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Hipótese 1 – Em relação à freqüência fundamental da voz, os grupos 

diferenciam-se, sendo que o grupo de pesquisa apresentará redução da 

freqüência fundamental (agravamento da voz) após a conclusão do 

PFFLR, quando comparado ao grupo controle. Para o grupo controle 

não haverá variação desse parâmetro. 

 

Hipótese não confirmada. Os resultados obtidos indicaram que o grupo de 

pesquisa não apresentou redução da freqüência fundamental após a 

conclusão do PFFLR, quando comparado ao grupo controle.  

 

A freqüência fundamental da voz é um parâmetro que não diferenciou 

os grupos, tanto no pré quanto no pós-teste. Uma possível explicação para 

esse achado pode ser pautada nas referências de Behlau, Madazio e 

Pontes, (1999). Segundo os autores, a freqüência fundamental é definida 

pelo resultado natural do comprimento das pregas vocais, determinada 

fisiologicamente pelo número de ciclos glóticos que se repetem. Os grupos 

podem não ter se diferenciado pelo fato da freqüência fundamental ser uma 

variável não controlada, dependente da anatomofisiologia de cada aparelho 

fonador.  

 

Quanto à freqüência fundamental Boone e McFarlane (1994); Behlau, 

Madazio e Pontes (1999) concordam ao dizerem que esse parâmetro é um 

dos aspectos vocais mais úteis e, talvez, o mais mensurável e resistente aos 

diferentes sistemas de análise acústica. Salvo grandes distorções, quase 
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sempre se pode obter uma média aceitável da freqüência fundamental 

(Behlau e col 2001). 

 

Embora a freqüência fundamental da voz tenha sido um parâmetro que 

não diferenciou os grupos, os resultados da análise intra-grupo para o grupo 

de pesquisa (GI) indicaram que houve redução, estatisticamente significante, 

do valor da freqüência fundamental, com agravamento da voz no pós-teste. 

O Programa Fonoaudiológico para Formação de Locutores de Rádio 

(PFFFLR) foi eficaz para o grupo de pesquisa quanto ao parâmetro de 

freqüência fundamental, uma vez que esse grupo diferenciou-se na 

comparação pré e pós-teste.  

 

Os achados da presente pesquisa são compatíveis com as referências 

de Stranget (1991); Medrado (2002); que relatam que o locutor profissional, 

quando comparado com não locutor, tende a diminuir a freqüência 

fundamental, com pitch mais grave para caracterizar o discurso. Outros 

estudos que concordam com os achados aqui apresentados são os de 

Ferreira (1995); Leite e Viola (1995), os quais evidenciam que os locutores 

apresentam uma tendência a manter o pitch agravado. Os estudos de 

Navarro e Behlau (2001) mostram que na avaliação de suas próprias vozes, 

a maioria dos locutores caracterizou-a como grave. Uma importante 

comparação é com o estudo de Ferreira, Dragone e Behlau (1997), onde as 

autoras também concordam ao observarem redução da freqüência 

fundamental com o treinamento vocal para alunos de um curso de locução.  
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A freqüência de voz mais grave não é apenas requisitada com os 

locutores de rádio, mas também com os profissionais da TV. Kyrillos, Cotes 

e Feijó (2003) concordam ao relatarem que uma freqüência de voz mais 

grave obtém melhor resultado nas transmissões das mensagens, uma vez 

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

valorizando os tons agudos. Também para Torres, Behlau e Oliveira (2004), 

a voz grave é desejável para o repórter de TV, por estar associada à idéia de 

que no homem confere autoridade e masculinidade e na mulher, sofisticação 

e credibilidade.  

 

Embora Diniz (2002), em seu estudo, aponte que os locutores usaram 

como um dos recursos fônicos para convencer o ouvinte, o aumento da F0, 

os achados, na pesquisa aqui discutida, mostraram que os locutores 

apresentaram redução da F0, na comparação pré e pós-aplicação do 

PFFLR, concordando com os achados de Nogueira (1996); Medrado (2002); 

Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) e Behlau e Oliveira (2004). 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que a freqüência 

fundamental, em termos de medida objetiva, não deva ser descartada no 

trabalho com locutores, mas sim melhor pensada em sua abordagem e 

aplicação de técnicas específicas. Essa reflexão pode ser apoiada na 

afirmação de Behlau e col. (1999, 2001), quando referem que a freqüência 

fundamental aproxima-se da freqüência de uso habitual do indivíduo, e por 
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esse motivo tem sido considerada como a freqüência habitual, porém é uma 

média representativa, quase sempre podendo obter uma média aceitável. 

 

Quanto ao pitch, vale ressaltar as referências de Mitchell (1994). Esse 

autor relata que devido a fatores como tensão e posição rígida do corpo 

diante do microfone, o pitch para o uso profissional não é o mesmo do usado 

habitualmente. Quanto a esse argumento, é importante fazer uma distinção 

entre pitch e freqüência fundamental nas suas respectivas avaliações. 

Enquanto o pitch é uma medida subjetiva, baseada em uma sensação 

psicofísica da freqüência; a freqüência fundamental é uma medida objetiva, 

baseada em um cálculo numérico; não devendo, portanto, um parâmetro ser 

substituído pelo outro.  

 

Diniz e Medrado (2002) concordam ao apontarem que as variações, em 

relação à freqüência fundamental, são utilizadas pelos locutores como meio 

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

de fala e duração do enunciado.  

 

Boone e McFarlane (1994); Behlau e col. (1999) comentam que a 

freqüência fundamental pode informar se uma voz é grave ou aguda para a 

idade e o sexo do indivíduo, apresentando-se com uma faixa de distribuição 

entre homens e mulheres adultos e crianças. Embora os grupos não se 

diferenciaram quanto ao parâmetro de freqüência fundamental, um fato 

chama a atenção para o fator sexo, onde os grupos diferenciaram-se de 
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forma mais expressiva. Dos 11 participantes do grupo de pesquisa que 

apresentaram redução da freqüência fundamental em mais de 15Hz, 7 eram 

do sexo feminino. Quanto ao grupo controle, apenas 3 participantes 

apresentaram redução da freqüência fundamental, sendo 1 do sexo 

feminino.  

 

Embora a hipótese da presente pesquisa não contemplasse a diferença 

dos participantes quanto ao sexo, é sabido que a literatura na área de voz, 

em muitos trabalhos, aponta para a relação hormônio e voz, na qual muitas 

mulheres relatam perceber um agravamento da voz no período menstrual. 

Nogueira (1996) comenta sobre outros estudos, os quais, referem que a 

mudança da voz em relação à diminuição da freqüência fundamental é 

comum entre as mulheres, devido à variação de hormônios e ingestão de 

contraceptivos.  
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Hipótese 2 – Em relação ao uso vocal, os grupos diferenciam-se, sendo 

que o grupo de pesquisa apresentará um uso vocal mais adequado 

após a conclusão do PFFLR, quando comparado ao grupo controle. 

Para o grupo controle não haverá variação desse parâmetro. 

 

Hipótese confirmada. Os resultados obtidos indicaram que o grupo de 

pesquisa apresentou um uso vocal mais adequado após a conclusão do 

PFFLR, quando comparado ao grupo controle. 

 

Os resultados indicaram que o PFFLR foi eficaz para sete dos nove 

parâmetros avaliados. O grupo de pesquisa apresentou variação positiva 

significante para os parâmetros de: qualidade vocal, loudness, ressonância, 

coordenação pneumofonoarticulatória, articulação, modulação e ritmo de 

leitura. Para o parâmetro de ressonância, os grupos diferenciaram-se de 

forma significante tanto no pré como no pós-teste.  

 

Os resultados obtidos na presente pesquisa mostraram que o PFFLR 

foi eficaz para 94,28% dos participantes, em relação ao parâmetro de 

ressonância. O sistema ressonantal equilibrado permite ao locutor conseguir 

mais nuanças em sua locução, de tal modo que confira à sua emissão um 

caráter de ajustamento perfeito. É assim que a ressonância contempla a 

questão estética da voz do locutor.  
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Esses resultados são compatíveis com os achados de Oliveira (1988) e 

César (1990), onde os autores apontam a ressonância como fator diferencial 

e identificador de uma voz agradável. Os achados de Satallof e Spiegel 

(1991) também indicam que entre os locutores de rádio existem assinaturas 

vocais.  

 

Em relação ao parâmetro de coordenação pneumofonoarticulatória, os 

resultados desta pesquisa mostraram que o PFFLR foi eficaz para 91,43% 

dos participantes. A coordenação pneumofonoarticulatória transmite ao 

ouvinte a sensação de estabilidade, domínio da fonação e harmonia. 

Quando o locutor não apresenta coordenação pneumofonoarticulatória, o 

que ocorre é o uso de ar de reserva com perda de projeção vocal, 

favorecendo o estabelecimento de um padrão de voz tenso e comprimido. A 

incoordenação pneumofonoarticulatória impede o locutor de cumprir sua 

demanda e exigência vocal de forma adequada e satisfatória.  

 

Esses resultados são compatíveis com os achados de César (1990); 

Boone e McFarlane (1994); Mello (1995); Behlau e col (2000). Os autores 

ressaltam que uma respiração adequada pode ser treinada, e para os 

profissionais da voz pode produzir beleza e harmonia vocal. Especificamente 

em relação aos locutores, Oliveira (1997) comenta a importância de haver 

um tempo de respiração, correspondente às necessidades de locução.  
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A atuação profissional do locutor implica em uma preocupação com 

uma fala inteligível e precisa, sem distorções de sons ou palavras, ou padrão 

articulatório mal-definido, que garanta ao ouvinte o perfeito entendimento da 

mensagem. Os resultados deste estudo indicaram que o PFFLR foi eficaz 

para todos os participantes, com adequação de 100% do parâmetro de 

articulação.  

 

Esses resultados são compatíveis com as referências de Boone e 

McFarlane (1994); Mello (1995) e Boone (1996); ao apontarem que os 

desvios de mandíbula e o travamento articulatório influenciam na clareza da 

emissão e na projeção vocal, e acarretam tensão generalizada em todo o 

trato vocal, com falta de inteligibilidade da mensagem transmitida. 

 

Em relação à nomenclatura atribuída ao termo modulação, não há uma 

definição clara na literatura entre os pesquisadores da área, sobre o nome 

dado a esse conceito. Muitos autores nomeiam de forma diferente um mesmo 

conceito. Pode-se encontrar na literatura nomeações como entonação, 

entoação, prosódia, modulação, inflexão.  

 

Em função dessa não padronização das nomenclaturas utilizadas, para 

a presente pesquisa foi utilizado o termo inflexão vocal para definir uma 

variação de tons que correspondam a uma elevação ou abaixamento 

marcantes da voz. A inflexão está diretamente relacionada com a ênfase, 

com os sinais gráficos de pontuação do texto e ao contexto do discurso. O 
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termo ênfase foi aqui utilizado para definir o grifo na emissão, através do 

destaque nas palavras de valor. E o termo modulação foi utilizado para 

designar a combinação dos elementos de inflexão vocal e ênfase, como 

resultado final da melodia e musicalidade vocal.  

 

A modulação é um dos marcadores vocais mais importantes na 

locução. É através da modulação da voz que auditivamente se consegue 

caracterizar o ato vocal da fala de um locutor, de um falante não treinado e 

da fala sintetizada dos computadores. É o efeito fonoestilístico que permite 

essa diferenciação, e através da modulação vocal o locutor reestrutura 

constantemente a sua fala mantendo a melodia da voz. Em relação ao 

parâmetro de modulação os resultados deste estudo indicaram que o PFFLR 

foi eficaz para 88,57% dos participantes. 

 

Os achados de Sundberg (1987); Gonçalves (1995); Boone (1996) e 

Carrasco (2001); também concordam ao relatarem que a inflexão vocal e a 

eloqüência fazem toda a diferença para se considerar interessante o que 

está sendo dito, atingindo de forma mais efetiva o ouvinte. 

 

Especificamente em relação aos locutores, os achados de Moses 

(1948); Rocha Filho (1989); Oliveira (1988); Gustafson (1990); Starnget 

(1991); Kyrillos e col (1995); Nogueira (1996); Ramos (1996); Silva (1997); 

Behlau, Andrade, Madazio e Rehder (2000); Navarro (2000); Diniz (2002); 

Feijó (2002); Kyrillos, Andrade e Cotes (2002); Medrado (2002); Pedroso 
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(2003); Lopes (2004); Torres e col (2004); concordam ao evidenciarem que o 

locutor apresenta um contorno entoacional característico e um estilo 

específico de falar, com grande número de elementos enfáticos, através do 

uso de recursos vocais.  

 

Observa-se na literatura uma imprecisão quanto ao uso dos termos 

ritmo e velocidade de fala. Em função dessa imprecisão, e partindo do 

pressuposto de que esses dois termos são conceitualmente diferentes, o 

critério adotado para a presente pesquisa foi considerar o ritmo como uma 

medida subjetiva, pensado em termos da dinâmica da fala e avaliado por 

meio da análise perceptivo-auditiva. Já a avaliação da velocidade de fala é 

uma medida objetiva, realizada por meio do cálculo do número de palavras 

por minuto e de sílabas por minuto.  

 

Um importante estudo compatível com os achados aqui apresentados é 

o de Kyrillos, Andrade e Cotes (2002). Para as autoras, há uma diferença 

entre ritmo e velocidade de fala, assim como o critério adotado para a 

presente pesquisa. De acordo com as autoras, o ritmo traduz a habilidade do 

pensamento fluir em palavras, e a velocidade de fala é o número de palavras 

emitidas por minuto, assim como também apontado por Andrade (2000 a). 

 

O locutor deve imprimir em sua locução um ritmo adequado, de tal modo 

que mantenha a perfeita sincronia entre capturar constantemente a atenção 

do ouvinte e garantir a inteligibilidade da mensagem, para que a 
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comunicação seja efetiva. Um ritmo lento não retém a atenção do ouvinte, 

enquanto que o ritmo acelerado favorece a falta de inteligibilidade da 

mensagem. O importante é conciliar a boa articulação dos sons ao fluxo de 

informações em um ritmo que mantenha o interesse do ouvinte.  

 

Os resultados aqui obtidos indicaram que o PFFLR foi eficaz para 

94,29% dos participantes quanto ao ritmo de leitura. Esses achados são 

compatíveis com os estudos de Kyrillos, Andrade e Cotes (2002); Stier e 

Costa Neto (2002) e Lopes (2004). Os autores concordam ao relatarem que 

um ritmo adequado imprime maior veracidade ao enunciado. Oliveira (1997) 

concorda ao indicar que diferentes ritmos acontecem em função do tipo de 

locução.  

 

Os resultados dessa hipótese indicaram que o locutor apresenta um 

marcador vocal que é treinado, via emprego de recursos vocais específicos, e 

que os ajustes utilizados na locução são resultados de uma elaboração vocal. 

Essa elaboração vocal traduz a marca individual de cada locutor. 
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Hipótese 3 – Em relação à velocidade de fala na leitura, os grupos 

diferenciam-se, sendo que o grupo de pesquisa apresentará velocidade 

de fala na leitura menor após a conclusão do PFFLR, quando 

comparado ao grupo controle. Para o grupo controle não haverá 

variação desse parâmetro. 

 

Hipótese não confirmada. Os resultados obtidos indicaram que o grupo de 

pesquisa não apresentou velocidade de fala na leitura menor após a 

conclusão do PFFLR, quando comparado ao grupo controle. 

 

Os resultados aqui apresentados indicaram que os grupos 

diferenciaram-se, porém ao contrário do que se pensava, a diferença 

significante entre os grupos foi pelo aumento da velocidade de fala na leitura 

e não pela redução da velocidade, conforme postulado na hipótese. O 

aumento da velocidade de fala na leitura foi observado para as duas formas 

de textos trabalhados - notícia e comercial, tanto em palavras/min, que mede 

a taxa de produção de informação, quanto em sílabas/min, que mede a taxa 

de velocidade articulatória. Embora contrariando a hipótese do estudo, o 

PFFLR foi eficaz em relação à da velocidade de fala, nas duas formas de 

textos trabalhados, uma vez que tanto os cálculos de palavras/min, como de 

sílabas/min, foram parâmetros que diferenciaram os grupos. 
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Devido à imprecisão quanto à definição conceitual do termo velocidade 

de fala, foi considerada para a presente pesquisa, a velocidade de fala na 

leitura como uma medida objetiva, realizada por meio do cálculo do fluxo de 

palavras e sílabas por minuto. 

 

Existem na literatura pouquíssimos trabalhos sobre a velocidade de fala 

em atividade de leitura como uma medida objetiva (cálculo numérico), com 

uma extrema escassez quando se referem especificamente aos locutores. 

Talvez pela imprecisão já citada, os autores da área prefiram apenas 

descrever a velocidade de fala como irregular, lenta ou acelerada, e não 

pelos dados objetivos extraídos do cálculo que deve ser realizado. Pode-se 

observar na literatura que muitos trabalhos desenvolvidos com a velocidade 

de fala, da forma que está sendo avaliada aqui, são da área da fluência, 

sendo raros os da área de voz. Há falta de valores de referência para a 

velocidade de fala em leitura de uma forma geral, e principalmente para a 

categoria específica de locutores.  

 

Baseado nesse argumento, a discussão aqui desenvolvida foi pautada 

nos trabalhos desses poucos autores, uma vez que o critério estabelecido 

para a presente pesquisa foi o cálculo objetivo da velocidade de fala obtido 

por meio de dados numéricos.  

 

Behlau e Pontes (1995) e Andrade (2000 a) concordam ao relatarem 

que a velocidade de fala é o cálculo do fluxo de palavras por minuto. Em um 
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trabalho realizado, observou-se que a média da leitura de texto corrido, em 

português falado em São Paulo, é de 140 palavras/min, com uma faixa de 

distribuição entre 130 a 180 palavras/min (Behlau e Pontes,1995). Os 

autores ainda apontam que abaixo ou acima desse limite há 

comprometimento na transmissão da mensagem. Já nos estudos de 

Andrade, Zackiewicz e Sassi (2000), em uma amostra de fala espontânea a 

caracterização obtida para a fluência de fala de adultos fluentes foi de   

117,3 – 140,3 palavras/min e 218,8-256,5 sílabas/min.  

 

Os resultados aqui apresentados indicaram que a média de distribuição 

da velocidade de fala em leitura de notícia para o grupo de pesquisa, após a 

conclusão do PFFLR, foi de 164,32 palavras/min e 361,36 sílabas/min, e em 

leitura de comercial foi de 141,19 palavras/min e 336,21 sílabas/min. Os 

resultados obtidos da presente pesquisa para o cálculo da velocidade de fala 

quanto ao número de palavras/min, tanto em leitura de notícia como de 

comercial, são compatíveis com os achados de Behlau e Pontes (1995), 

uma vez que estão dentro da faixa de distribuição referida pelos autores. 

Para o cálculo da velocidade de fala quanto ao número de sílabas/min, essa 

comparação não pode ser realizada, uma vez que os autores apenas 

comentam a velocidade de fala em termos de palavras/min. 

 

Ao comparar os resultados aqui obtidos com os achados de Andrade, 

Zackiewicz e Sassi (2000), percebe-se que a velocidade de fala em leitura é 

maior que a velocidade de fala espontânea, tanto quanto ao número de 
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sílabas/min como de palavras/min, na leitura de texto no estilo de notícia. Já 

para a leitura de texto no estilo comercial, os resultados aqui obtidos 

encontram-se no limite superior dos achados de Andrade, Zackiewicz e 

Sassi (2000). Dessa forma, os resultados da presente pesquisa conduzem a 

uma conclusão de que a velocidade de fala em atividade de leitura é maior 

que a velocidade de fala espontânea.  

 

Para Kyrillos e col (2003) a velocidade de fala está ligada à capacidade 

de articular os sons de forma clara e precisa, e que uma velocidade muito 

rápida prejudica a inteligibilidade, enquanto uma velocidade lenta pode 

transformar a mensagem em algo tedioso. Em um estudo com locuções 

publicitárias, Penteado (1998) observou através da análise perceptivo-

auditiva, velocidade de fala normal para a análise dos trechos gravados. 

Novamente aqui se observa apenas uma percepção subjetiva ao relato 

descritivo da velocidade de fala em suas variações (lenta, normal, 

acelerada), e não como uma medida objetiva calculada.  

 

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

Fluência pode ser definida como o fluxo contínuo e suave da produção de 

fala (Andrade 2000 b). Segundo a autora, fluência é o que todas as pessoas 

têm em graus variáveis. Cowie e Wichmann (2002) apontam para uma 

ligação entre expressividade e fluência, indicando que a expressividade 

raramente ocorre sem fluência. Para o locutor, a fluência deve ser vista além 

da sua simples definição. Deve ser entendida como o resultado final da sua 
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locução, através da qual se consegue falar com um esforço mínimo para 

achar as palavras, mantendo constantemente o fluxo suave da produção da 

fala, via uso dos recursos verbais e não-verbais. O locutor coloca à prova a 

sua flexibilidade de comunicação, moldando constantemente seu estilo de 

comunicação em função do contexto. 

 

Para o locutor, todos esses aspectos devem permanecer em perfeito 

equilíbrio, pois um desequilíbrio em um deles, certamente o impede de 

cumprir sua demanda e exigência vocal de forma adequada e satisfatória. 

Assim, compromete-se a expressividade e altera-se a fluência da leitura, 

uma vez que a mensagem não terá a correta correspondência entre intenção 

e emissão. 

 

Kyrillos e col. (2003); Andrade, Mazzafera e Juste (2004) concordam ao 

apontarem para a eficiência da comunicação através do conceito do “bom 

falante” e de uma comunicação 100% eficaz. Para o locutor, uma 

comunicação 100% eficaz é condição primordial para a sua atividade 

ocupacional, com uma emissão fluente, ou seja, um equilíbrio entre intenção 

e emissão. A arte de persuasão faz parte da comunicação; o locutor deve 

estar igualmente preocupado e atento não apenas ao conteúdo transmitido 

(emissão), mas para a maneira como esse conteúdo é transmitido 

(intenção). Essa combinação é traduzida pelo uso dos recursos verbais e 

não-verbais, garantindo a fluência na leitura e a adequada interpretação em 

função do tipo de locução.  
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Um outro estudo que concorda com os achados aqui apresentados é o 

de Pittam (1994). Para o autor, os falantes adotam um estilo particular de 

fala quando estão preocupados em persuadir alguém. Nogueira (1996) 

também comenta que o falante relaciona a matéria fônica (forma) ao efeito 

de sentido (conteúdo), ao veicular uma mensagem ao seu interlocutor.  

 

O locutor empresta a sua voz na interpretação de cada mensagem a 

ser transmitida ao ouvinte. Com base nisso, a imagem vocal da fala do 

locutor, via uso de recursos vocais específicos, mais do que qualquer outro 

profissional da voz, deve produzir um impacto positivo no seu ouvinte, 

sempre conferindo credibilidade e simpatia na transmissão de suas 

mensagens. 

 

Embora a hipótese do estudo não contemple a diferença entre cada 

estilo de texto, a partir de uma análise em função do estilo do texto (notícia e 

comercial), foi possível observar que a velocidade de fala para leitura de 

notícia foi discretamente maior que a velocidade de fala para leitura de 

comercial, tanto em palavras/minuto como em sílabas/minuto. Esses 

achados devem ser melhor investigados, possibilitando novas pesquisas 

baseadas em metodologia científica na área da locução, ainda muito pouco 

explorada. 
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