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Locutoras e locutores 
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Faltavam dez dias para ir ao ar e ainda não tínhamos locutores. Impaciente, coloquei 

um anúncio na própria emissora que já havia iniciado as transmissões experimentais. Como 

Tamayo é uma cidadezinha do interior, será preciso repeti-lo várias vezes, pensei ingenuamente. 

Uma menção foi suficiente. No dia seguinte, quando cheguei à rádio, vi a fila de jovens, todos 

ansiosos em se tornar locutores da Radio Enriquillo. 

A verdade é que ainda não havia pensado em como faria a seleção. Então decidi 

colocar uma mesa sob o mogno do pátio e fui fazendo passar os candidatos um a um, uma a uma, 

para avaliar suas qualidades locutorais. Ao primeiro, entreguei um jornal para que o lesse em voz 

alta. Levou a mão ao ouvido, pigarreou e começou a atropelar as palavras como se estivesse 

sendo perseguido pela polícia. A segunda era uma moça muito simpática e muito decotada. 

Aproximou-se com olhar malicioso, inclinou-se mais do necessário para pegar o jornal... e em vez 

de lê-lo, abanou-se com ele por causa do calor. O terceiro da fila pegou o jornal de ponta-cabeça. 

Não sabia ler, embora declarasse ter estudado locução por correspondência. (Jamais consegui 

entender como é possível aprender a falar pelo correio!) Enfim, depois de duas intermináveis horas 

dispensando os aspirantes, chegou um rapaz risonho, suado, de aparência humilde. Manuel leu 

bem, sem afetação, com surpreendente desenvoltura. Contratei-o imediatamente para fazer o 

jornal matutino que começava às cinco, antes do sol. 

Manuel vinha montado em um burro até a emissora. Amarrava o animal ao poste de 

luz, entrava na cabine, tirava a camisa e começava a locutar com toda a disposição. Discos, 

piadas, atendimento aos ouvintes. Seu entusiasmo era tal que rapidamente despertou a admiração 

no bairro e nos campos. Ser locutor em Tamayo, no marginalizado sudoeste da República 

Dominicana, equivale a ser Jack Nicholson em Hollywood. Choviam convites, aproximavam-se os 

amigos. As amigas, principalmente. 

Passados alguns meses, Manuel havia mudado sua forma de falar pelo rádio e de se 

relacionar com os colegas. Mudara até o jeito de andar. Agora ia pela rua todo vaidoso, de peito 

erguido, cumprimentando para um lado e para outro, com um sorriso plastificado. Quando o salário 

foi suficiente para trocar o burro por uma moto, então a metamorfose foi completa. Não queria mais 

visitar as comunidades para fazer entrevistas, não colocava mais o galo madrugador de fundo nem 

lia as cartas dos agricultores, e não havia quem pudesse corrigi-lo. Ele sabia mais do que todos. 

Era o locutor! 

Tive de despedi-lo, tão insuportável se tornara. E, sobretudo, porque não fazia mais o 

programa com a graça do começo. Tinha asas de barata na cabeça, como costumam dizer por lá. 

Tenho certeza que casos semelhantes foram vividos por muitos chefes de programação de muitas 

emissoras. 

O ofício de falar 
Locutor, locutora. Os que ganham a vida falando pelos microfones. Os que dispõem 
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de uma tribuna como jamais sonharam Demóstenes ou Cícero. Aquelas que todos os dias têm 

milhares de ouvidos à espera de seus lábios. Os malucos maravilhosos e exasperadores que 

habitam as cabines desorganizadas de nossas rádios. 

Podemos distinguir mil variedades: locutores informativos, apresentadoras de notícias, 

entrevistadores, correspondentes, comentaristas esportivos, atores e narradoras de dramas, 

apresentadores e animadoras musicais, também conhecidos como disc-jóqueis ou coloca-discos. 

Muitos aspirantes ao ofício da palavra, sugestionados por alguma publicidade, 

matriculam-se em cursos caros onde, além de dinheiro, consomem tempo e paciência em um 

treinamento no mínimo incompleto. Passam horas e horas exercitando a voz, impostando-a. 

Pensam que em dois ou três meses, depois dessa ginástica dos pulmões, poderão diplomar-se 

como locutores. Como se alguém pudesse ser carpinteiro só por ter aceito o serrote. Como se o 

carro fizesse o motorista, e a linha, a costureira. 

Certamente, a voz, como uma criança, precisa ser educada. Todo o aprendizado para 

saber impostá-la, para subir e descer tons, para aproveitar a caixa de ressonância das fossas 

nasais, para saber respirar e controlar o ar, é bom. É magnífico. O ruim é acreditar que no final 

dessas práticas já seremos locutores. 

Abra um livro de locução e pensará que se enganou de matéria: não será de 

anatomia? Páginas e mais páginas, capítulos inteiros falando do diafragma, da laringe, da glote e 

da epiglote, do aparelho fonador... Mas será isso o fundamental da locução? 

Como costuma acontecer, os meios se tornaram fins. O rádio começou a fazer a 

cotação das vozes elegantes, redondas, completas. Vozes profundas para os homens, cristalinas 

para as mulheres. Quem não arrancasse um trovão da goela, não servia para locutor. Quem não 

exibisse um rouxinol na garganta, não servia para locutora. Como a maioria dos mortais tem uma 

voz comum, média, são desclassificados. Somente alguns poucos afortunados das cordas vocais 

conseguem falar ao microfone.66 

Assim como na televisão, quando ouvimos pelo rádio essas vozes tão divinas, tão 

aveludadas, ficamos embevecidos, quem sabe até humilhados por elas. Admiramos essas vozes 

como o franzino ao fisioculturista, como a gordinha à modelo de passarela. E essa fascinação só 

faz reforçar o velho preconceito: a palavra é um privilégio dos grandes, das belas e das 

personalidades importantes. 

Está na hora de furar essas bolhas de sabão. Lembremos dos nossos melhores 

amigos. Por acaso eles dispõem de um timbre mais brilhante? Passemos em revista os líderes de 

opinião, aqueles que arrastam as pessoas. Serão eles os que apresentam um grande vozeirão? 

                                                 
66 Mariano Cebrián Herreros: “A voz radiofônica tradicional é uma voz impostada, ou seja exercitada para uma 
emissão com ressonância. Ela lhe dá essa ‘pastosidade’ que caracteriza as vozes chamadas microfônicas. 
Na atualidade busca-se mais a voz viva, intensa, comunicativa, que a voz grandiloqüente perfeitamente 
emitida, mas distanciadora. A voz do locutor profissional esteve excessivamente submetida a normas 
perfeccionistas em busca de um estilo de dicção impoluta, que provocou ao mesmo tempo uma frieza 
comunicativa. As novas formas radiofônicas priorizam o estilo direto e informal, ao mesmo tempo carregado 
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Quando conversamos com alguém, não estamos reparando tanto na sua voz, e sim no que diz e 

na graça com que o faz. 

Não existem vozes de locutor. No rádio —como na vida— há lugar para todos os 

registros e todas as formas de falar. Em uma emissora democrática todas as vozes são bem-

vindas. A questão é saber qual delas se encaixa melhor neste ou naquele programa. Uma voz 

infantil, que pode ser muito útil para uma novela, não funciona para ler o editorial. Uma voz muito 

grave, não soará bem apresentando o espaço juvenil. E essa vinheta sensual não será gravada 

com uma voz de sogra destemperada. Cada macaco no seu galho e cada voz no seu formato. 

Então, todos podem ser locutores? Quase todos. Logicamente, as vozes muito nasais, 

ou muito guturais, ou estridentes demais, ou trêmulas, não vão servir para animar um programa. 

Mas essas representam a minoria. Se repararmos no funcionamento das cordas vocais, nove em 

cada dez pessoas servem para locutores. E oito em cada nove —que, como eu, têm voz comum— 

estão em melhores condições que aqueles poucos superdotados para estabelecer uma relação de 

igual para igual com a grande maioria da audiência, que fala de maneira tão comum quanto nós. 

Uma emissora moderna —mais companheira que espetáculo— não precisa de vozes 

perfeitas pela simples razão de que seus ouvintes não as possuem. Em nossos microfones, mais 

que estrelas admiráveis, necessitamos de amigos queridos. Remeto-me aos índices de audiência: 

os locutores com maior pontuação não são os que gozam de laringes excepcionais. O que atrai as 

boas graças do público é um bom cérebro, uma palavra feliz e um bom coração. 

Quem tiver uma linda voz, que faça bom proveito. Mas não chegará a ser locutor por 

causa dela, e sim por sua personalidade, por sua energia interior. No bom cinema, terminou a era 

dos galãs adocicados e das mulheres espetaculares. E no rádio atual, a voz não conta tanto 

quanto a simpatia do locutor.67 

Por certo não é a mesma coisa ser e fazer-se engraçado. Precisamente, com todos os 

artifícios ensinados em algumas escolas, os principiantes que entraram naturais e alegres para o 

treinamento, voltam transformados em tipos arrogantes, auto-suficientes. Uma chatice não 

reversível já que a simpatia e a humildade são como irmãs siamesas, caminham grudadas, 

alimenta a outra. 

Conselho até de coelho: em vez de obcecar-se tanto em ter uma linda voz, melhor 

seria se cuidássemos da única que temos. Onde estão os cigarros? Um locutor fumante equivale a 

um suicida profissional. Está arruinando seu principal recurso não renovável: as cordas vocais. 

Onde está ela, a garrafa? O locutor é um atleta da palavra. Como os esportistas, antes da 

competição deverá abster-se de muitas coisas de que gosta: sorvetes e refrigerantes, amendoim, 

chicletes e outras guloseimas que empastam a voz. Ou dos tragos, que empastam a mente. Como 

                                                                                                                                                     

de força expressiva pela vivência colocada no que se diz” (op. cit., p. 401). 
67 Alguns locutores, não satisfeitos com as vibrações da sua voz, pedem um pouco de reverberação ao 
operador, um ponto de brilho no console, para obter melhores ressonâncias. Se for preciso um pouco de 
maquiagem na voz, para isso existe o equalizador. Isso ajuda a homogenizar melhor as vozes que 



 

 

77 

 

cuidar da garganta? O mel e o limão são excelentes, mas não antes de falar, pois produzem muita 

saliva. E quando se fala de pigarro, para limpar a voz só é preciso um copo de água fresca.68 

O que faço com os nervos? 
Antes da voz, temos de dominar os nervos. É preciso espantar esses fantasmas que 

entorpecem, como nenhum outro, a comunicação. Se pensarmos bem, não existe nenhum motivo 

válido para que uma pessoa não consiga se expressar com igual fluência diante de um microfone e 

diante de um amigo. Onde nasce o susto, então? Qual é a mãe de todas as timidezes? É o medo 

do ridículo, não existe outra coisa. A chacota pressentida, a zombaria pressuposta, o escárnio de 

desprezo que acreditamos adivinhar, a risada alheia que despedaça a auto-estima. Quanto à 

covardia radiofônica, a causa é a mesma, só que multiplicada. Quando entramos ao ar, nos 

sentimos mais expostos, mais vulneráveis que em um grupo pequeno. Se cometermos uma gafe, 

todos saberão. Se a língua travar, virá uma vaia coletiva. Apesar da solidão da cabine, milhares de 

ouvidos estão nos julgando. 

Você fica amedrontado quando a hora do programa se aproxima, quando dão o sinal 

para começar? O melhor caminho para vencer o medo é tomar a decisão de vencê-lo. O que fazer 

para controlar os nervos? Para começar, entre na cabine com espírito positivo, a cabeça erguida, 

pisando firme, com bom astral. Respire fundo três ou quatro vezes antes de começar a falar. Assim 

oxigenará todo o organismo e se sentirá mais relaxado. 

Para muitas pessoas ajuda segurar alguma coisa para se distrair enquanto falam. 

Pode ser uma caneta, um palito, uma moeda. Ou a pedra de seu signo zodiacal, como talismã de 

boa sorte. Pois bem, nada proporciona mais segurança que saber bem o que vamos dizer. Prepare 

seu programa, organize suas idéias e... adeus tremedeira! 

O termômetro do medo são as bengalas. Como um bastão para o caminho, estas 

palavras postiças nos oferecem um ponto de apoio para não cair ao falar. É?... 

ah?...né?...tá?...certo... nossa... viu?... O repertório é interminável. E o pior é que não percebemos 

quando as empregamos, porque as usamos quando estamos nervosos. Uns mais outros menos, 

todos temos nosso vício pelas bengalas. Pergunte a um amigo quais são as suas. Descubra-as. 

Declare-lhes guerra. 

Enfim, não pense nos nervos. Na segunda vez ficará melhor que na primeira. E na 

terceira melhor que na segunda. Tudo é uma questão de prática. Assim, praticando e praticando, 

ganhará confiança e controlará os nervos. Estes, certamente, sempre estarão com você, 

provocarão uma comichão antes de começar a falar. Porém já não provocarão o nó na garganta e 

o branco na cabeça. Em pouco tempo, você terá perdido o medo do microfone, e não mais o verá 

                                                                                                                                                     

apresentam um programa. 
68 Um velho amigo da Guatemala revelou-me um segredo: em suas campanhas, os políticos centro-
americanos carregavam sempre no bolso um pedaço de raiz de gengibre, porque mascá-la é o melhor 
remédio contra a rouquidão e ótimo para limpar a voz. Experimente e verá. 
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como um revólver ameaçador... e sim como um delicioso sorvete de chocolate.69 

Inspire, expire, respire 
Um bom número de problemas de locução se deve à falta de ar. Isso acontece porque 

nos habituamos a respirar mal, apenas com a parte alta dos pulmões. Na realidade, para uma 

conversação comum, onde as frases são naturalmente curtas, e as repetições de nós mesmos e as 

interrupções do outro oferecem pausas suficientes para tomar o ar, não há maior dificuldade. O 

problema começa quando o locutor se vê sozinho, diante de um texto com frases longas e 

parágrafos compridos. Quando tem de falar e ler e continuar falando sem contar com nenhum outro 

recurso além da própria voz. 

Os bebês, sem ter estudado locução, conseguem respirar bem, com toda a barriga. 

Seus pulmões pequeninos precisam encher-se para oxigenar o corpo inteiro. Nisso consiste a tão 

recomendada respiração diafragmática: utilizar ao máximo nossa capacidade pulmonar. 

O diafragma separa o tórax do abdome. Funciona automaticamente, como um fole 

bem regulado. Quando inspiramos, esse músculo se contrai, se aplana e permite a entrada de ar 

para os pulmões. Em contrapartida, quando o diafragma se afrouxa, soltamos o ar convertido em 

bióxido de carbônio, expiramos. Por isso, depois de haver comido muito, com o estômago cheio, 

teremos dificuldade de respirar. O diafragma não será capaz de descer e deixar espaço para o ar 

novo.70 

Da mesma forma, quando ficamos nervosos, os músculos do diafragma ficam tensos, 

crispados, e também não permitem encher os pulmões. Respiramos mal, a voz quase não sai. E 

isso, por sua vez, nos deixa ainda mais nervosos. 

Falamos apressados, inquietos. Precisamos de muito oxigênio para repor o que foi 

queimado durante o esforço muscular. Não é suficiente o que inspiramos pelo nariz. Então, 

começamos a engolir ar pela boca. Além de se ouvir um ruído feio pelo microfone, esses arquejos 

impedem-nos de modular bem as frases. 

Antes de entrar na cabine, como dissemos, é bom respirar fundo duas ou três vezes. 

Relaxe. Sinta como o ar fresco ventila até o último canto do seu corpo, desde o cocuruto até o 

dedão do pé. Agora sim, coloque-se bem na frente do microfone, sem se encolher ou dobrar. 

Aproxime a cadeira, levante o peito, descanse as mãos sobre a mesa. Sente-se e sinta-se 

confortável antes de falar. Dessa maneira, administrará melhor sua reserva de ar para poder 

                                                 
69 Locutores com muitas horas de vôo confessam sua tensão sempre que se deparam novamente com o 
público invisível do rádio. Isso é normal, até saudável. Mostra que estão levando a sério o ofício de falar. 
Não sentir nenhuma preocupação indicaria desleixo. 

70 À medida que o oxigênio entra no corpo, o cérebro trabalha melhor, e conseguimos pensar melhor. Quando 
passamos muito tempo sentados, fazendo um trabalho intelectual, ficamos inchados e inconscientemente 
necessitamos colocar-nos de pé e caminhar, posições nas quais o cérebro se oxigena mais que quando 
estamos sentados. 
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impostar a voz, para terminar com bom volume cada frase.71 

Quando estiver falando, inspire pelo nariz. Solte o ar, aos poucos, pela boca. Se fizer 

o contrário, inspirar pela boca, soará como se estivesse se sufocando. Pelo nariz, normalmente, o 

ar não faz barulho. 

Existem muitos exercícios para treinar a respiração. Todos eles possuem a mesma 

mecânica: inspirar amplamente pelo nariz, como se estivesse inalando o perfume de uma flor, de 

maneira que as janelas nasais se abram, as costelas se separem e o diafragma desça. A expiração 

pode ser rápida, até violenta ou contida, retendo o ar e controlando sua expulsão. Por exemplo, 

inspire profundamente. Segure um pouco o ar. Em seguida solte-o usando um canudinho de 

refrigerante, como uma bola que se esvazia, pelo tempo que agüentar. Durante 30 segundos, pelo 

menos. Quanto mais segundos, mais aumenta sua capacidade respiratória e o controle do ar em 

seus pulmões. 

Outro exercício recomendado é deitar-se no chão de costas, coluna reta, braços 

esticados, colocando um livro sobre a barriga. Nessa posição, respire pelo nariz, procurando 

levantar o livro o máximo que puder. Em seguida, solte o ar pela boca, aos poucos, contando 

mentalmente, até que o livro volte ao seu nível inicial. Continue inspirando e expirando, subindo e 

descendo o livro, aumentando a contagem o máximo que conseguir. Respire assim alguns 

minutos. Repita o exercício duas vezes ao dia. Além de praticar a respiração diafragmática, ficará 

muito relaxado, a ponto até de desmaiar, se descuidar! 

Falar ou escutar-se? 
Repare neste locutor: fecha os olhos e leva a mão ao ouvido formando uma espécie 

de fone natural. Com quem estará falando? Ele próprio se denuncia: com ninguém. Está escutando 

a si próprio, estabelece um curto-circuito da boca ao ouvido, sem chegar a nenhum lugar. Brinca 

com a própria voz. 

Esses colegas falam diante do microfone, e não com as pessoas. A desconexão é tão 

notória que, muitas vezes, esquecendo os ouvintes, referem-se a eles na terceira pessoa. “Talvez 

os ouvintes entendam que...”. Mas, com quem estará falando se não com os ouvintes? Essa 

distração revela o desinteresse do emissor e esfria completamente a relação com a audiência. 

Como se eu, diante de você, dissesse esta frase: “Talvez ele pense que...”. Só que ele é você! 

Locutor não é quem fala, e sim quem consegue o contato, quem estabelece a 

comunicação com o outro, quem se faz escutar. Uma palavra ao vento, um sinal de som sem 

ninguém que a receba, equivale a silêncio. Pior ainda, a ruído. De que adianta enviar uma carta 

com um bonito remetente mas sem destinatário? 

Um dos problemas dos radialistas é que falam às cegas. Na cabine, freqüentemente, 

                                                 
71 Naturalmente, não deve vestir roupa apertada na cintura, muito menos na garganta. Não fale ou leia 
olhando para baixo. Erga os papéis. Mas não os interponha entre a boca e o microfone! 



 

 

80 

 

não há viva alma. Colocados diante de um vidro, que para muitos acaba convertendo-se em 

espelho, correm o risco de acabar monologando, falando sozinhos, como loucos.72 Assim como o 

ouvinte enxerga com a imaginação, o locutor deve treinar a imaginação para enxergar o ouvinte. 

Pressenti-lo em sua casa, em seu trabalho, nos lugares onde o sintonizam.73 Uma locutora da 

Radio Cutivalú, em Piura, para não esquecer a recomendação, ia para o seu programa matutino 

com uma coleção de fotos e colocava-as diante dela durante todo o programa: uma camponesa 

acendendo o fogão, um velho pescador com seu cachimbo, um bebê empurrando o andador, um 

avô com o seu chapéu de palha e seu mate de chicha. E falava com eles. Por meio desses rostos 

de papel, chegava a milhares e milhares de ouvintes. 

Coletivamente individual 
Compramos o ingresso e vamos no domingo ao jogo de futebol. Nas arquibancadas 

uma multidão vocifera os gols, reclama do juiz, faz olas, brinca, se inflama com a vitória iminente. 

Havíamos chegado desanimados por causa da última discussão com o chefe. Mas uma vez no 

meio da multidão, somos contagiados pela euforia geral. Aplaudimos quando todos aplaudem, 

rimos e xingamos quando todos o fazem. As emoções são transmitidas de uns para outros como 

correntes elétricas, as opiniões sobre o jogo formam-se coletivamente, condicionam-se pelo que 

dizem aqueles que nos cercam. Vivemos uma verdadeira comunicação de massa. 

Nada semelhante ao que experimentamos no dia seguinte, quando nos levantamos e 

sintonizamos nossa emissora predileta. Talvez estejamos sós, talvez acompanhados. De qualquer 

maneira, a voz do locutor dirige-se a mim, fala comigo na segunda pessoa, me interpela. Algumas 

vezes, a comunicação radiofônica torna-se tão individualizada entre o locutor e o ouvinte que 

telefona, que mais parece um telefone ao ar livre. 

E no entanto, costumamos dizer que o rádio é um meio de comunicação de massa. 

Por quê? Em que sentido? Porque se dirige a muitos, oferece a mesma programação a milhares de 

ouvintes. Concordo, a emissão é coletiva. Mas o consumo não. E é nisso, exatamente, que está a 

diferença. É verdade que ainda existem comunidades rurais ou indígenas onde o rádio é escutado 

em grupo, até na praça da cidadezinha, com a freguesia reunida em torno dos alto-falantes. Era 

assim que se escutava rádio, antigamente, no tempo de nossos avós. Mas a tendência, provocada 

pelo aparecimento da televisão e dos equipamentos transistorizados, foi personalizar cada vez 

mais a audição. 

A confusão de planos —oferta coletiva, consumo individual— pode nos levar a 

                                                 
72 Equivoquei-me. Há pouco tempo atrás, inscrevemos na AMARC a Radio La Colifata, uma emissora do 
hospital psiquiátrico Borda, em Buenos Aires, onde os doentes fazem os seus programas e os transmitem. 
Os coordenadores da emissora descobriram o valor terapêutico da palavra pública, que os doentes mentais 
possam fazer seus programas de música, cumprimentar seus familiares, recitar seus poemas. Descobriram 
igualmente pela sensatez de seus julgamentos, que os loucos não são tão loucos... e que existem lúcidos 
irremediáveis. 

73 Essa recomendação torna-se ainda mais indispensável para os locutores das emissoras de ondas curtas, 
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grandes equívocos. A quem nos dirigimos quando falamos pelo rádio? A uma multidão? A verdade 

é que não sabemos com quem nem com quantos falamos. Nunca saberemos com exatidão. No 

estádio, podem contar-se os ingressos. Mas, e os ouvintes, como contá-los? Nem se 

dispuséssemos do arbitron,74 quem nos garante que imediatamente após a última medição grande 

parte do público não desligou seus aparelhos, cansada de nossa conversa? E se agora que 

estamos no ar ninguém estiver nos sintonizando? Por sorte, um telefonema inesperado esconjura o 

vazio de nossa solidão de locutores: “Oi, sou uma fiel ouvinte do seu programa...”! 

Vamos supor que temos uma grande audiência, comprovada ou intuída. O que isso 

muda? Esses milhares de ouvintes não estão juntos, não se encontram reunidos em um lugar 

comum para escutar-nos. Certamente, quando ouvimos o jogo de futebol pelo rádio, imaginamos a 

multidão e vibramos à distância com ela. Nesses momentos, o rádio volta a ser espetáculo, como 

há algumas décadas, e não é por acaso que sentimos vontade de sair correndo até os vizinhos 

para dividir com eles o fervor coletivo. Mas o estado habitual do ouvinte não é esse. A recepção da 

música, das notícias, dos próprios comerciais e até dos espaços dramatizados foi individualizando-

se, atingindo níveis íntimos, mais que qualquer outro meio de comunicação social. 

Agora, abre-te sésamo! Do dito, se desprende um dos mais apreciados segredos de 

nosso ofício, contra-senha do locutor perspicaz: quando você fala pelo rádio, não está se dirigindo 

a uma multidão, nem mesmo a um grupo. Dirige-se ao Luís. À Luísa. A uma pessoa. A um amigo 

desconhecido de total confiança. A uma amiga que de algum lugar remoto está escutando você. O 

rádio se transformou em diálogo, conversa particular à luz pública. Não é discurso diante de um 

auditório nem declamação diante de platéias lotadas. No rádio, conversar é a arte75. 

A partir disso, alguns autores recomendam o emprego exclusivo do singular na 

locução radiofônica, o que também seria um exagero antipático. A melhor forma de constatar esse 

erro consiste em gravar uma conversa cotidiana: 

 

Não, Micaela, este xampu não presta para nada. Vocês o usam por vaidade, mas 

repare como está quebrando o cabelo. Você não acredita? Pois todas as minhas 

vizinhas sabem disso. O problema é que querem vender-nos qualquer lixo com a 

história de parecer modernas! 

 

Nesse parágrafo, nossa amiga pula do singular para o plural, da primeira para a 

                                                                                                                                                     

com diferenças horárias e oceanos entre elas. 
74 Empresa norte-americana que mede os índices de audiência com um sensor de canais incorporado ao 
aparelho de rádio ou ao relevisor. 

75 Rudolf Arnheim,: “Na prática, manifesta-se continuamente que no rádio uma voz íntima, baixa e pessoal 
produz melhor efeito. Apesar de tudo, diariamente observa-se que nem todos falam ao microfone, como 
representante de um dos milhões de ouvintes que se encontram sentados, com total intimidade, diante de 
seu receptor, mas grita-se através do microfone com um grupo de milhões de pessoas” (op. cit., p. 50). 
William Grigsby, o melhor comentarista político da Nicarágua, mantém há anos una revista noturna de 
atualidades, Sin Fronteras, pela Radio La Primerísima. Seu estilo coloquial, sua total e sugestiva 
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segunda pessoa. (A terceira ela reserva para as ausentes). Assim falamos normalmente. E é 

natural que seja assim, porque Micaela é Micaela. Mas também é secretária. É vizinha. É cliente do 

salão de beleza. É noiva. E é paraguaia. E... em cada dimensão misturam-se singularidades e 

pluralidades, eu e minhas circunstâncias. No rádio, importa esclarecer, dirigimo-nos a uma só 

pessoa, e não a uma pessoa só76. 

Personalizar o receptor e também o emissor. Ou seja, o animador de um programa de 

rádio tem nome e personalidade, tem família e estados de espírito, pode adoecer, rir, conta seus 

casos, estabelece cumplicidades com o público. As vozes sem rosto não criam laços de amizade 

ou credibilidade. 

É curioso como as pessoas costumam lembrar mais o nome do animador que o do 

seu espaço. “O programa do fulano” costuma-se dizer. E isso é resultado da dinâmica interpessoal 

que pretendemos conseguir na comunicação radiofônica. Sempre se correm riscos quando o 

locutor, como Manuel de Tamayo, começa a pensar mais em sua voz que em sua palavra, mais 

em si mesmo que em seus ouvintes. Mas se o vedetismo é ruim, pior é o anonimato. 

Uma naturalidade bem treinada 
Estava dirigindo uma oficina de programação em Cochabamba, Bolívia. Os colegas 

das Escolas Radiofônicas San Rafael, em círculo, foram apresentando-se um a um, expressando 

seu desejo de aprender. Quando chegou a vez de um dos veteranos, um locutor de bigodinho 

curto, franziu a testa e aprofundou a voz: “Eu sou...”. Fiquei surpreso com aquele tenor frustrado. 

“Minha experiência tem sido ampla em todas as disciplinas da atividade jornalística...” Procurei 

encaixar uma piada, descontrair o ambiente. Tudo inútil. “Trabalho nesta empresa de rádio já há 

vinte anos...” Para fazê-lo reagir, ocorreu-me a seguinte pergunta: “Vinte anos... ou um ano 

repetido vinte vezes?” 

Alguns locutores —complexo de superioridade ou de inferioridade?—, depois de 

tantos anos de prática, não conseguem descobrir outro segredo radiofônico, conseqüência do 

mencionado anteriormente: para conseguir esse clima de conversa, a naturalidade é indispensável. 

Em um ambiente familiar, íntimo, toda a grandiloqüência torna-se risível.77 

Esses locutores, por andarem ensimesmados, como os adolescentes, perguntam 

pouco, lêem menos ainda e, diante do microfone, não têm nada de original para falar. Na falta de 

garganta, fazem barulho. Impostam a voz, afetam-na, imaginando que assim despertarão a 

admiração dos ouvintes. Solenidade fátua, maquiagem desnecessária que não fazem senão 

ridicularizar o locutor. Cada um possui o timbre que possui e todas as vozes soam bonitas quando 

                                                                                                                                                     

naturalidade, dão a impressão de que ele está em nossa casa, falando ao nosso lado. 
76 Nem sempre nem em todos os formatos nos dirigimos a um ouvinte em particular. Quantos animadores de 
revistas não abrem seus programas com saudações coletivas e mantêm um jogo de plurais e singulares ao 
longo de todo o programa? Os comentaristas políticos e esportivos fazem o mesmo. 

77 HILLS, George. Los informativos en radiotelevisión. Madrid, RTVE, 1981. p. 18. 
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transmitem alegria, vibrações positivas. 

Tenha como certo o seguinte: a primeira profissionalidade de um locutor ou locutora 

consiste na máxima naturalidade de sua voz. Faça a prova, comece a locutar e grave a própria voz 

durante alguns minutos. Depois ouça: “É a sua voz ou você está afetado?” Procure um amigo 

sincero e pergunte a ele: “É assim que eu falo? Soa falso, altero a voz? Estou gritando? Pareço 

inseguro?” 

Trata-se de encontrar um tom coloquial, descontraído. Colocar a voz em mangas de 

camisa, como diz um amigo colombiano. Esquecer que temos um microfone na nossa frente para 

que o ouvinte possa esquecer que estão falando com ele por meio de um microfone. O melhor 

locutor é aquele que não parece ser. 

Naturalidade, sim. Mas treinada. Porque no quintal de casa eu posso falar com total 

desenvoltura e não menos tédio. A espontaneidade não garante a amenidade do locutor nem a 

captação do interesse do público. Sejamos realistas: sempre será mais fácil aborrecer que entreter, 

existe mais gente sem graça que engraçada no planeta. Até os temperamentos mais dinâmicos, 

por causa da lei implacável do mínimo esforço, podem empreender a cômoda descida até a chatice 

hertziana. 

Não podemos dar trégua à rotina. Ela é a inimiga principal da locução. Como qualquer 

elemento físico, as palavras também vêem-se submetidas à entropia, tendem ao esfriamento. E 

não é fácil sobrepor-se a esse desgaste quando temos de fazer uma entrevista diária, um editorial 

diário, um programa de segunda a sexta-feira, cinco dias por semana, e cinqüenta semanas por 

ano. E durante muitos anos. Aí se conhece o verdadeiro profissional do rádio: aquele que sabe 

manter a energia primordial e encara o desafio de falar todas as vezes com a paixão de sempre. 

Perguntamos mais uma vez: por que as pessoas ligam o rádio? Exatamente para 

esconjurar o cansaço de sua vida. Para divertir-se, sentir-se bem e melhorar o ânimo. Gostemos 

ou não, bem poucas pessoas (talvez nós?) ligam o receptor para se educar, para esclarecer a 

mente, para ouvir conselhos. Também não queremos que nos falem de problemas e coisas 

amargas. E não é por egoísmo. E sim porque já carregamos muitos problemas pessoais para que, 

ainda por cima, nos venha mais algum pelo rádio. 

Pelos microfones você pode fazer de tudo, equivocar-se, falar coisas loucas, reclamar 

sem motivo. Até arrotar, como ouvi um locutor babaca fazer em um concurso de Adivinhe o som. 

Os ouvintes vão se incomodar, mas com certeza continuarão escutando, ainda que seja para 

criticá-lo. A única coisa que o público não consegue agüentar — com toda a razão — é um locutor 

desinteressado. Ninguém tem obrigação de aturá-lo. Porque deveria fazê-lo, já que, para livrar-se 

dele, basta girar o botão do dial? 

Quando entrar na cabine, deixe para trás todas as suas preocupações. Entre 

contente. Esqueça o namorado que a traiu e a dor de barriga. Se estiver de mau humor, fique na 

boa consigo mesmo. Se não conseguir acalmar o sangue, melhor não locutar. Para quê? Seus 
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sentimentos, por meio de um fio invisível, serão transmitidos aos ouvintes.78 Se estiver triste, seu 

público ficará triste; se alegre, ficará alegre; se estiver frio, esfriará aqueles que o ouvem. Deixe do 

lado de fora, engavetados, os seus problemas pessoais. E entre para falar ou para gravar como se 

acabasse de ganhar na loteria. Isso é profissionalismo. 

Como manter esse tom dinâmico, alto, muito quente como dizem os brasileiros? 

Existe alguma maneira de conseguir isso? Claro que sim: dominando a modulação. Modular é 

brincar com a voz: subir o tom, baixá-lo, mudar o ritmo, apressar uma frase, demorar-se em outra, 

enfatizar as palavras mais importantes e fazer a pausa oportuna. A boa modulação transforma uma 

palestra ou uma leitura plana, mo-nó-to-na, em palavra viva, envolvente. 

Para uma boa modulação a convicção é fundamental: acreditar no que se diz e 

desejar dizê-lo a alguém. Se você está falando porque não há outro jeito, porque hoje é seu dia de 

falar, em poucos minutos o público vai descobrir a moeda falsa, a palavra oca. É algo que se sente, 

se intui. Um locutor sem convicção é como bala sem pólvora. E para adquiri-la não é preciso 

diploma. Qualquer motorista que tiver o carro batido vai pular para o meio da rua e proferir um 

discurso inflamado manifestando sua inocência. 

Convicção do espírito e gesticulação do corpo. Quando entro em uma cabine de rádio, 

antes de prestar atenção nas vozes dos locutores, olho para suas mãos. O locutor profissional logo 

é reconhecido por causa dos gestos, pelas caretas do rosto, o brilho dos olhos, a posição dinâmica 

com que se coloca diante do microfone. Aqui vale o caso do ovo e da galinha, quem veio primeiro? 

Porque a convicção interior nos faz movimentar os braços, arquear as sobrancelhas, levantar o 

dedo que acusa e cerrar o punho que afirma. E por sua vez, a gesticulação externa vai produzindo 

em nós uma atitude mais convicta e, por isso, mais convincente.79 

Contaram-me uma piada sobre os primeiros telefones instalados na Sicília. Todos os 

habitantes estavam reunidos diante do novo aparelho para aprender como funcionava: 

— Atenção —disse o técnico—. Com a esquerda pegam o fone, com a direita discam 

os números. E pronto, já podem falar. 

— Falar? —respondeu um camponês siciliano—, com que mãos? 

Essa história também serve para o rádio. Diante do microfone é preciso falar com todo 

o corpo. Não cruze os braços ou os esconda atrás ou sob a mesa. Aproveite todos os seus 

músculos, especialmente os do rosto, para dar força às suas palavras. Da mesma forma que 

sublinha uma frase importante no papel, aprenda a ressaltar as palavras com o tom dinâmico de 

sua voz e a ajuda das mãos. Não se trata de gritar. O microfone não é surdo e a cabine não é o 

mercado. Fale normalmente, mas com energia, carregando as palavras de intenção e emoção. 

Também não se trata de correr. Não confunda ritmo com atropelo nem estar animado com 

                                                 
78 Já dizia Horácio em sua Ars Poetica: “Se quiser ver seu público chorar, chore primeiro”. 
79 A gesticulação, certamente, é um assunto cultural. A expressão corporal de um guatemalteco ou de um 
andino é muito mais retraída — ou reprimida — que a de um brasileiro ou argentino. Cada qual deve falar 
dentro do seu estilo, é claro, mas desenvolvendo ao máximo as possibilidades de seu corpo. 
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esganiçar-se. Coloque-se a um palmo do microfone. É a distância ideal para a voz. Mais perto, 

soará distorcida. Mais longe, perderá presença. 

Com o espírito solto e o corpo desenvolto, já podemos libertar a língua e explorar suas 

infinitas possibilidades. A língua não serve só para falar. Com ela cantamos, com ela podemos 

reproduzir incontáveis sons da natureza. Se prestarmos atenção, as três vozes da linguagem 

radiofônica —efeitos, música e palavras— cabem neste pequeno músculo que ocupa, por sua 

incrível versatilidade, mais espaço no córtex cerebral que nenhum outro do corpo humano. 

Nossas línguas foram se subdesenvolvendo, atrofiando suas possibilidades 

expressivas. Se perguntarmos a um camponês onde está seu cavalo, responderá somando à 

palavra a onomatopéia do galope. Se falarmos com uma criança sobre aviões ou sobre qualquer 

outra coisa, vamos ver que a criança sabe brincar com a voz e imitar com ela os ruídos ambientais. 

Para que nos serve a boca quando estamos atrás dos microfones? Para falar, é claro. Mas em 

nossa locução podemos fazer outras coisas: assobiar, cantarolar, declamar, imitar, rir, suspirar, 

sussurrar, pigarrear. Podemos incorporar em nossa conversa todos os sons do mundo. Tirar 

proveito da língua, nossa mais dócil colaboradora.80 

Cada qual com suas peculiaridades 
No capítulo anterior, mencionei as expressões regionais e a riqueza de incorporá-las 

em nossa conversa radiofônica. Poderíamos dizer o mesmo das pronúncias regionais? Ou será 

que os cantados dos países e das regiões deveriam ser eliminados? 

Muitos manuais de locução defendem a pronúncia neutra. De acordo com eles, quanto 

menos reconhecível for o jeito de falar, mais profissional será. O idioma não deve conter impurezas 

nem cadências que denunciem a procedência de quem o emprega. E assim, alguns professores 

treinam os bolivianos para que não arrastem os erres e os equatorianos, para que não assobiem 

os esses. Corrigem os mexicanos por causa das inflexões tão profundas, como as do contrabaixo. 

Fazem o argentino repetir villa e cavallo para que os eles não chiem tanto. E aos venezuelanos, ve, 

pedem que não repitam tanto a expressão vale. Nos disseram que o locutor, é como o leite: tem de 

ser pasteurizado e homogeneizado. 

Ai, bendito! —invocarão regionalmente os boricuas—, por trás desse empenho pela 

uniformidade estão quinhentos anos de complexos. Embora os crioulos fossem mestiços e 

mulatos, não queriam parecer que eram. Que não se descubra o índio por causa de suas vogais 

trocadas nem o escravo negro pelo sotaque mandinga. Que na escolinha da serra e da selva se 

ensine o idioma correto, o idioma dos acadêmicos. Que pareçamos brancos. Que falemos como 

brancos. 

                                                 
80 O Radio Arte, filho direto da música e do teatro, experimenta com sucesso todas as possibilidades sonoras 
do corpo humano, desde uma linguagem pré-conceitual (murmúrios, sussurros, gritos, gemidos, 
ressonâncias, onomatopéias) até cantar e cantarolar. Sobrepondo planos, e cruzando vozes com sons 
desarticulados, consegue-se efeitos acústicos surpreendentes. 
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Para espanholizar-se mais, alguns locutores latino-americanosempregam o vosotros e 

fazem festa com os zês.81 Mas estamos na América, e não em Toledo ou Salamanca, na Espanha. 

Mais ainda, os andaluzes não falam como os galegos nem como os catalães. Não existe o 

pretenso castelhano único nem mesmo na terra de Lope de Vega, muito menos em nossa 

variegada América Latina. Assim pois, deixemos a pronúncia neutra —tão impossível de conseguir 

quanto aborrecida quando se consegue— para os lingüistas melindrosos. E que os chilenos 

continuem falando com seus agudos, e os mam da Guatemala com seus guturais, e os aimarás 

dos Andes com seu inimitável k’, e os brasileiros com seus múltiplos sotaques. Que cada país e 

cada etnia tenha o seu próprio tom. Cada um com suas peculiaridades, como dizia o filósofo. 

Defendendo as pronúncias regionais e nacionais não queremos jogar pela janela o 

esforço de pronunciar bem as palavras e as letras. Uma coisa é a pronúncia e outra, a dicção ruim. 

Se o dominicano troca o r pelo l e o l pelo r, essa falha deve ser corrigida. Se você come mais 

esses que espaguetes, tenha um pouco de cuidado no momento de fazer locução. Entretanto, uma 

coisa é preocupar-se com a pronúncia e outra bem diferente e obcecar-se nela. Os ouvintes não 

estão muito preocupados se o locutor pula um esse, pois eles pulam cem esses. Enfim, de boas 

dicções o próximo subtítulo está cheio. 

Boa articulação, melhor dicção 
Chamamos de boa articulação à pronuncia clara das palavras. Que os demais possam 

ouvir e distinguir bem tudo o que dizemos. Por hábito ou por preguiça, algumas pessoas falam com 

a boca muito fechada, quase sem mexer os lábios. Outros, por timidez, adotam um tom baixo 

demais e mal se entende o que estão falando. Levante o rosto, limpe a garganta, tempere as 

cordas vocais, abra bem a boca. Como o músico, o locutor afina seu instrumento antes de começar 

a tocar, para que o público não perca uma única nota de sua sinfonia. 

Uma prática recomendada para articular melhor consiste em morder um lápis, como 

se tivéssemos um freio de cavalo na boca. Nessa posição, comece a ler um jornal. Ou se preferir, 

cante o hino nacional inteiro, com voz forte. Faça esse exercício todas as manhãs. Além de 

fomentar o patriotismo... relaxará todos os músculos do rosto! 

Soletrar também ajuda. Pegue um livro e leia em voz alta, lentamente: “Quan-do-o-co-

ro-nel-Au-re-lia-no-Bom-di-a...” Avance alguns parágrafos assim, exagerando a leitura, fazendo 

caretas. Em seguida, soletre mais rápido, certificando-se de que está pronunciando cada uma das 

letras de cada palavra. 

A boa dicção é outra coisa, trata da pronúncia correta de todas as letras e palavras. A 

articulação se refere à clareza. No momento estamos falando de correção. 

                                                 
81 Em vários países de língua espanhola, da América Central e do Cone Sul, se utiliza o vós até como 
tratamento mais familiar que o tu, bem como a conjugação tenés, querés. Não há problema nisso, faz parte 
da fala comum. O pedantismo começa quando complazemos vuestros oídos con ezta zenzazional mezcla 
de dizcos (como diz o ditado castelhano: “Quando não se sabe, acaba-se colocando o zê onde não cabe”!). 
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Não é preciso apelar para a popularidade da emissora e nem para a coloquialidade da 

linguagem radiofônica para martelar o idioma. Em um sociodrama não terá importância, pois reflete 

nossa maneira de falar rotineiramente. Em uma entrevista, o entrevistado pode falar como quiser, 

desde que não ofenda. Mas para apresentar um programa de variedades ou um noticiário, os 

locutores devem esforçar-se para pronunciar bem.82 

Também não é preciso ir ao outro extremo, a uma mania de dicção que tire a 

naturalidade do locutor. Por exemplo, querer pronunciar até o segundo s de Strauss e o p de 

psicologia. (Conheci um animador que falava pepsicologia). Em alguns cursos de locução, exercita-

se o som fricativo do v para diferenciá-lo do b. Esse exagero, não admitido no idioma espanhol, 

soa muito pedante. 

Vejamos alguns dos erros de locução mais freqüentes: 

Letras comidas ou acrescentadas 

• os esses, especialmente 

Letras trocadas 

• r por l, e por i... 

Palavras ditas erroneamente 

• interviu em vez de interveio 

• houveram em vez de houve 

• palitó em vez de paletó 

• prazeiroso em vez de prazeroso 

• padastro em vez de padrasto 

Os trava-línguas não servem apenas para as crianças, mas para melhorar a dicção 

dos adultos. Procure um com letras incômodas para você. Por exemplo, se tiver problema com os 

erres, não duvide em praticar o conhecido: “O rato roeu a rica roupa do rei de Roma”. Pronuncie a 

frase duas, quatro, oito, dezesseis vezes... até que a língua obedeça! 

Nas fórmulas químicas temos outro espetacular exercício de dicção. Leia as bulas dos 

remédios, e suas complicadas fórmulas. Ou imite Mary Poppins quando ensinava seus alunos a 

cantar SUPERCALIFRAGILISTICOESPIRALIDOSO! 

Ler ou não ler: eis a questão! 
O que você pensaria se eu fosse visitá-lo e chegando à sua casa, cumprimento, entro, 

sento, pego um livro e começo a declamá-lo para você e toda a sua família? Certamente, pensaria 

que está faltando um louco no manicômio. E esse tipo de loucos não são poucos, só que estão nas 

cabines de nossas emissoras. 

No rádio não se lê. Seja qual for o formato do programa. Nos noticiários, quando se 

                                                 
82 Para os nomes ou palavras em outros idiomas, pergunte a alguém que saiba e certifique-se de como são 
pronunciadas corretamente. Pronuncie com naturalidade. Não queira dar uma de gringo ou de francês. Vão 
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percebe um tom de leitura, não é tão grave, pois o ouvinte sabe que a notícia não está sendo 

improvisada pelo locutor. Mas nos programas de animação, nos esportivos, nos musicais, nos 

programas de entrevista, nos sketches, nas revistas, nas próprias vinhetas, até nos editoriais, é 

proibido ler. Mais exatamente: que soe como se estivesse sendo lido. 

Por quê? Porque o ouvinte se distrai. Ou se chateia. Porque é cansativo acompanhar 

o som cadenciado e repetitivo da leitura. Faça a prova, pegue um jornal e comece a lê-lo sozinho. 

Você vai mais devagar ou mais rápido, pula alguns parágrafos que não lhe interessam, depois 

volta para trás porque faltou ler algum dado, olha uma foto, repete um parágrafo que gostou e quer 

saboreá-lo melhor. Ao ler, você impõe seu ritmo. 

Quando está ouvindo alguém ler, você vai a reboque. Precisa estar concentrado e 

superconcentrado, para não perder o fio da frase e da meada do parágrafo. A situação se complica 

quando é pelo rádio, onde não existe a possibilidade de dizer ao locutor distante: “me perdi, colega, 

repita por favor”. 

Ouvir uma leitura cansa. Cansa nos congressos, nos simpósios, nos mal chamados 

seminários abarrotados de palestras.83 No colégio acontecia a mesma coisa, quando nos ditavam a 

lição. Mas, pelo menos, tínhamos a feliz alternativa de prestar mais atenção nas pernas da 

professora ou nos lindos olhos do professor. No rádio o único estímulo é a voz do locutor. 

O problema é mais profundo. Quando lemos, estamos decifrando um código escrito. 

Essa linguagem escrita tem uma sintaxe — a maneira de enlaçar as palavras — muito diferente da 

linguagem falada. A melhor maneira de comprovar isso é gravar uma conversa familiar e depois 

transcrevê-la, passá-la para o papel tal e qual, sem editar as frases e os parágrafos. 

Descobriremos com surpresa, como se fosse a primeira vez que nos olhássemos no espelho, a 

construção original da linguagem falada: as repetições de palavras, as hesitações, as inversões de 

verbos e predicados, as onomatopéias, o vaivém da frase, os eloqüentes absurdos de nosso 

linguajar espontâneo. 

Com as palavras acontece a mesma coisa. No momento de escrever, lançamos mão 

de expressões incomuns, compradas em outro armazém lingüístico. Palavrinhas domingueiras, 

dizem no Caribe, para diferenciá-las das que empregamos diariamente. Quando estamos diante do 

papel em branco, aparece em nossa mente o vocabulário dominante que escutamos na escola, na 

biblioteca, nos intermináveis livros que estudamos, nos discursos maçantes que temos de 

agüentar, e que agora, sem ruborizar-nos, estamos dispostos a repetir. Vamos informar sobre um 

terremoto e escrevemos deslocamento telúrico. Chamaremos a rua de rede viária e a vaca de 

exemplar bovino.84 

                                                                                                                                                     

rir de você em sua própria língua! 
83 Ouvi em Manágua uma entrevista com Eduardo Galeano, por ocasião de um encontro intelectuais. O 
entrevistador, muito solene, perguntou-lhe sobre o tema que viera desenvolver: 

 Sobre o que versará sua palestra, senhor Galeano? 
 Eu não cometo palestras — respondeu seco o escritor uruguaio. 
84 Uma equipe de lingüistas dominicanos estudou as diferenças da linguagem empregada pelos diferentes 
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Essa linguagem escrita não serve para o rádio. Assim como não podemos ler pelo 

microfone —ou deixar transparecer que algo está sendo lido—, também não podemos escrever —

ou deixar transparecer que foi escrito— para o microfone. O estilo do rádio é vivo, quente, 

conversado. Isto deve ser dito uma e mil vezes, repetido, gravado em letras de ouro na porta da 

cabine para que ninguém esqueça ao entrar: “Fazer rádio é falar com o público, e não ler um texto 

diante dele”. 

É preciso aprender a ler como se estivéssemos conversando. Alguns formatos, pela 

responsabilidade que implicam, deverão ser roteirizados até seus últimos detalhes. Ninguém será 

tão imprudente a ponto de improvisar um editorial sobre um assunto político importante, onde cada 

palavra tem seu peso e sua medida. Nesses casos e em outros, será preciso queimar as pestanas 

para redigir um bom texto e lustrá-lo bem. Mas depois, na hora da verdade, no momento de ir ao 

ar, teremos de interpretá-lo dando a impressão de que é algo novo, que está sendo pensado e dito 

naquele instante. 

John Hilton, um dos mais populares comentaristas da BBC nos primeiros anos do 

rádio, tinha uma regra básica para dominar essa técnica da leitura que não parece leitura: “Para ler 

como se estivéssemos falando, é preciso falar enquanto se escreve. Se você estivesse próximo do 

meu quarto enquanto escrevo uma fala, ouviria vozes e resmungos e uma total declamação do 

começo ao fim. Pensaria que dentro do quarto há alguém que tem um parafuso solto, que não pára 

de falar sozinho. Mas não estaria falando sozinho, estaria falando com você”.85 

Escreva para o ouvido, a fórmula é essa. Escreva ouvindo as palavras, saboreando as 

voltas, até as incorreções da sintaxe, próprias de linguagem falada. Escreva assim mesmo, como 

soa, e vai ver, ou melhor, escutar a diferença. 

Quatro níveis de leitura 
“Eu faço o roteiro e você a voz”, assim ouvi falar um radialista da CORADEP, na 

Nicarágua86. Essa frase não é rara, é ouvida com freqüência deplorável nas emissoras. E muitos 

locutores acabam acreditando nela. Que soe bonito, isso é o que interessa. Que o locutor se ocupe 

com a forma e o produtor com as idéias, com o conteúdo. Com essa divisão de tarefas, o locutor 

                                                                                                                                                     

setores sociais e, muito especialmente, entre a linguagem falada e a escrita. Depois de comparar dezenas 
de entrevistas com textos escritos por profissionais, chegou a uma conclusão chocante. Os camponeses e 
habitantes dos bairros populares utilizam muitos verbos e substantivos concretos (69%), enquanto os 
substantivos abstratos e os adjetivos têm muito menos importância em seu vocabulário. Isso tem relação, 
naturalmente, com a vida cotidiana de trabalho físico e contato com coisas materiais como a vassoura, o 
tijolo, a terra e as bananas. Na linguagem escrita dos profissionais inverte-se a proporção anterior: os 
substantivos abstratos e os adjetivos — as idéias e suas decorações — passam para o primeiro plano 
(72%), enquanto os verbos e os substantivos concretos — a ação e a realidade — diminuem 
acentuadamente. Ou seja, duas em cada três palavras que o camponês e o operário utilizam o profissional 
não utiliza. E duas em cada três palavras que o profissional utiliza o camponês e o operário não utilizam. 
São duas línguas diferentes dentro do mesmo idioma. Ver Arturo Jiménez e Agustín, Navarro. Una guía de 
redacción para la comunicación popular. Santo Domingo, CEDEE, 1983. 

85 John Hilton. entrevista na BBC em 1o de julho de 1937. 
86 Corporação de Radiodifusão do Povo. 
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fica reduzido a um amplificador que emite sons, que não precisa entender o que lê. Atrofia 

preocupante, pois o locutor não fala para o vazio, dirige-se às pessoas, a um público muito 

concreto. Como pode comunicar o que não sente e sentir o que não entende? 

O primeiro nível —imprescindível para qualquer tipo de locutor— é a leitura 

compreensível: entender o que se diz, ser o responsável pelas frases que saem de sua boca. 

Existe algum exercício para ajudar a desenvolver essa capacidade? Comecemos pelas palavras. 

Leia a página de um romance. Você desconhece algum vocábulo? Utilize o “pai dos burros”. Se 

você se acostumar a ler com um dicionário ao lado, em pouco tempo terá duplicado ou triplicado 

seu vocabulário. 

Leia mais uma vez a mesma página. Descubra a idéia central e resuma o conteúdo 

em poucas palavras. Se não entender, leia novamente. Para não se aborrecer falando sozinho, 

pratique com um amigo. Trata-se de fazer um resumo, e não de decorar o texto. 

O segundo nível poderia ser chamado de leitura pontuada. Os sinais de pontuação 

são como os sinais de trânsito do idioma. Como na estrada, também em um texto sofrem-se 

acidentes: correr demais pode matar o sentido do que está escrito. Em compensação, quando se 

freia a tempo, as pausas tornam o texto compreensível e o valorizam. 

Existem dois sinais de pontuação fundamentais: 

• as vírgulas. São como a luz amarela e entoadas para cima � 

• os pontos. Representam o semáforo vermelho e são entoados para baixo � 

Aproveite para tomar ar nesses semáforos, especialmente nos vermelhos! 

Uma boa prática consiste em ler alguns parágrafos na frente de um amigo. Sem olhar o texto, ele 

deverá indicar onde acredita que estão as vírgulas e os pontos. Se coincidir com o que está escrito, 

você está respeitando os sinais de pontuação. 

Vejamos, agora, outros sinais de pontuação que também convém conhecer e obedecer: 

• ponto e vírgula (;) separa frases mais longas e implica em uma pausa maior que a 

vírgula. 

• Os dois pontos (:) são colocados antes de uma enumeração. Faz-se uma pausa 

mais curta que no ponto. 

• As reticências (...) indicam algo que não foi concluído ou preparam uma surpresa. 

A entonação fica aberta, solta. 

• A interrogação (?), com ela podemos fazer: 

— perguntas fechadas (de respostas sim ou não) que são entoadas para cima: 

“Você quer um sorvete?” � 

— perguntas abertas (qual?, quando?, onde?...) que são entoadas para baixo: 

“Qual sabor você prefere?” � 

• As exclamações (!) exigem mais ênfase na entonação da frase. Mantenha essa 

mesma força até o final, sem perder o entusiasmo. 
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• Os parênteses ( ) modulam-se com uma leitura mais suave, baixando o tom. 

• As aspas (“ ”). Quando denotam ironia, também se baixa um pouco o tom. 

Quando destacam uma frase célebre ou uma citação, faz-se uma rápida pausa, 

muda-se o tom e enfatiza-se a leitura. 

Terceiro nível: a leitura modulada. Já mencionamos anteriormente a modulação e na gesticulação 

que lhe corresponde. Se para falar sem papéis é necessária, para ler é imprescindível. Porque 

qualquer texto escrito pode suavizar-se com um bom jogo de voz. 

Para modular melhor, os locutores alcançam o texto com a vista. Os olhos vão na 

frente captando palavras que a boca ainda não pronunciou. Isso permite compreender o sentido da 

frase, antever alguns termos difíceis, saber quando respirar, quando conduzir melhor o ritmo. Esse 

exercício pressupõe uma grande concentração. Habitue-se a alcançar com os olhos três ou quatro 

palavras. Ou até mais. 

Muitos locutores marcam o texto que vão ler, sublinham com um lápis as palavras 

principais que dão sentido às frases e as destacam com uma maior intensidade de voz. Também 

salientam os números ou cifras-chave em uma informação. 

Há um quarto nível, que poderíamos chamar de leitura livre. Hilson nos recomendava 

falar enquanto escrevíamos para depois ler como se estivéssemos falando. Perfeito. Já temos um 

roteiro escrito para o ouvido. Agora é preciso lê-lo dando-lhe esse sabor de improviso, de conversa 

natural. Como conseguir isso? O caminho mais fácil é rodear o texto, livrar-se de sua literalidade, 

parafraseá-lo. Por exemplo, acrescente um comentário seu à frase: 

“Se o FMI continuar apertando, a corda vai partir.” 

Em uma leitura livre poderia ficar assim: 

“Se o FMI continuar, se continuar a-per-tan-do... aiaiai!... a corda, zás, vai partir.” 

Não é preciso fazer algo semelhante em cada linha. Nem se trata de inventar ou mudar o sentido 

do que está escrito em nome da originalidade. Por isso, o locutor deve conhecer bem o texto de 

antemão. Agora, ensaie pequenos contrabandos que flexibilizam o que está escrito. E faça esta 

pergunta a um amigo: “Parece que estou conversando?”. Não esqueça que a melhor leitura é 

aquela que não parece estar sendo lida. 

O improviso 
Uma vez, na Radio Progresso, em Havana, mostraram-me os roteiros de um 

programa juvenil com duas horas de duração. Eram dossiês, páginas e mais páginas onde tudo, 

absolutamente tudo, estava escrito e detalhado. Até as saudações: “Bom dia, amigos e amigas. 

Tudo bem com vocês?” Não é tolerável, não tem sentido nem pelo tempo enorme que se passa 

fazendo esse trabalho nem, e principalmente, pelos parcos resultados que com isso se obtêm. 

Não basta saber ler, nem mesmo com uma leitura livre. Um locutor precisa aprender a 

improvisar, a soltar a língua. A viver a aventura de falar sem papéis. Vale lembrar que improvisar 
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não significa dizer a primeira coisa que vem à boca. A verdadeira improvisação exige mais 

preparação que a redação de um texto. Pressupõe pesquisa, fazer um esquema de idéias, ter os 

materiais em dia, estar em forma. Uma vez preparados, como esportistas bem treinados, 

decolamos as asas delta e deixamos voar nossas palavras vivas da antena radiante até o ouvido 

do receptor. 

A capacidade de improviso, a fluência das palavras, depende de uma atitude 

permanente de curiosidade, de observar o mundo para conhecê-lo, de termos interesse pelos 

outros, de conversar sobre os mais variados assuntos. Falar aprende-se falando. E lendo. O vício 

próprio de um locutor são os livros, as revistas, os jornais... Sem muita leitura será difícil improvisar 

sobre qualquer assunto. O locutor vai parecer um poço seco onde não brota nenhuma opinião ou 

pensamento próprio. 

Uma boa técnica para exercitar o improviso consiste em escrever vários assuntos em 

pedacinhos de papel e colocá-los no boné. Podem ser temas complexos (as leis de imigração) ou 

mais rotineiros (a minissaia). Um a um, os colegas vão tirando um dos papéis e devem falar um 

minuto ou dois sobre o assunto. Os demais farão a avaliação: 

— Disse alguma coisa? Deu muitas voltas? 

— A introdução foi interessante. E o fechamento? 

— Usou as bengalas? Parecia inseguro? 

— A linguagem foi criativa? Transmitiu alguma idéia clara? 

— Que nota você lhe daria, de 1 a 10? 

Parteiras de palavras 
Competir, triunfar profissionalmente, estar nos primeiros lugares do rating... quem não 

almeja isso? Um locutor não se conforma em ser escutado por um pequeno grupo ou por uma elite. 

Seu destinatário é a grande audiência. O problema é que a popularidade não se consegue por 

decreto, mas conquista-se! 

E como conquistá-la? Em primeiro lugar, não imitando ninguém. Há quem desperdice 

sua vida de locutor imitando ídolos, deslumbrado com os que considera estrelas do microfone. 

Será que são mesmo? De qualquer forma, deixe os macaquinhos na mata e procure o seu estilo, o 

seu próprio caminho. Não se sinta superior a nenhum colega, mas também não se sinta inferior. 

Desenvolva sua própria personalidade. Apóie-se em você. Tenha coragem de ser diferente. E 

lembre-se: o melhor locutor é aquele que se parece com ele mesmo. 

O estilo próprio é uma combinação harmoniosa das qualidades que cada um e cada 

uma têm. Consegue-se aproveitando ao máximo suas aptidões: voz, talento, personalidade, 

formação... Entretanto, decisiva mesmo, é a atitude com que o locutor ou a locutora se relacionam 

com a audiência: cordialidade?, pedantismo?, desânimo?, entusiasmo? 

Tudo o que foi dito até aqui será inútil se falhar a base para estabelecer uma boa 


