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Quem não
comunica...bem
Se complica

 



A comunicação é um processo que envolve a
troca de informações entre dois ou mais

interlocutores por meio de signos e regras
semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de
um processo social primário, que permite criar e

interpretar mensagens que provocam uma
resposta. Wikipédia



A voz humana consiste no som produzido pela
vibração das pregas vocais modificado pelo

trato vocal. A voz humana é usada para falar,
cantar, gargalhar, bocejar, soluçar, chorar,
gritar etc. Sua frequência varia entre 50 e

3400 Hz. 



EXERCÍCIOS PARA
DICÇÃO, LEITURA,
ENTONAÇÃO

AQUECIMENTO E DESAQUECIMENTO DA VOZ



5 táticas incríveis de como melhorar a dicção
Grave e ouça a sua voz. ...

Pronuncie as consoantes com clareza. ...
Escolha o ritmo ideal para a fala. ...
Trabalhe o relaxamento da voz. ...

Pratique exercícios repetidamente. ...
Desenvolva as expressões corporais. ...

Procure um coaching de oratória e comunicação.



Leitura de vogais

Para ter uma boa dicção é importante respeitar
cada som que se emite, com uma atenção especial
para as vogais. Para isso, deve-se escolher um

texto ou a letra de uma música e fazer a
leitura somente das vogais, mantendo a sílaba

tônica das palavras.   



TRAVA-LÍNGUAS
melhorar a dicção é falar trava-línguas, como por exemplo:

 
"Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Quando a

mafagafa gafa, gafam os sete mafagafinhos"
"A rua de paralelepípedo é toda paralelepipedada."

 
"Sabendo o que sei e sabendo o que sabes e o que não sabes e o
que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou

simplesmente saberemos se somos sabedores."



O rato, ratazana, o ratinho, roeram as rútilas roupas e rasgaram as ricas
rendas da rainha dona urraca de rombarral.

Se os seis sábios são susceptíveis, seguramente sereis satisfeitos.
 

Sófocles soluçante ciciou no Senado suaves censuras sobre a insensatez de
seus filhos insensíveis. Suave viração do Sueste passa sussurante sobre

sensitivas silenciosas.
 

O tempo perguntou ao tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo
respondeu ao tempo que não tem tempo para dizer ao tempo que o tempo do

tempo é o tempo que o tempo tem.
 

Um rapaz tendo uma Zebra metida num casarão, desancou-lhe um dia a
febra que a pôs magra como um cão.



 
O rato roeu a rolha da real garrafa do rei da Rússia. O Borges relojoeiro

ruminara roendo raspas de raiz de romãzeira. 
 

O tambor rufará rápido: três rufos e seis batidas, para o remador desamarrar
rente o remo e remar contra a corrente.

A sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia que o sábio não sabia que o
sabiá não sabia que a sábia não sabia que o sabiá sabia assobiar.

 
Um doido destes de pedras, por nome Andrónico André, casado com dona Aldonça,

que em vez de dois, tinha um pé.



Rififi de piriquiribi viril chincrin e tiguimirim, inimissíssimos de pirlimpimpim.
Imbiri incio, pirim, quis distinguir piquiritis de chibis miris, timbris de dissímil

piriquiti.
 

O grugru dos murututus, mutuns, tuputus, jutus, juburus e urutumuns. O
lusco-fusco do morundu do sul púrpuro de lux. O zumzum do fundo do mundo é

imundo.
 

Florência, Francisca, Eufrásia, todas de fraldas de folhos, foram fazer uma
festa de filhós, bifes, repolhos.

O acróstico cravado na cruz de crisólidas da criança areana criada na
creche é o credo católico.

 
Um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres, três

pratos de trigo para três tigres … dez pratos de trigo para dez tigres.
 



O desinquivincavacador das caravelarias desinquivincavacaria as cavidades que
deveriam ser desinquivincavacadas.

Num ninho de mafagafos, cinco mafagafinhos há! Quem os desmafagafizá-los, um
bom desmafagafizador será.

Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. Seis
paralelogramos tem um paralelepípedo. 

Mil paralelepípedos tem uma paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem mil
paralelogramos. 

Então uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia?

Comprei na feira do Rato, no largo das amoreiras, arroz de peru num prato
arranjado pelas freiras. 

Sabia a chouriço moiro; era comer e gritar! Carne, rins, recheio coiro, roí sem
resto deixar.  



Porém, fiquei muito doente, tanto que o doutor Cabral me receitou para
o ventre raspas de unicórnio e tal.

Frase
 

“A clareza da comunicação é um fator determinante na conquista da
confiança, que por sua vez, é fundamental na construção da credibilidade.

A credibilidade é fator essencial do êxito do orador.”
 

Rima
”De tudo ao meu amor serei atento

 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto

 
Que mesmo em face do maior encanto

 
Dele se encante mais meu pensamento.”



Trava-língua

“Joana, a joaninha, enjoada de jantar jiló, jaca e berinjela; resolveu dar um
jeito, foi falar com Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu

ligeirinho: que tal jambo e jabá?”

 Inspire pelo nariz; usando o ar inspirado articule os fonemas “i” e “u”, até
esgotar o fôlego.

Repita 3 vezes. Articulando, na sequência após a inspiração nasal, os fonemas
“i” e “o”; fazendo o mesmo procedimento.

Intercale um e outro exercício por 3 vezes.

Vibre intensamente os lábios por cerca de 1 minuto. Descanse. Repita por 3
vezes.



 Com os dedos apoiados no nariz, vibrar a boca e o nariz.
Emita um som como se fosse de abelha (hummmmmm) por certa de 1 minuto.

Fique 30 segundos em silêncio. Repita o movimento em cinco vezes.

 Com um pequeno objeto, que pode ser um lápis, colocado apenas 1 cm dentro da boca,
leia frases diversas, rimas e travas-línguas.

Leia num ritmo normal, lento e rápido cada tipo de frase. Exemplos de frases:

Pronuncie as sílabas: Mua – Mué – 
mue – mui – muó – muo – muu.

 
Repita por 3 vezes. Fique em silêncio. Repita 3 vezes.



Perlustrando patética petição produzida pela postulante, prevemos
possibilidade para pervencê-la 

porquanto perecem pressupostos primários permissíveis para propugnar pelo
presente pleito pois prejulgamos pugna pretárita perfeitíssima.

 
Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista, ornitorrinco com

ornitologista, ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrinco, é
ornitorrinco,

 ornitologista, é ornitologista, e otorrinolaringologista é
otorrinolaringologista

O que é um podcast educativo?
Podcast é um RECURSO que reSTAura a oralidade, sugere criatividade e é

usado cada vez mais por professores e alunos. 
Ele POSSIBILITA no aluno, habilidades cognitivas e acrescenta muito

conhecimento ao fazer pedagógico



EXERCÍCIOS PARA VOZ/PERCEPÇÃO SONORA

1 - Estalar a língua
2 - Mastigar

3 - Espaguete – engrossar a voz
Bocejar: essa ação fisiológica é um ótimo método para alongar e “aquecer” as

estruturas vocais, além de melhorar a atenção. Se espreguiçar e alongar a região do
pescoço também ajuda. Comer uma maçã: elimina as tensões no aparelho fonador, além

de limpar o trato vocal e afinar a saliva, por ser altamente adstringente.
 

4 - Uma boa forma de aquecer a voz é colocando a sua língua no céu da boca e
fazendo sons vibrantes como “trrr”, e depois, vibrando os lábios fazendo “brr”

 
5 - Palavras e suas rimas
6 - Bra, bre, bri, bro, bru...

7- Silêncio por 1’- paisagem sonora



Comunicar-se bem é ter a garantia de que o
outro entendeu

realmente o que você quis expressar. E assim
você pode "partilhar,

participar algo, tornar comum".



A importância da boa dicção
A dicção é a pronúncia do som das palavras, das

sílabas e das letras na fala. A fala de qualidade
contempla uma dicção clara e precisa. A dicção

deve ser educada, corrigida, tratada e
aperfeiçoada.

Melhorar a dicção requer vontade, disciplina e
trabalho. A boa dicção é um hábito, que se

adquire com preparo e treino.
Três fatores estão envolvidos na dicção:

respiração adequada, aquecimento dos
músculos faciais e aquecimento da língua. Na

preparação da boa oratória é interessante incluir
a colaboração técnico-científica do

fonoaudiólogo. É preciso aprender a relaxar,
respirar corretamente e articular

adequadamente as palavras.



“Joana, a joaninha, enjoada de jantar jiló, jaca e berinjela;
resolveu dar um jeito, foi falar com Juca e pediu sua

sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho: que tal
jambo e jabá?”

3º) Inspire pelo nariz; usando o ar inspirado articule os
fonemas “i” e “u”, até esgotar o folego.

Repita 3 vezes. Articulando, na sequência após a
inspiração nasal, os fonemas “i” e “o”; fazendo o mesmo

procedimento.
Intercale um e outro exercício por 3 vezes.

4º) Vibre intensamente os lábios por cerca de 1 minuto.
Descanse. Repita por 3 vezes.



Maria-Mole é molenga, se não é molenga, Não é Maria-Mole.
É coisa malemolente, Nem mala, nem mola, nem Maria, nem mole.

Tinha tanta tia tantã. Tinha tanta anta antiga. Tinha tanta anta que
era tia. Tinha tanta tia que era anta.

O sabiá não sabia. Que o sábio sabia. Que o sabiá não sabia
assobiar.

A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã.
Nem a rã

arranha a aranha.
Não confunda Ornitorrinco com Otorrinolaringologista, Ornitorrinco com

ornitologista, Ornitologista com Otorrinolaringologista, Porque ornitorrinco É
ornitorrinco,Ornitologista é ornitologista E otorrinolaringologista é

Otorrinolaringologista.
Larga a tia, largatixa! Lagartixa, larga a tia!Só no dia que sua tia Chamar

largatixa de
lagartinha!



Cinco bicas, cinco pipas, cinco bombas.Tira da boca da bica, bota na boca da bomba.
Bote a bota no bote e tire o pote do bote.

Quem a paca cara compra, paca cara pagará.

Gato escondido com rabo de fora tá mais escondido que rabo escondido
com gato de fora.

Se o bispo de Constantinopla
a quisesse desconstantinoplatanilizar

não haveria desconstantinoplatanilizador
que a desconstantinoplatanilizaria

desconstantinoplatanilizadoramente.
La vem o velho Felix com o fole velho nas costas.

Tanto fede o velho Felix, quanto o fole velho nas costas do velho Felix,
fede

Casa suja, chão sujo



Trés prato de trigo para trés tigres tristes!
A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada.

A mulher barbada tem barba boba babada e um barbado bobo todo babado!
Atrás da porta torta tem uma porca morta.
A naja egípcia gigante age e reage hoje, já.

A babá boba bebeu o leite do bebê.
A rua de paralelepípedo é toda paralelepipedada.

Se o papa papasse papa
Se o papa papasse pão,
Se o papa tudo papasse
Seria um papa -papão

Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga.
Mais a liga não me liga, eu também não ligo a liga

A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem
sucessivamente, sem suceder o sucesso...



LEITURA
Orientações importantes para a gravação dos

textos
Não se importe com o seu jeito, seu estilo, nem

com a sua voz. Seu
jeito é o texto certo.

Grave do seu jeito e como entender ser correto.
Use seu feeling, sua

emoção
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Atenção: grave cada bloco de texto curto num fôlego só.
Respire apenas uma vez e grave cada um dos 5 textos a seguir

num único fôlego, com linearidade
.

1 – (VOZ PLENA/NORMAL, LINEAR) O carteiro Max começando a entregar
a correspondência na Barreiro ou Betim às quatro e meia acaba o

trabalho às cinco e meia.
 

2 – (VOZ ALTERADA, IMPACIENTE) Ah, passa por cima pô! O sinal nem
abriu ainda, vai tirar a mãe da forca? Não encha minha paciência!

 
3 – (VOZ CARINHOSA, SUAVE) Use agora e todos os dias o novo creme de

barbear não espumógeno NÍVEA para um barbear diário sem atrito e sem
irritação.
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4 – (NO SINAL DE TRÂNSITO, STRESSADO/A) – Ah, não encha o saco,
passa por cima, pô! Tá com pressa? Vai tirar a mãe da forca? Calminha

aí,
meu chapa. Apressadinho você, hein? Por que não saiu de casa mais

cedo,
eu camarada? Não encha meu saco com sua buzina impaciente não,

cara! Deixe de ser chato! Alugue um helicóptero e dê sossego a todo
mundo. Ah, vai te catar!

 
5 – (VOZ SOPROSA, SORRIDENTE E ANIMADA) O médico falou que foi

tudo bem, que a operação foi ótima! O quê? Quando foi que acabou a
cirurgia? Agora! Não tem nem meia hora. Assim que os enfermeiros

tiraram ela da maca e colocaram na cama, você chegou. Ei, péra aí, não
tô entendendo! Por que tá com essa expressão angustiada? Eu não

acabei de dizer que a operação foi um sucesso? Relaxe, cara!
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6 – (IMPACIENTE, GROSSEIRO) Por favor, não ponha a mão! Olhe sem
tocar. Não tá vendo escrito aqui no cartaz? Eu leio pra você: “OLHE AS

FRUTAS, MAS NÃO TOQUE, NEM APERTE!” Não sabe ler não? Toda hora
eu tenho que avisar isso? Que saco! Parece até que o aviso é:

“PODEM
OLHAR AS FRUTAS, TOCAR, AMASSAR E DEIXAR AÍ IMPRESTÁVEIS PRA

NINGUÉM COMPRAR!” Que coisa, que falta de educação!
 
 

7 – (VOZ PESAROSA, DE LAMENTAÇÃO) Não, não conseguiu não. Não
preencheu os requisitos para ocupar a vaga. Pois é. Que pena, não é

mesmo? Uma pessoa tão boa, bom caráter, precisando trabalhar… Foi por
pouco que não entrou. Mas não há de ser nada. Quem sabe na próxima

entrevista tenha melhor sorte, não é?



8 – (VOZ DE QUEM FEZ UMA “M…” DANADA) Sabe o que é, seu guarda?
Eu não vi a placa, juro! Pode perguntar ao meu colega aqui. Quando

ultrapassei o ônibus, já era!… Poxa, alivie essa, seu guarda! Já estou com
12 pontos na carteira. Olha, no duro, eu prometo não fazer mais isso. É

que estou bastante atrasado pra chegar ao meu trabalho. E não quero
receber advertência do patrão.

Obs.4: Tentativa e erro. É assim que assimilamos as técnicas. Ou seja:
com

muita Prática, coragem, vontade, envolvimento, determinação e
Perseverança.

Obs.5: Se estiver difícil… é porque ainda não estudou e treinou o
suficiente.



Exercícios: Bra Bre Bri Bro Bru / Cra Cre Cri Cro Cru / Dra Dre Dri Dro Dru...
Exercícios: Bla Ble Bli Blo Blu / Cla Cle Cli Cro Cru / Dra Dre Dri Dro Dru
Bar, Ber, Bir, Bor Bur e assim sucessivamente com as outras consoantes.

 
 

PORCO CRESPO TÔCO PRETO, PAU PRETO, PÃO PRETO, ONDE DIGO DIGO, NÃO DIGO
DIGO, DIGO DIOGO

UM TIGRE, DOIS TIGRES, TRÊS TIGRES, TIRE O TRIGO DOS TRÊS TIGRES
O MENINO DEU TRIGO AO TIGRE, E TIGRE COMEU TODO O TRIGO. TRAZEI TRÊS

PRATOS DE TRIGO PARA TRÊS TIGRES
UM NINHO DE MAFAGAFO COM CINCO MAFAGAFINHOS QUEM DESMAFAGAR O NINHO

DO MAFAGAFO, BOM DESMAFAGAFADOR SERÁ.



 
ENTONAÇÃO

 
 

Você viu aquele sujeito sair daqui?
Você viu aquele sujeito sair daqui?
Você viu aquele sujeito sair daqui?
Você viu aquele sujeito sair daqui?
Você viu aquele sujeito sair daqui?
Você viu aquele sujeito sair daqui?



Trabalhando com o texto.
O caracol e a Pitanga

 
Há dois dias o caracol galgava lentamente o tronco da Pitangueira, subindo

e parando, parando e subindo.
Quarenta e oito horas de esforço tranquilo, de caminhar filosófico.

De repente, enquanto ele fazia mais um movimento para avançar, desceu
pelo tronco, apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, uma formiga maluca,

dessas que vão e vêm mais rápida que coelho de desenho animado.
 

Parou um instantinho, olhou zombeteira o caracol e disse:
 “Volta, volta,velho! Que é que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga”.

“Vou indo, vou indo”- respondeu calmamente o caracol.
- Quando eu chegar lá em cima vai ser tempo de pitanga.

 
Fábula de: Millôr Fernandes.





TEXTOS PARA LOCUÇÃO
NOS MAIS DIFÍCEIS MOMENTOS DA VIDA, PRECISAMOS CONTAR COM

UMA MÃO AMIGA. FUNERÁRIA SÃO PEDRO. 
SERVIÇO FUNERÁRIO

COMPLETO. TRASLADOS, ESQUIFES, COROAS E VELAS. 
EXECUTA TAMBÉM

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS E CAPELAS.
CONTE SEMPRE COM O PROFISSIONALISMO DE QUE ESTÁ HÁ ANOS NO

RAMO.
FUNERÁRIA SÃO PEDRO, COM PLANTÃO PERMANENTE NA RUA DO

COMERCIO 145, TELEFONE 3123.67.89. AQUI EM NOSSA CIDADE.
 
 



O STUDIO FOTOGRÁFICO SILVA FAZ REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS E
FILMAGENS DE QUALQUER EVENTO.

FESTAS DE ANIVERSÁRIOS, CASAMENTOS, INAUGURAÇÕES, DESFILES
E

OUTROS.
EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO PROPORCIONAM COMPLETA

COBERTURA FOTOGRÁFICA DE REALIZAÇÕES.
CONTE SEMPRE COM NOSSOS SERVIÇOS. STUDIO FOTOGRÁFICO SILVA.

CONTATOS PELO TELEFONE 3123.99.99. 
RUA DO COMÉRCIO 624, AQUI EM BH.

 



CLINICA MÉDICA DOS DOUTORES IURI MACEDO DA SILVA E MARIA
ELENITA SILVA.

CLINICA GERAL, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA. 
MARQUE

SUA CONSULTA PELOS TELEFONES 3443.08.31 E 5443.04.95.
 

ATENDIMENTO TODOS OS DIAS, COM HORA MARCADA.
 CONVÊNIOS

COM UNIMED, POLI-SAÚDE, SUS, ENTRE OUTROS. 
DOUTORES IURI E

MARIA ELENITA, SEMPRE ZELANDO POR SUA SAÚDE.
RUA GUAICURUS, 171. EM FRENTE AO VIP HOTEL.



CUIDAR DA APARÊNCIA É FUNDAMENTAL. POR ISSO O SALÃO DE BELEZA ELE/ELA
ESTÁ SEMPRE PRONTO PARA LHE ATENDER.

 
CORTES DE CABELO, MASCULINO OU FEMININO. TINTURAS, REFLEXOS E

PENTEADOS. MANICURI E PEDICURI.
 

CUIDADOS PESSOAIS SÃO FUNDAMENTAIS.
POR ISSO PREFIRA SEMPRE O SALÃO DE BELEZA ELE/ELA

gUAICURUS, 171. NO cENTRO DE BH
 

MARQUE HORA PELO TELEFONE 3232.12.12. SALÃO DE BELEZA É ELE/ELA.//
 
 



TOQUE O CORAÇÃO DE QUEM VOCÊ AMA. DÊ UMA JÓIA DE PRESENTE.
 

A JOALHERIA E RELOJOARIA SILVA TEM INFINITAS OPÇÕES EM
PRESENTES PARA

HOMENS E MULHERES. JÓIAS TRADICIONAIS OU SOFISTICADAS.
RELÓGIOS DE MARCAS CONCEITUADAS QUE VÃO SE TORNAR UM

PRESENTE
INESQUECÍVEL.

 CONSULTE NOSSOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
JOALHERIA E RELOJOARIA SILVA. 

RUA DO COMÉRCIO, EM FRENTE AO POSTO
BRASÍLIA, EM NOSSA CIDADE.//



LOCUÇÃO /interpretação - treino
Locutor 1: Me vê um pacote de sal grosso.
Locutor 2: Tá na mão. Vai levar um saco de carvão também?

Loc. 1: Carvão? Ah, não é pra fazer churrasco, não. 
É pra tomar banho.
Loc. 2: Banho?!

Loc. 1: É, sabe, é pra tirar olho gordo, é que eu comprei aquela 43 polegadas da
Toshiba.
Loc. 2: Ah, sei aquela fininha, que ocupa bem pouco espaço na sala, né?

Loc. 1: É, essa, essa mesmo.
Loc. 2: Puxa, que bom, eu fico muito feliz por você, mas muito feliz mesmo!

oc. 1: Brigado, ah, me dá outro pacote.
Loc. 3: Nova linha Mega Screen Toshiba – os TVs mais avançados que você já viu.
Fonte: Efeitos sonoros de ambiente de rua Trilha musical com instrumentação
eletrônica- Spot Semp Toshiba.



LOCUÇÃO ESPORTIVA
"UM GRANDE ABRAÇO A VOCÊ ASSINANTE DA TV INTERATIVA./ VOCÊ TEM IMAGENS AO VIVO DO ESTÁDIO

SANTIAGO BERNABEU DE MINAS, /NA CIDADE DE UNAI, MUNICÍPIO DAS GERAIS. /A PARTIR DE AGORA VOCÊ
É NOSSO CONVIDADO PARA ACOMPANHAR AS EMOÇÕES DA VIGÉSIMA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO

MINEROL.//
TEMPORADA 2021/2022. REAL UNAI E BARCELONA É O JOGO QUE VOCÊ VAI CURTIR COM EXCLUSIVIDADE
AQUI PELA TV INTERATIVA./ AS EQUIPES JÁ ESTÃO NO GRAMADO.../AÍ NO DETALHE CRISTIANO RONALDO,

ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO COM 31 GOLS. //
VAMOS CONFIRMAR AS ESCALAÇÕES DAS EQUIPES...AÍ NA TELA A EQUIPE DO REAL UNAI. FÁBIO É O

CAMISA NÚMERO 1;TENDO COMO RESERVA O GOLEIRO VITOR./ SÉRGIO RAMOS TEM A 2, O CARIOCA PEPE
TEM A CAMISA NÚMERO 3 (...)

AGORA O BARCELONA. VICTOR VÁLDÉS É O GOLEIRO CAMISA NÚMERO 1; DANIEL ALVES PELO LADO
DIREITO TEM A 2; MIOLO DE ZAGA DO BARÇA, PUYOL É O CAMISA NÚMERO 3 E PIQUET TEM A NÚMERO 4 (...).

//
O ÁRBITRO É O SENHOR WLADIMIR BRIXA. ASSISTENTE NÚMERO 1 MESSIAS APOLINÁRIO; /ASSISTENTE
NÚMERO 2 MARCO AURÉLIO DA SILVA. /TUDO PRONTO A BOLA VAI ROLAR NO BERNABEU MINEIRO//.
AO MEU LADO O COMENTARISTA ROGER FLORES. ROGER, GRANDE ABRAÇO, O REAL UNAI VEM DE 2

DERROTAS E BUSCA A REABILITAÇÃO DENTRO DE CASA; /JÁ O BARCELONA É LÍDER DO MINEROL E NÃO
SABE O QUE É UMA DERROTA HÁ 2 MESES. /SUA EXPECTATIVA, ROGER. (...) /

/O ÁRBITRO ACERTA OS ÚLTIMOS DETALHES...APITA, BOLA ROLANDO EM UNAI."//



NARRAÇÃO
"POSSE DE BOLA DA EQUIPE DO CRUZEIRO NO CAMPO DE DEFESA./ MANOEL DOMINA
NA ZAGA CENTRAL E TOCA CURTINHO COM ARRASCAETA. ARRASCAETA SOLTA A

BOLA NA ESQUERDA COM RAFAEL SOBIS.
 SOBIS ACELERA E FAZ O TOQUE COM

LUAN O MALUQUINHO NO CÍRCULO CENTRAL. /ELE ULTRAPASSA A LINHA QUE
DIVIDE O GRAMADO E TRABALHA COM SORIN PELA MEIA ESQUERDA PERTINHO DO

BICO DA GRANDE ÁREA. 
/SORIN GIRA PRA CIMA DO MARCADOR E INVERTE A

JOGADA DA ESQUERDA PARA A DIREITA PARA O APOIO DO D’ALESSANDRO./
 

D’ALESSANDRO DOMINA, PARTE PRA CIMA DA MARCAÇÃO, GANHOU, FOI PRO
FUNDO, TENTOU O LEVANTAMENTO, HOUVE O DESVIO DO JOGADOR DO PALMEIRAS E

É ESCANTEIO PARA A RAPOZA PELA DIREITA."//
 

FRED VAI PARA COBRANÇA DO CORNER, JOGA NA ÁREA, SUBIU MARCOS ROCHA
CABECEOU O GOLEIRO GATITO PEGOUUUU NÃO....DEU REBOTE ANTECIPA TIAGO

NEVES DOMINOU LIMPOU...CHUTOU E É GOOOOOOOOOOLLLL....



LOCUÇÃO DE RODEIO
Emoção na fala; confira o trabalho de um locutor de rodeio Marco Brasil, um dos mais

famosos locutores de rodeio do país.
 

SE MULHER FOSSE DINHEIRO
EU VIVIA PEDINDO ESMOLA

SE CHOVESSE MULHER
EU ARRANCAVA O TELHADO FORA

A LOIRA ME DEIXOU E A MORENA FOI EMBORA
SÓ ME RESTOU NESTA VIDA

RODEIO, CACHAÇA E MODA DE VIOLA
MARCO BRASIL

 
LOIRA CASA COMIGO

QUE EU SOU FILHO DE FAZENDEIRO
MINHA BOTA CHEIRA BOSTA DE BOI
MAS MEU BOLSO CHEIRA DINHEIRO

FÁBBIO PEREIRA



Lembretes ao entrar no ar
1 - Relaxe. Procure descontrair-se. Acredite no seu trabalho e capacidade de

realizá-lo.
2 - Leia o texto antes, quantas vezes achar necessário, até se sentir seguro.

3 - Não confunda pressa com ritmo ou entusiasmo.
4 - Ler com calma dá a impressão de que você está falando de improviso e ajuda a

alcançar uma identificação com os ouvintes. Procure explorar esta faceta.
5 - Lembre-se que as pontuações gramaticais correspondem às pontuações de

expressão vocal. Por outro lado, a voz humana é cheia de matizes e expressa uma
extensa gama de emoções impossíveis de serem registradas graficamente. A

pontuação gramatical, por exemplo, é recente na história da língua.
6 - Procure adotar o ponto de interrogação também no princípio da frase ao elaborar

o texto (como na língua espanhola). Isto facilitará a interpretação na hora da
locução.

7 - Procure otimizar o ar respirado. Procure terminar as frases com a reserva deste
ar.



8 - A expressão mais agradável será obtida com apuro auditivo e
sensibilidade. Isto

permitirá acertar a modulação da voz em consonância com o significado do
texto.

9 - Preste bastante atenção com as pausas de Ponto (.), Ponto Final(.),
Virgula (,),

Dois Pontos (:) e Reticências (...). A observação dessas premissas vai também
ajudar no controle da respiração, bem como nas tomadas de ar e

expirações durante
a leitura.



10 - A respiração deve ser suave e silenciosa. A respiração, assim como a
postura, deve

conduzi-lo a uma posição de harmonia adequada às exigências inerentes ao
trabalho que

se está realizando. Assim, como afirma Marília Telles, "...A comunicação no rádio
se faz

pela menor fração da linguagem que é o som, que é algo complexo. Costuma-se
dizer que

não se deve respirar pela boca, o que tem sua razão de ser, pelo fato do nariz
ter

elementos que filtram e regulam a temperatura do ar que respiramos, mas
quando o

locutor estiver em ação, provavelmente fará algumas tomadas de ar pela boca,
para não

truncar uma frase qualquer e assim prejudicar o sentido emocional do
pensamento."



11 - Articule bem as palavras para se tornarem bem audíveis,
principalmente no início e no

fim das frases.
12 - Mantenha a mesma entonação do princípio ao fim.

13 - Capte a mensagem e transmita isso.
14 - Ao realizar a locução, não leia de forma automática. Ponha a sua

locução em tom de
conversa.

15 - No decorrer de sua locução, evite tossir, espirrar, pigarrear. Se tiver
que fazê-lo, faça

antes ou depois da transmissão. Nos estúdios instalados de maneira
adequada, possuem

um interruptor de linha de microfone instalado na mesa de locução, onde o
locutor nesses

casos interrompe temporariamente sua linha.



16 - Não batuque na mesa. Não vire as folhas de lauda
atabalhoadamente. Os microfones

de hoje são muito sensíveis e poderão registrar todos esses ruídos
indesejáveis. Se por

acaso isso ocorrer, procure agir naturalmente.
17 - Procure tratar as demais emissoras (inclusive as grandes) com

dignidade diante dos
seus ouvintes, mesmo sabendo que elas oferecem concorrência e

resistência a nossa
atuação.

18 - Fique sempre atento aos sinais do operador. Em muitas situações,
o técnico de som

precisará comunicar-se e o fará através de sinais que deverão ser
padronizados entre os

colegas.



Considerações finais
Obs.1: Na chamada Linguagem Neutra (ou coloquial), a letra “o” vale “u”

e a
letra “e” vale “i”.

Exemplo: litro, quilômetro, tomate, teatro, Pedro, Chico, Leandro,
semente etc.

Cuidado com o Preciosismo, porque ele pode afetar a comunicação e
comprometer a eficiência.

Fale com Naturalidade e Informalidade, respeitando as técnicas de
pronúncia etc. Essas adequações, além de beleza, dão Credibilidade e
levam à aceitação do texto, por atender às exigências do mercado.

 
Obs.2: Dê o seu máximo porque a sua voz… vai Representar você.
Obs.3: Ative a Imaginação e sinta cada texto. Não corra. Tem que

prestar atenção.



Grande abraço!

ESPERO TER
CONTRIBUÍDO ATÉ A PRÓXIMA!

Hora de para de bricar...que
peninha!
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