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MMóódduulloo11--  OOffiicciinnaa  ddee  PPrroopprriioocceeppççããoo  

  

SSuuppoorrttee  TTeeóórriiccoo:: (1h 30min) 

 

1. Conceitos básicos sobre anatomia e fisiologia do aparelho fonador, - 

através de um filme e imagens da laringe. Localização do aparelho fonador 

e funcionamento da produção vocal. Essa abordagem auxilia o aluno na 

compreensão do uso das estruturas do aparelho fonador de forma 

harmoniosa, em proveito do melhor desempenho vocal possível. 

 

2. Relação da Fonoaudiologia com a prática de Locução através dos 

principais parâmetros: uso do microfone, saúde vocal, coordenação 

respiratória, trabalho articulatório, projeção vocal, ênfase, inflexão, 

modulação, pontuação, ritmo, velocidade de fala e os diferentes padrões de 

voz e de fala, em função do tipo de locução.  Os alunos são estimulados a 

identificar e relacionar esses parâmetros, com a prática de locução. 

 

3. Desmistificação das crenças populares em relação aos cuidados com 

a voz: benefícios e prejuízos, principais situações de abuso e mau uso vocal, 

algumas condições adversas à saúde vocal.  

 

3.1 Oferecimento de uma apostila e do bloco de saúde vocal com os 

principais hábitos nocivos à saúde vocal e suas conseqüências para a voz.  

  

MMaatteerriiaall  ááuuddiioo--vviissuuaall  ee  iilluussttrraattiivvoo::    

 

Atlas Visuais - O Corpo Humano, imagens fotográficas de diferentes 

cortes anatômicos da laringe. Fita de vídeo: Voz - O Som Nosso.  Cd do 

Clube da Voz - Repertório dos Profissionais de Voz em Publicidade. 
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VViivvêênncciiaass:: (2h) 

 

1.Técnica com Sons Facilitadores – vibração de língua e/ou lábios em 

escala, produção de um som fricativo surdo e sonoro, produção de um som 

fricativo grave e agudo em escalas. Emitir um som com a vibração de língua 

ou lábio. Em seguida emitir um som fricativo surdo e sonoro, iniciando de 

forma áfona e passando para sonoridade continuadamente. Posteriormente 

emitir um som vibrante (língua ou lábio) e um som fricativo sonoro, 

iniciando no tom grave e passando para o agudo e vice-versa, como em uma 

escala ascendente e descendente.  

 

2. Técnica de Propriocepção para o apoio vocal, respiratório e projeção 

vocal. Manter um papel fixado na parede, apenas com a força do sopro. 

Perceber que tipo de movimentação ocorre na parte inferior da barriga. Em 

seguida produzir o fonema surdo /s/, em três intensidade diferentes e 

perceber que tipo de movimentação ocorre na parte inferior da barriga para 

cada intensidade vocal. 

 

3. Técnica de Aumento da Capacidade Respiratória - Expansão da 

capacidade pulmonar. Inspirar profundamente uma vez, contrair a barriga e 

na expiração, manter a produção do som surdo /s/ de forma contínua em 

uma só expiração. Perceber o tempo gasto para a sustentação do fonema. 

Realizar o exercício repetidas vezes para que se consiga aumentar o tempo 

expiratório, em uma só expiração.  

 

4. Técnica de Associação de Movimentos dos Órgãos Fono-

Articulatórios - Método Mastigatório. Mastigar ativamente, com a boca 

aberta e movimentos amplos dos lábios, da língua e das bochechas, 

emitindo uma grande variedade de sons, evitando um monótono “iam, iam, 

iam”. Os sons emitidos devem ser preferencialmente nasais, para suavizar a 

emissão. 
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MMóódduulloo  22--  VVoozz  ee  MMiiccrrooffoonnee    

 

SSuuppoorrttee  TTeeóórriiccoo:: (30 min) 

 

1. Importância do aquecimento e desaquecimento vocal para os 

usuários da Voz Profissional: porque, quando e como aquecer e desaquecer 

a voz.   

 

2. Ajustes vocais para o uso da voz profissional na locução, através de 

técnicas específicas, visando à estética e o equilíbrio da produção vocal.  

 

3. Importância da adequação da postura corporal, para uma produção 

vocal adequada e eficiente para a locução. 

 

4. Posicionamento e uso adequado do microfone para a locução.   

 

5. Prática de locução no microfone: Realizar a locução de um texto, 

para verificação dos aspectos trabalhados, e através da leitura locucionada 

observar os parâmetros vocais e de fala, levantados na primeira aula 

(coordenação pneumofonoarticulatória, articulação, pontuação, ênfase, 

inflexão, modulação, ritmo e fluência). 

  

MMaatteerriiaall    ii lluussttrraattiivvoo:  

 

Oficina de voz com exercícios práticos e textos de locuções variadas.  

  

VViivvêênncciiaass: (3h) 

 

1. Técnicas para Aquecimento Vocal 

 

1.1 Respirar alternando as narinas, segurando com a ajuda do dedo 

a narina oposta. O ar entra por uma narina e sai pela outra (fazer 05 

vezes). 
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1.2 Inspirar lentamente o ar pelo nariz, contrair a barriga, segurar o 

ar por 10 segundos e na expiração pronunciar um /s/ longo. (fazer 05 

vezes). 

 

1.3 Vibração de ponta de língua com movimentos associados de 

cabeça: “Sim - Não - Talvez” (fazer 10 vezes). 

 

1.4 Som Basal (fazer 05 vezes). 

 

1.5 Vibração de ponta de língua do grave p/ agudo em escala 

ascendente (fazer 05 vezes). 

 

1.6 Mastigar ativamente, com a boca aberta e movimentos amplos 

dos lábios, língua e bochechas, emitindo uma grande variedade de sons, 

evitando um som monótono “iam, iam, iam” (fazer 05 vezes). 

 

2. Técnicas para Desaquecimento Vocal  

 

2.1 Fazer 05 min. de “repouso vocal”. O repouso vocal é entendido 

aqui como falar o menos possível e nunca sussurrar. 

 

2.2 Bocejar prolongando o / a / no final (fazer 05 vezes). 

 

2.3 Vibração de ponta de língua em escalas descendentes, 

agravando o som (fazer 05 vezes) 

 

3. Ajustes Vocais Específicos 

 

3.1. Percepção Vocal. Emitir um som fricativo sonoro com 

movimentação de cabeça para frente e para trás. Perceber a mudança vocal 

que ocorre na emissão: som mais grave, mais agudo, mais projetado, mais 

abafado, de acordo com a postura da cabeça. 
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3.2. Técnica de vibração de língua e/ou lábios. Vibrar a ponta da 

língua ou os lábios podendo variar o som em emissões sustentadas, 

moduladas, em escalas musicais, ou associadas às vogais. As emissões 

podem ser pequenas e repetidas.  

 

3.3 Técnica do Método Mastigatório. Mastigar ativamente, com a 

boca aberta e movimentos amplos dos lábios, língua e bochechas, emitindo 

uma grande variedade de sons, evitando um som monótono "iam, iam, iam”.   

 

3.4 “Varrer o céu da boca” passando a língua no sentido antero-

posterior, do alvéolo ao palato mole, bem devagar e com amplitude de 

movimento. Manter a cabeça e o pescoço retos durante a realização desse 

exercício. 

 

3.5 Técnica da Manipulação Digital na Laringe. Massagear a laringe 

com a polpa dos dedos, em movimentos rotatórios no sentido descendente. 

 

3.6 Técnica do /b/ prolongado. Prolongar o gesto motor que 

precede a emissão da consoante /b/, com abaixamento da laringe, seguida 

da emissão da vogal /a/ átona e nasal na sílaba /bã/, repetida vezes. 

 

3.7 Técnica do Som Basal. Emitir continuadamente em registro 

pulsátil, a vogal /a/ sustentada ou com a sílaba /lá/. A emissão com a 

cabeça para trás ou frente pode auxiliar o disparo desse som. 

 

4. Uso do Microfone   

 

4.1 Adequação da distância entre o microfone e a boca, para 

garantir a amplificação do som e eliminar a captação de ruídos respiratórios 

e “puffs” no microfone. 

 

4.2 Prática de locução no microfone: Locução individual de um texto 

no estilo de notícia. 
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MMóódduulloo  33ºº  --  RReessppiirraaççããoo  ee    AArrttiiccuullaaççããoo  

 

SSuuppoorrttee  TTeeóórriiccoo: (30 min) 

 

1. Importância da respiração coordenada com a fonação, resistência 

respiratória, administração do ar e apoio vocal para a prática de locução.  

 

2.Importância do trabalho articulatório e projeção vocal para a prática 

de locução.  

  

MMaatteerriiaall  iilluussttrraattiivvoo:  

  

Oficina dos exercícios respiratórios e articulatórios.  

  

VViivvêênncciiaass:: (3h) 

 

1 Técnica do apoio vocal. Inspirar, contrair a barriga e emitir um som 

surdo /s/ de forma contínua, com a movimentação da barriga para dentro e 

para fora.   

 

2. Técnica da administração do ar. Inspirar, reter o ar e expirar através 

de marcações de tempo divididas em partes, alternando a velocidade da 

inspiração e expiração. Cada tempo corresponde a um segundo. As pausas 

são marcadas por barras (/), não podendo soltar o ar. A expiração é feita 

sem som. Essa graduação é feita até o tempo de 05 segundos. Esse 

exercício servirá como base para o trabalho de coordenação 

pneumofonoarticulatória, administração do ar nas recargas respiratórias e 

pontuação.   
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1º Exercício 

 

inspira 1, retém 1 e expira 1; 

inspira 2, retém 2 e expira 2; 

inspira 3, retém 3 e expira 3; 

inspira 4, retém 4 e expira 4; 

inspira 5, retém 5 e expira 5 

 

 

2º Exercício 

 

inspira 123, retém e expira 1/23; 

inspira 12/3, retém e expira 12/3; 

inspira 1/2/3, retém e expira 1/2/3 

 

 

3º Exercício 

 

inspira 1234, retém  e expira em 1/234; 

inspira 123/4, retém  e expira em 123/4; 

inspira 1/2/3/4, retém  e expira em 1/2/3/4; 

 

 

4º Exercício 

 

inspira 12345, retém  e expira em 1/2345; 

inspira 1234/5, retém  e expira em 1234/5; 

inspira 1/2/3/4/5, retém  e expira em 1/2/3/4/5; 
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3. Técnica de Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória - Inspirar, 

contrair a barriga e durante apenas uma expiração manter a emissão de 

palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, vocábulos 

combinados e frases, o maior tempo possível, de modo a aumentar 

gradativamente o número de palavras a ser emitida em uma só expiração. O 

aluno deverá dosar a quantidade de ar inspirado em função da quantidade 

de ar gasto na emissão. A lista utilizada para esse exercício é apresentada 

no Anexo H. 

 

4. Marcação respiratória. O aluno é orientado sobre o local onde deve 

fazer as marcações das recargas respiratórias no texto, com base na 

quantidade de ar gasto na emissão (palavras grandes, grupos consonantais 

e números, gastam mais ar). Para esse trabalho é explicado ao aluno o (s) 

local (s) correto (s) para as recargas respiratórias, além dos sinais gráficos 

de pontuação. Geralmente para não ocorrer de truncar a leitura do texto, é 

possível que a recarga respiratória ocorra também antes de pronomes, 

artigos, conjunções e preposições. 

 

5. Durante da leitura locucionada de textos selecionados, o aluno 

deverá aprender:  

  

5.1. Saber como administrar seu aparato respiratório de maneira 

eficiente para não perder potência vocal na utilização do ar residual; 

 

5.2 Saber como e quais os locais para respirar de forma adequada e 

eficiente, para não alterar o ritmo da locução em função de uma recarga 

respiratória inadequada; 

 

5.3 Qual a quantidade de ar adequada em função da demanda do 

texto. 

 

6. Técnica facilitadora da articulação – Com o dedo preso entre os 

dentes e os lábios livres para movimentação, realizar a leitura de palavras e 

versos ritmados para treino (Anexo I). Esse exercício deve ser realizado sem 
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força e tensão, para não prejudicar a ATM. Para a realização desse 

exercício, os lábios devem estar soltos de modo a permitir a amplitude e 

mobilidade do movimento.  

 

7.Técnica de Sobrearticulação- Emitir as mesmas palavras e versos 

utilizados no treino do exercício anterior, com movimentação 

fonoarticulatória exagerada, ampla excursão muscular e grande abertura de 

boca.  

 

8. Refinamento articulatório. Leitura de frases “trava-língua”, de forma 

acelerada e/ou sobrearticulada, exagerando nos movimentos. A lista de 

frases utilizadas é apresentada no Anexo J. 

 

9.Técnica de Leitura Somente de Vogais. Eliminar as consoantes e ler 

apenas as vogais das palavras ou de um texto, de forma encadeada e 

modulada. 

 

10. Durante da leitura locucionada de textos selecionados, o aluno 

deverá aprender:  

 

10.1 Manter a projeção vocal; 

 

10.2.Garantir a pronúncia correta com entendimento da mensagem 

a ser transmitida, através da articulação precisa; 

   

10.3 Atenção para verbos em gerúndio e infinitivo, finais de 

palavras em /s/ e /r/, encontros vocálicos e grupos consonantais. 

 141



 

MMóódduulloo  44--  PPrrááttiiccaa  ddee  LLooccuuççããoo    

  

SSuuppoorrttee  TTeeóórriiccoo::  ((3300  mmiinn))  

 

Revisão dos conceitos já trabalhados: aquecimento vocal, uso de 

microfone, postura corporal, coordenação pneumofonoarticulatória, recargas 

respiratórias, administração do ar, articulação precisa, pronúncia adequada.  

  

MMaatteerriiaall  iilluussttrraattiivvoo: 

 

Textos de locuções variadas. 

 

VViivvêênncciiaass  (3h) 

 

1. Realização do aquecimento vocal antes de iniciar a prática de 

locução. 

 

2. Prática de locução no microfone: Realização de uma locução no 

estilo de notícia e comercial, para verificação dos aspectos já trabalhados. O 

aluno deverá fazer também uma pequena abertura, ao iniciar a locução e 

um fechamento ao término, para treino do improviso. 
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MMóódduulloo  55--  MMoodduullaaççããoo,,  PPoonnttuuaaççããoo  ee  RRiittmmoo  

 

SSuuppoorrttee  TTeeóórriiccoo: (30 min). 

 

1.Importância da modulação vocal para a prática de locução. Como o 

conteúdo de um contexto pode ser alterado, com leves mudanças na 

inflexão de voz. 

 

2. Importância da ênfase nas palavras de valor. Essas palavras 

recebem grifos na emissão, e devem ser valorizadas através de um 

marcador vocal específico.  

 

3. Importância da Imagem Mental e a relação com a mensagem a ser 

transmitida. Uso correto dos diversos registros vocais e de fala, permitindo 

a adequada interpretação em função do tipo de locução. 

 

4. Importância da pontuação gráfica de um texto escrito - relação entre 

a inflexão vocal, o sinal gráfico correspondente e o conteúdo transmitido.  

 

5. Importância e adequação do ritmo da leitura e a relação entre 

padrão rítmico e a dinâmica da fala.   

  

MMaatteerriiaall  ááuuddiioo--vviissuuaall  ee  iilluussttrraattiivvoo::    

 

Cd do Clube da Voz - Repertório dos Profissionais de Voz em 

Publicidade. 

Textos de locuções variadas. 

 

VViivvêênncciiaass: (3h) 

 

1.Técnica de Modulação Vocal. 
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1.1 Variar a inflexão vocal conforme a marcação da inflexão 

ascendente ou descendente, apontada ao lado de cada palavra.  Para esse 

exercício são utilizados textos de locuções variadas e frases para treino, que 

são apresentadas no Anexo K. 

 

1.2 Expressar pela voz os sentimentos propostos tais como: alegria, 

tristeza, medo, surpresa, autoridade, encanto, raiva, dúvida, negação, 

preocupação, derrota, prazer, ironia, decepção, timidez, sarcástico, 

sensualidade, esperança etc... Esse exercício poderá ser realizado utilizando 

palavras e /ou frases pré-determinadas. A lista de palavras e frases 

utilizadas é apresentada no Anexo L. 

 

2. Técnica de Inflexão e Pontuação - Ler diversos textos respeitando o 

sinal gráfico da pontuação e perceber pela voz, qual inflexão está marcando 

o sinal gráfico.  O aluno deverá perceber também como a troca do sinal 

gráfico através da inflexão vocal inadequada, compromete a fluência da 

leitura e o significado da mensagem. Para essa atividade é utilizado um 

texto específico que é apresentado no Anexo M  

 

3. Estratégia para adequação do ritmo. Conscientizar o aluno através 

da leitura locucionada de diversos textos nos estilos de notícia e comercial, 

em diferentes ritmos (lento e acelerado). O aluno deverá perceber através 

da leitura, o resultado final da dinâmica da locução, se o ritmo está 

adequado o suficiente para capturar a atenção do ouvinte e manter o 

interesse no que está sendo dito, e se a inteligibilidade da mensagem está 

preservada com padrão articulatório adequado. Essa atividade deverá ser 

gravada para maior efetividade.  

 

4. Prática de locução no microfone: Realização de uma locução de 

notícia, e/ou comercial, para verificação dos ajustes de ênfase, inflexão, 

modulação e pontuação, trabalhados na aula.  

 

5 .Durante da leitura locucionada de textos selecionados, o aluno 

deverá aprender: 
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5.1 Quais são as palavras de valor dentro do contexto específico do texto; 

 

5.2 Como mudar a inflexão vocal através da ênfase nas palavras; 

 

5.3 Cuidado com a troca do sinal gráfico, através do uso da inflexão 

vocal não correspondente; 

 

5.4 Saber selecionar corretamente as características de voz e de 

fala pertinentes ao contexto, permitindo a adequada interpretação e a 

imagem mental;  

 

5.5 Como atribuir brilho na locução.  
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MMóódduulloo  66--::  PPrrooggrraammaa  ddee  RRááddiioo  

 

SSuuppoorrttee  TTeeóórriiccoo::  ((3300  mmiinn))  

 

Revisão e aplicação dos conceitos já trabalhados: aquecimento vocal, 

uso de microfone, postura corporal, coordenação pneumofonoarticulatória, 

recargas respiratórias, administração do ar, articulação precisa e pronúncia 

adequada, ênfase, inflexão, modulação, pontuação e ritmo. 

  

MMaatteerriiaall  iilluussttrraattiivvoo: 

 

Textos de locuções variadas. 

 

VViivvêênncciiaass  (3h) 

 

1. Realização do aquecimento vocal antes de iniciar a prática de 

locução. 

 

2. Prática de locução no microfone: Montagem de um programa de 

rádio, individualmente, com duração de aproximadamente 15 minutos. Esse 

programa deverá ser composto por textos de locuções escolhidas pelo 

aluno. O programa deverá ter abertura e fechamento para treino do 

improviso e pelo menos, um texto de cada estilo trabalho em aula. Serão 

avaliados todos os aspectos trabalhados durante as aulas: uso de microfone, 

postura corporal, coordenação pneumofonoarticulatória, recargas 

respiratórias, administração do ar, articulação precisa e pronúncia 

adequada, projeção vocal, ênfase, inflexão, modulação, pontuação, ritmo de 

leitura e a flexibilidade vocal, quanto às características específicas de cada 

estilo de locução.  
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MMóódduulloo  77--IImmaaggeemm  VVooccaall  

 

SSuuppoorrttee  TTeeóórriiccoo: (30 min) 

 

1.Importância do impacto vocal do falante no ouvinte para a prática de 

locução, e como as informações contidas na voz produzem efeitos sobre o 

ouvinte. 

 

2. Consciência Vocal. Comparação entre vozes selecionadas e a própria 

voz. 

 

MMaatteerriiaall  ááuuddiioo--vviissuuaall  ee  iilluussttrraattiivvoo::   

 

Cd do Clube da Voz -Repertório dos Profissionais de Voz em 

Publicidade, CD com gravações diversas de um locutor profissional, Fita de 

áudio pertencente ao livro Avaliação e Tratamento das Disfonias. 

Questionário teste pertencente ao livro Sua Voz está Traindo Você?  

  

VViivvêênncciiaass:: (3h) 

 

1.Treinamento Auditivo I: Essa vivência tem com objetivo tornar o 

aluno mais consciente das diferentes características vocais e das 

individualidades das vozes. Será realizado um teste contendo uma lista de 

atributos vocais (Anexo N). Esse teste foi adaptado para o contexto. Cada 

atributo denota uma opinião positiva ou negativa da voz. O aluno deverá 

selecionar na sua opinião, quais atributos descrevem melhor a sua voz, 

verificando qual o impacto de sua voz no ouvinte.  

 

2. Treinamento Auditivo II- Aplicar o teste anterior para as vozes dos 

locutores, apresentados no Cd do Clube da Voz, e comparar os resultados, 

verificando qual o impacto dessas vozes no ouvinte.  
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3. Treinamento Auditivo III- Aplicar o teste anterior para vozes 

disfônicas, e comparar os resultados, verificando qual o impacto dessas 

vozes no ouvinte. 

 

4.Treinamento Auditivo IV - Imagem Vocal. Relacionar o impacto vocal 

dos diferentes tipos de locuções gravadas por um locutor profissional. Essas 

locuções contemplam todos os aspectos trabalhados desde o início do curso, 

inclusive locuções com uso adequado e equilibrado de todos os parâmetros 

abordados, com interpretação adequada em função do tipo de texto. O 

aluno deverá perceber de que forma, os impactos vocais positivos e 

negativos dessas locuções interferem na mensagem a ser transmitida, 

conscientizando-se da importância de todos os parâmetros trabalhados, e 

como cada parâmetro isolado ou em conjunto, pode ou não favorecer um 

padrão de locução harmônico, equilibrado e estético, condições necessárias 

para a formação de um bom locutor.   

 

5. Integração de todos os aspectos trabalhados durante o curso. Como 

aplicar os conceitos aprendidos na prática de locução – levantamento 

realizado pelos alunos.  
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