cada tipo de notícia. E esse comportamento mostra ainda que a 

expressividade ela é tão inserida em nossa vida cotidiana ao ponto de dificultar o 

reconhecimento da moldagem que você aplica a esta. Uma vez que ela caminha 

intrinsecamente com as nossas normas sociais, o nosso modelo de sociedade, o nosso estilo de 

vida e a nossa forma de expressão para os acontecimentos no mundo. 

    Adiante no próximo capítulo realizaremos o processo de análise referente a execução 

dos programas, levando em consideração os aspectos da fala dos locutores e os elementos que 

constituem a expressividade no rádio jornalismo, sendo estes: analisar as técnicas de 

expressão vocal adotadas por cada locutor, identificar elementos que caracterizam o 

comportamento vocal caracterizado pela cultura local 

 

 

4 ANÁLISE CONTEXTUAL DA PESQUISA 

 

4.1 A VOZ PROFISSIONAL DO RÁDIO 

     Mesmo tratando-se de um veículo que possui uma antiga origem, o rádio destaca-se 

como um valioso meio de comunicação que necessita renovar-se a cada dia a fim de garantir a 
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atenção e o interesse dos ouvintes. Do mesmo modo que o veículo, o padrão da comunicação 

também mudou com o passar do tempo e hoje privilegiam-se bastante a naturalidade e a 

espontaneidade.  Assim, aquele padrão mais caricato, mais dramático, foi sendo substituído 

por uma proposta atual, favorecendo a interação entre locutores e ouvintes. A linguagem 

radiofônica além de dinâmica é muito criativa, além de proporcionar uma troca de experiência 

que ocorre entre os diversos profissionais. Também é instigante pela descoberta de um novo 

universo na profissão referente as rotinas e exigências do mercado de trabalho.  

       A partir destas perspectivas é possível estabelecer uma estratégia para a realização de 

uma prática vocal mais direcionada ao gênero que o profissional pretende atuar. O 

entendimento do perfil do locutor radialista, possibilita o reconhecimento das suas principais 

características de comunicação que refere-se a literatura específica da fonoaudiologia que 

busca elevar em conta importantes aspectos do profissional como: qualidade vocal, uso de 

ênfases , versatilidade, ajuste ao produto em questão e ao público alvo que se quer atingir. 

4.2  ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

  A contribuição de um profissional nos estudos inerentes a voz possibilita, o 

desenvolvimento de várias estratégias do trabalho fonoaudiológico que envolve aspectos 

relacionados a orientação, treinamento e aperfeiçoamento vocal. (KYRILLOS, 2005) 

  Durante a orientação vocal, o profissional é orientado aos hábitos de higiene vocal, além de 

receber instruções básicas sobre o funcionamento do aparelho fonador, mecanismos 

respiratórios e ressonantal, produção de voz e fala. No treinamento vocal são realizados 

exercícios de relaxamento e aquecimento com o objetivo de promover resistência e 

flexibilidade da voz (MADUREIRA, 2005). Além disso são desenvolvidas situações de 

aprendizagem em que são enfocados os parâmetros de qualidade vocal : coordenação 

respiratória, controle de frequência, e intensidade de voz; velocidade de fala; articulação, 

pronúncia, projeção e equilíbrio.  

Já o aperfeiçoamento vocal são propostas que visam o ajuste adequado da voz e da 

fala para a linguagem radiofônica em questão. Ainda é realizado o treinamento de recursos da 

expressividade da comunicação relacionados, aos aspectos melódicos da fala: entonação, 

ênfases, variação, intensidade, duração e pausas. A maioria dos locutores/ apresentadores 

apresentam padrões pré concebidos de locução que adquirem ao tentar imitar os grandes 

nomes da locução no Brasil (KYRILLOS,2005). Nesses casos, a orientação é utilizar a voz de 

forma espontânea e deixar de lado as antigas e inapropriadas referências, o que já valoriza a 
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naturalidade na comunicação. Outro ponto que merece ser observado é em relação a 

gesticulação utilizada para enfatizar a noticia que se vai dizer. Convictos que em alguns casos 

é comum a utilização de gestos durante a locução de textos que ajudam a dar ritmo e fluidez 

nas palavras, acompanhando ainda o acento em palavras enfatizadas. Porém há casos em que 

a prática constante dessa movimentação gestual compromete a fluência da leitura, fazendo 

com que o locutor se perca nas palavras e acabe se contradizendo em relação ao seu próprio 

discurso. Além da realização de exercícios de relaxamento e aquecimento vocal é 

recomendável que seja feita a leitura de textos em sintonia com a sonoplastia o que possibilita 

que o comunicador ouça suas práticas locursivas e acompanhe o seu aprimoramento 

evolucional.  

  Neste tipo de atividade fonoaudiológica é possível observar que os parâmetros de 

intensidade, frequência e velocidade são utilizados de forma independente. Em diversos 

casos, é possível perceber que o comunicador está tão preocupado na forma em como está 

utilizando a voz que acaba se afastando do conteúdo do texto realizando uma leitura linear 

sem levar em consideração os sinais de pontuação, marcadores de ênfase e a entonação 

adequada. Por isso torna-se importante a prática de escuta das próprias produções do falante 

que ao se atenuar ao texto toma consciência do fato e passa a querer aprimorar sua habilidade 

locursiva e controle sobre sua atuação profissional. 

Para a locução dos textos radiofônicos, é importante destacar, que os recursos de 

ênfase são especialmente ajustados de acordo com a qualidade vocal selecionado para cada 

leitura. Desta forma, a locução de textos mais sérios como as notícias de política, economia 

ou comerciais, costumam apresentar um tom grave, velocidade lenta na fala e uma modulação 

mais restrita.  

Os recursos de ênfase geralmente utilizados durante essas leituras são pausas mais 

longas, pequena variação de frequência e intensidade, alongamento de sílabas e maior duração 

nas articulações de palavras centrais. É importante destacar que há diferenças na qualidade 

vocal entre um texto informativo e publicitário mesmo sendo trabalhado dentro do mesmo 

programa, pois os parâmetros vocais devem se adequar de forma geral as características de 

dinamismo, precisão e assertividade da notícia ou o envolvimento e atenção marcantes no 

texto comercial. O objetivo da atuação fonoaudiológica no campo da comunicação restringe-

se ao fato de estimular o desenvolvimento das competências essenciais para ser um bom 

comunicador: naturalidade, flexibilidade e expressividade na comunicação. Outro aspecto 

fundamental do acompanhamento profissional é o fato deste, fazer com que o comunicador se 
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apropria das competências vocais possíveis de forma satisfatória por meio da conscientização, 

treino e controle das habilidades comunicativas a partir da utilização saudável e equilibrada 

dos recursos vocais e marcadores de ênfase. 

  O fonoaudiólogo determina a forma de se realizar inúmeras estratégias de atuação 

comucacional, devendo o falante, saber aplica-las mediante a sua expressividade, criatividade 

e sensibilidade. 

4.3 A VOZ EM AÇÃO NO PROGRAMA DE RÁDIO   

O radiojornal 95 FM é apresentado de segunda a sexta feira das 18:30 às 19:00 h 

desenvolvido pelo grupo TV cabo de Mossoró, há 4 anos, quando a TCM adquiriu o sinal da 

95 FM que até então era administrado por outro grupo. Para esse estudo foi selecionado o 

jornal 95 FM, por tratar-se de um conteúdo radiofônico que se aproxima da realidade 

cotidiana da sociedade, escolhi esse gênero para exaltar a nítida influência da expressividade 

sob os aspectos do falante. Ainda pelo fato de ter conhecimento que o programa possui 

apresentadores de perfil distintos mais que conseguiam tornar nítida a proposta do programa 

que proporciona informação a toda comunidade massiva sem distinção alguma.  

Ao observar o conteúdo do rádio na prática foi possível avaliar o método de produção 

utilizado para a realização do programa. O uso dos elementos possíveis para a execução da 

prática da locução, onde na ocasião analisamos se o uso desses recursos acontece de modo 

intuitivo ou racional.  Desse modo, procurou-se adotar critérios para nortear as inquietações 

constatadas mediante o embasamento das obras literárias e afinidade com a proposta da 

temática. Em um primeiro momento procuramos estabelecer minha percepção referente a 

expressividade à medida em que acompanhava a reprodução do programa enquanto ouvinte 

receptora. Em seguida fizemos algumas observações que acreditava ser pertinentes no intuito 

de contribuir com a resolução da problemática, fomos à campo e realizamos uma observação 

participante seguida de uma entrevista semi estruturada e análise perceptiva do conteúdo 

radiofônico dos falantes que atuam cotidianamente na execução do radiojornal. Considerando 

que o conhecimento empírico associado a atuação profissional do comunicador possibilita o 

aprimoramento das habilidades contextualizadas as perspectivas da performance do falante. 

 Os apresentadores iniciam o programa de rádio pontualmente da seguinte maneira: 

 Quadro 01: 
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Tárcio: No ar, jornal 95 FM jornalismo com a credibilidade TCM, comigo nos estúdios 

Clara Jordani! Boa Noite Clara.  

Clara: Boa Noite Tárcio, Boa Noite amigo ouvinte da 95 FM, as principais notícias do 

dia você acompanha a partir de agora! 

Sobe BG e Manchetes do jornal [...] 

Essas e outras notícias em 1 minuto no radiojornalismo padrão! 

  A partir deste enunciado percebe-se pouca variação do ritmo tonal, voz clara, nítida. A 

primeira expressão no ar atenta ao ouvinte, sobre o início do jornal que tem a marca 

credibilística da TV cabo Mossoró (TCM) a emissora inserida na localidade de Mossoró, 

sintetiza que essa marca é conhecida por oferecer serviços de qualidade em tudo o que 

produz. Em seguida, a segunda voz se apresenta saudando aos ouvintes e enaltece que os 

principais acontecimentos do dia serão informados por meio desse canal. Despertando a 

atenção e o interesse dos ouvintes que passaram o dia no trabalho e que ao voltar pra casa, 

busca se inteirar sobre o que se passa na cidade. Dinamismo acentuado entre ambos os 

apresentadores que mostram plena relação e preparo para explanar os fatos que formam a 

grade de apresentação de mais uma edição do jornal 95 FM. A fala é intercalada com um 

background (BG) que caracteriza a mudança entonal e o ritmo da fala. Nesse momento, 

prevalece um tom mais sério e ascendente que retrata os principais acontecimentos do dia. 

Ambos os personagens adotam uma maior variação tonal em relação a postura anterior. A 

ênfase recai após a leitura das manchetes onde ocorrerá o intervalo comercial e por isso a voz 

precisa está ancorada de modo firme, pois essa prática pode causar a falta de entusiasmo do 

ouvinte que pode desistir e procurar a informação em outra sintonia.  

A fala do locutor atenta para o fato de estar de volta, muito em breve 1 minuto para 

oferecer o melhor da notícia que é proporcionado em uma rádio que apresenta o melhor 

conteúdo no rádio da cidade de Mossoró e região. Percebe-se que as propagandas que compõe 

o breve intervalo do jornal é pensado a partir da necessidade do ouvinte. Sobre comida, 

quando este vem do trabalho e pretende não fazer comida em casa e quer praticidade para 

consumir receber o lanche no conforto de casa, ou para aquele que viaja e precisa trocar o seu 

pneu de carro ou moto, ainda sobre assistir filme no conforto da sua casa, com uma imagem 

de cinema; essas características revelam o público alvo do jornal.  
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A mudança de aspecto é caracterizado pela marca carimbada do jornal, definição da 

hora e rodagem das vinhetas. O apresentador inteira de modo eficaz sobre um determinado 

assunto de interesse social da comunidade para que o ouvinte tome conhecimento do que fato 

e em seguida convida um entrevistado para conversar acerca de decisões, ou esclarecimentos 

que prevalecem acerca dessa notícia. Nesse momento os apresentadores põe-se no lugar dos 

ouvintes e procuram explorar de forma eficiente a participação do entrevistado, de modo que 

este possa deixar claro qual a proposição, a importância dessa notícia a caráter de 

conhecimento do público. A expressão adotada pelo entrevistado é de caráter meramente 

informativo e a postura dos falantes é de interesse em procurar mostrar ao ouvinte as razões 

que mostra o esclarecimento de todas as dúvidas, que em alguns casos é possível a 

participação e interação de ouvintes que desejam saber sobre um fato relacionado aquele 

assunto que não ficou demasiadamente claro na fala do entrevistado.  A voz do entrevistador 

Tárcio Araújo é projetada para o tom jornalístico onde as palavras são bem articuladas, com 

pronúncia forte em tom sério e confiante. Durante a entrevista que conduzia, o locutor não 

deixou em momento algum transparecer qualquer sinal de cunho tendencioso. A notícia é 

inteligível com todos os termos enunciados de modo inteligível. 

Quadro 2: 

Clara: Em Mossoró 18:49 h, min.  

Tárcio: Confirmando... 

Clara 18:49 

Clara: A prefeitura e a companhia de processamento de dados do Rio Grande do 

Norte firmaram uma parceria para regularização de imóveis em Mossoró. 

Tárcio: Sobre este assunto o repórter Saulo Vale traz uma entrevista com o secretário 

habitacional de Mossoró, José Couto Filho que fala sobre a regularização [...] 

Neste caso, a variação tonal fica por conta da diferença tonal entre os dois locutores 

onde o locutor 1 tem a voz mais descendente e suave, já o locutor 2 é bastante grave. 

Individualmente a entonação não varia de forma significativa mais a leitura se faz dinâmica 

pelo contraste tonal dos dois. Os locutores se mostram imparciais e não revelam qualquer 

caráter opinativo durante o noticiário. As notícias são tratadas de modo atual, não havendo 

informações antigas que são divulgadas com atraso. O caráter atual se mostra através de 

termos como: em instantes, principais noticias do dia, entre outros. A pertinência de 
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conteúdos é praticamente completa em todas as edições. O fruto dessa padronização 

caracteriza-se pela determinação em adotar as práticas inerentes ao dinamismo na interação 

dos apresentadores com os falantes, nas escolhas gramaticais que correspondem a uma fácil 

compreensão percepto auditivo, e a adoção de técnicas literárias da área da comunicação 

somado ao trabalho de intervenção do profissional fonoaudiólogo que intensifica a busca pela 

padronização de uma performance vocal para se expressar no rádio. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do objetivo do estudo de analisar a utilização da voz enquanto meio de 

expressão e comunicação com a sociedade através do programa de radiojornalismo 2ª Edição. 

apresentado pelo rádio 95 FM Tv cabo Mossoró, concluiu-se que a prática locursiva dos 

radialistas é dotado de expressividade que caracteriza o tom ascendente do discurso. Essa 

observância é comumente identificada através dos padrões característicos empregados para a 

postura vocal referente ao gênero noticioso. Onde a busca pelo estabelecimento de uma 

padronização vocal permite que os locutores remetam a aspectos psicológicos, culturais, 

discursivos e linguísticos que oferecem as habilidades necessárias para uma atuação eficaz no 

processo comunicacional. Essa pesquisa procurou tratar de maneira pertinente as questões que 

associam a atuação do locutor noticiarista que emprega todo o seu conhecimento, recursos, 

técnicas e habilidades na voz produzida para informar ao ouvinte. Compreendendo-se desde 

então que a conscientização é um processo de construção e reconstrução social que deve ser 

feito através uma educação dialógica, sendo também interventora social com a capacidade de 

influenciar na reflexão do público receptor.  

Convém ainda ressaltar um importante aspecto que merece ser destacado ao final 

dessa pesquisa: a valorização dos profissionais que realizam as práticas vocais de forma 

pertinente a linguagem radiofônica, desenvolvendo habilidades fundamentais como 

naturalidade, flexibilidade e expressividade. Essa discussão se caracteriza no sentido de que 

existe o estereótipo social de que qualquer cidadão que possua talento vocal tem perfil para 

ser locutor radiofônico. A importância em adquirir experiência acadêmica referente a área de 

atuação é fundamental na carreira discursiva. Uma vez que a nossa fala proporciona um juízo 

de valor e esta deve estar corretamente redigida e bem fundamentada no sentido de 

proporcionar legalidade a informação ajustada ao caráter do formato radiofônico.   
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A voz é vista como fator natural condizente ao ser humano e talvez por isso não seja 

apreciada enquanto ciência. Prova disso é que em diversos momentos da pesquisa os objetos 

de estudo tiveram dificuldade em responder uma pergunta que parecia ser tão óbvia, por agir 

de forma tão espontânea que por muito pouco passaria despercebível. Uma vez que a prática 

da repetição possibilita uma série de experiências que adquire-se gradativamente em 

detrimento do hábito de execução gerando a naturalidade na produção do noticiário. Isto 

mostra que há infinitas formas de se transmitir uma notícia, porém só há um jeito de ser 

convincente e prender a atenção do ouvinte quando a expressividade e a naturalidade estão 

presentes na comunicação pois só assim a locução consegue traduzir com precisão a 

verdadeira mensagem que se deseja trocar com o outro.   

Ao final dessa pesquisa conclui-se que o processo do uso da expressividade na fala 

enquanto reveladora de um sentindo social da voz se desenvolveu no decorrer do tempo, à 

medida em que, a popularização do radiojornalismo e a modernização dos recursos 

tecnológicos possibilitou a revelação de novos critérios de produção da voz, e do profissional 

do rádio. 
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7. APÊNDICE- Entrevista 01 

 

1- Inicialmente demos a sugestão que o entrevistado se apresentasse enquanto perfil 

inerente à temática da proposta deste referido estudo: 

 
R- Meu nome é Tárcio, eu já estou no rádio há mais de dez anos como locutor, e também sou 
aluno da UERN e estou concluindo o curso de Rádio e Tv.  Iniciei em rádios comunitárias da 

região central do estado do Rio Grande do Norte como Lajes, Angicos, Santana dos Matos, 

João Câmara até vim para Mossoró, e foi aqui que eu pude desenvolver a atividade como 
locutor noticiarista, produtor e apresentador do jornal 95 FM segunda edição. Onde já estou há 

mais de quatro anos. 

 

2- Quais os elementos que definem o padrão de uma comunicação pelo rádio? Os 

elementos que caracterizam a expressão que deve ser utilizada para um falar 

profissional? 

 
R-  Eu acredito que um dos elementos mais importantes é você ter uma boa dicção, falar com 

clareza as palavras, saber falar concatenado em um ritmo adequado para cada palavra e para 

cada frase; não confundir ritmo com velocidade, ritmo está mais ligado a questão da 
interpretação de cada tema, de cada enunciado. Trazer alguma carga de dramatização que seja 

coerente com o tema que você passa para os ouvintes. Eu tenho que colocar um tom para cada 

tema específico, acreditando que isso possibilite uma melhor percepção para o ouvinte. 
Também é muito importante fazer aquecimentos vocais antes de entrar no ar e ainda você 

conhecer o texto que compõe a notícia.  

 

3- Para cada gênero radiofônico, existe uma adequação vocal propicia para divulgar a 

notícia, e no radiojornalismo qual deve ser a postura que deve ser adotada pelo falante 

de modo que favoreça a interação do locutor com os ouvintes? 

 

R-  No passado existia um padrão mais formal extremado que foi o início de quando surgiu o 

repórter Esso e outros jornais. De uns tempos pra cá, quebrou-se um pouco dessa 

padronização devido à questão das adequações a realidade de cada região. Alguns estudos já 
apontam que a maneira na qual o emissor fala pode transmitir credibilidade; porém você não 

pode falar uma notícia sempre de maneira muito enlatada, porque vai ficar uma reprodução 

chata, baseada nos antigos radiojornais no passado quando as noticias eram lidas e extraídas 
do jornal impresso. Por isso muitos noticiários procuram aplicar o diálogo como forma de 

aproximar a notícia do cotidiano habitual do ouvinte. Eu acredito que a maneira mais correta 

seria se expressar de modo semelhante ao que as pessoas conversam umas com as outras, 
retirando algumas gírias. Eu tento aproximar os termos ao máximo de uma conversa informal.  

 

4- Qual a rotina de trabalho de um apresentador âncora de radiojornal? 

 

R- Eu chego aqui e procuro me inteirar sobre os principais fatos e notícias do dia, verifico os 

jornais locais, releases de email, sites de internet e faço a minha filtragem de modo subjetivo. 

Procuro levar em consideração critérios como relevância do tema, notícias atuais, informações 

que causam impacto na realidade local para onde eu comunico. Também extraio conteúdos 
que são reproduzidos no jornal televisivo visto que a nossa emissora não possui equipe de 

reportagem para o radiojornal. Também faço a produção, edito, elaboro o roteiro, escrevo e 

apresento. Após a captura das matérias televisivas eu procuro moldar o conteúdo para a 
linguagem do rádio. Procuro editar a informação sem descaracterizar o sentido da notícia de 

modo que atenda a expectativa de ser uma notícia a ser reproduzida oralmente. Em seguida 

crio as cabeças para o jornal da noite, elaboro as manchetes e aplico o crédito dos repórteres 
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que já são pré definidas e insiro no final das matérias no intuito de caracterizar que aquela 

determinada matéria foi elaborada exclusivamente para ser reproduzida no radiojornal 95 Fm 

segunda edição. Também acrescentamos em nosso jornal a prática de entrevistas por acreditar 
que dá mais dinamismo. 

 

5- Toda profissão requer critérios para que seja considerado profissional e no rádio não 

podia ser diferente, mediante essa percepção, Quais são as exigências impostas pelo 

mercado para a execução da prática locursiva? 

 

R- No passado era só a questão de ter uma boa voz. Hoje em dia já não é só isso, considero 

muito difícil se inserir no mercado radiofônico de hoje. Se você não possuir experiências 

anteriores ou a formação acadêmica para atuação, torna-se bastante árduo a tarefa de assumir 

um programa de rádio, principalmente de gênero notícia que requer um demasiado domínio 
em outras áreas humanísticas que está relacionado à história, política, ler muito jornal, blogs, 

estar atualizado, e ainda a rede de contatos ajuda bastante a te referenciar as diversas 

emissoras que atuam no País. 

 
 

6- Qual a sua prática de preparo vocal que antecede a atuação vocal no rádio? 
 

R- Basicamente um aquecimento, relaxamento dos músculos, aquecimento das cordas vocais, 
evito tomar água gelada, gosto de ficar em silêncio durante as pausas, isso devido à existência 

de um ar condicionado no ambiente que resseca a garganta comprometendo assim o processo 

de execução da voz.  Afim de evitar falas vocais eu procuro me apropriar do texto para passar 

domínio e segurança aos ouvintes, falar pausadamente com ritmo adequado, com o tempo 
você começa a se acostumar devido a repetição e você vai se sentindo cada vez mais íntimo na 

profissão. Evito inserir palavras complexas até mesmo para fugir de um possível trava línguas 

que pode comprometer a minha atuação. 

 

ENTREVISTA- 02 

 

1- Qual a sua relação com a carreira de locutora radialista? 

 

R- Meu nome é Clara Jordani na verdade a minha aréa de formação acadêmica é enfermagem, 

mais desde de dois mil e dois, que atuo como locutora, depois o jornal veio na minha vida, 

inicialmente fazia apenas o papel de locutora animadora, mais depois surgiu a oportunidade de 

atuar como noticiarista, não faço a produção do jornal, apenas chego momentos antes deste ir ao 
ar e procuro me inteirar junto ao meu parceiro de bancada radiojornalística sobre as notícias que 

compõe a edição do jornal. As pessoas dizem que eu nasci com esse talento para o rádio. Eu não 

sei se de fato possuo essa característica, porém sou bastante apaixonada pelo rádio e amo muito 

o que faço. Considero a minha atuação como um hobyy não por colocar o rádio em segundo 
plano, muito pelo contrário, mais é porque aqui eu sinto um prazer diferenciado. Gosto muito da 

enfermagem mais sou uma grande admiradora do rádio. Já estou na bancada desse jornal há 9 

anos, já dividi o espaço do noticiário com grandes nomes do rádio Mossoroense como Moisés 
Albuquerque, Góis, Saldanha, e há 4 anos o colega TárcioARAÚJO. Eu sempre fui muito 

sentimento no rádio, acredito que por conta disso eu goste tanto do que faço. 

 

2- Ouve algum momento ao longo de sua carreira que algum ouvinte percebeu através da 

sua expressão vocal, algo diferente da sua postura vocal habitual? 

 
R- Sim várias vezes, porque eles são fiéis, me consideram da família; eles percebem essas 

oscilações. Quando os ouvintes percebem que eu não estou bem ligam pra cá e ensinam receitas 
de medicamentos, perguntam o que aconteceu. Por exemplo nós pegamos o padrão do 
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radiojornal e aplicamos uma postura locursiva para apresentação. Então na minha ausência ou na 

falta do outro colega, quando temos que ser substituídos por algum motivo, os ouvintes 

reclamam, dizem que o jornal não é a mesma coisa, perdeu a característica, o sentido, é estranho 
ver outro locutor que se expressa diferente. E as pessoas conseguem encontrar as razões que 

causam esse estranhamento auditivo. 

 

3- O que é ser uma locutora Profissional? 
 

R- primeiro que eu nunca imaginei ser locutora de rádio. Foi algo que eu fui fazendo e me 

apaixonando. Se existe de fato um talento eu acredito que eu possua esse pois quando eu falei no 
rádio pela primeira vez era como se eu já tivesse feito isso desde sempre. Foi tudo muito fácil, é 

como diz o ditado: quando tem que ser seu, todo o universo conspira a seu favor para que 

aconteça. Eu sou realizada, não me sinto famosa, nem busco glamour, acho que posso a formar 
opinião de muita gente, contribuir para o bem, já ajudei a muitas pessoas através do rádio. A 

minha carreira possibilitou o meu registro da profissão e hoje me considero uma locutora 

profissional e experiente. 
 

4- Quais os principais recursos radiofônicos que você utiliza para se expressar no rádio? 

 

R- boa dicção, boa respiração, música, efeitos sonoros que dão ritmo que antecedem a fala.  
 

5- Você costuma ouvir suas gravações como forma de exercitar a sua percepção auditiva? 

 

R- Considero essa prática como um problema, antes houve uma época em que eu fiquei bem 

ficcionada em ouvir os meus programas e com isso eu acabei perdendo nesse período a parte 

natural da fala. Eu fiquei muito técnica e achei que o programa foi ficando chato. Eu tento trazer 

o natural do rádio, procuro pensar no que as pessoas podem estar fazendo nesse horário. Hoje 

quando acho que não me sai bem em um programa procuro ouvir para saber o que aconteceu, 
mais não adoto isso como uma prática diária.  

 

6- Qual os cuidados adotados para ser imparcial durante a leitura das notícias e condução de 
entrevistas? 

 

R-  De certa forma eu sinto-me confortável nessa situação porque eu não redijo o jornal, eu só 
noticio ao lado do apresentador e produtor que é o colega TárcioARAÚJO. E isso as vezes é um 

problema porque quem produz as falas, adota termos em que alguns momentos deve se destacar 

em ração aos outros e no caso de Tárcio, eu vejo que ele espera que eu consiga compreender a 

forma que ele imaginou em passar uma determinada notícia mediante o seu ritmo de fala. Então 
os meus maiores desafios são: interpretar a notícia como o produtor gostaria que esta fosse 

interpretada, sem tirar a minha percepção e interpretação do texto. É complicado mostrar 

imparcialidade principalmente quando é um fato chocante. 
 

7- Como você avalia o uso da expressividade no rádio? 

 

R- Fundamental, rádio é expressão vocal. 
 

 

 

 ANEXOS 

 

 Os anexos seguem inseridos no Cd que está fixado após o conteúdo proposto durante as 

análises feitas para a produção dessa monografia. 


