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CComo o quinto maior 
país em extensão terri-
torial no ranking mun-
dial, é previsível que o 

Brasil tenha, no mínimo, um so-
taque para cada grande cidade. 
O país é tão extenso que, se você 
fosse de carro do Rio Grande do 
Norte ao Rio Grande do Sul, le-
varia aproximadamente três 
dias – isto se não parasse nem 

para descansar. Você também 
passaria por uma boa variedade 

de costumes e, se 
pedisse informa-

ções a cada 100 
quilômetros, 
provavelmen-
te encontraria 
sotaques di-

ferentes a 
cada para-
da. Mesmo 
assim, ao 
assistirmos 
a um noti-

ciário geral 
na TV, temos 

a impressão de 
que todos os repór-

teres tiveram acesso à 
mesma cultura: todos têm o 

mesmo sotaque, ou melhor, ne-
nhum deles tem sotaque. 

Desde a explosão do notici-
ário televisivo nos anos 1970, 
com a criação do Padrão Glo-
bo de Qualidade, a necessidade 
de padronização entrou para o 
imaginário de todos. Foram es-
tabelecidos não só o formato do 
telejornal, mas também a pró-
pria estrutura da notícia: a lin-
guagem correta, a vestimenta, o 
jeito certo de priorizar fatos e in-

formações. E, respeitando a con-
centração dos escritórios, ma-
trizes e tudo o que diga respeito 
ao topo da hierarquia, foi eleito 
como o sotaque mais adequado 
à “transmissão limpa” da infor-
mação uma variação do eixo 
Rio-São Paulo, uma mistura do 
“R” carioca com o “S” paulista.

A preocupação foi tanta que 
surgiu a necessidade de criar, 
nos ainda jovens cursos de for-
mação de jornalistas, matérias 
que ensinassem a falar de forma 
correta. Seguindo essa linha, a 
PUC-Rio criou, no final dos anos 
1980, a disciplina “Técnicas de 
Comunicação Oral”. Atualmen-
te com 22 anos, é uma matéria 
que, apesar de criada devido à 
situação de uma época especí-
fica, sua demanda só aumenta. 
Tanto que, mesmo com seis tur-
mas, é praticamente impossível, 
para um aluno que ainda esteja 
no ciclo básico do curso de Co-
municação Social (até o terceiro 
período), conseguir se matricu-
lar na disciplina. O professor 
Hermes Frederico, único a lecio-
nar a matéria desde sua criação, 
confirma a demanda: “Eram 
tantos alunos reclamando que 
não conseguiam se matricular 
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que, para este semestre, foram 
abertas mais duas novas tur-
mas. Mesmo assim, ainda soube 
de alguns alunos reclamando 
por aí”, conta.

Com exercícios de respiração 
e aplicação de técnicas vocais, 
os alunos aprendem a falar as-
sertivamente e a se expressar de 
forma mais clara. “O objetivo é 
conscientizar o aluno de que seu 
corpo fala e transmite opinião. 
De que o modo de falar influen-
cia na transmissão da notícia”, 
diz Hermes. “Um sotaque muito 
carregado desvia a atenção do 
telespectador; ele passa a pres-
tar atenção em como o repórter 
pronuncia os fonemas, e não 
na notícia, que deve ser o foco 
principal. Assegurar a identi-
dade jornalística é mais impor-
tante que manter a identidade 
cultural do repórter”, conclui 
Hermes. Os jornalistas, então, 
com o objetivo de serem aceitos 
no mercado, são levados a fazer 
sessões de fonoaudiologia, tudo 
em nome da padronização da 
linguagem midiática. 
 
O sotaque alheio 
incomoda?

Ao contrário de Hermes, mui-
tos linguistas veem essa “padro-
nização” de forma não tão ino-
cente, como é o caso do doutor 
em letras pela UFMG Affonso 
Gonzaga. “A neutralização dos 
sotaques, para mim, é mais do 
que uma grande perda cultural, 
é preconceito linguístico”, afir-
ma. Nascido e criado em Juiz de 
Fora, Affonso lembra  quando 
perdeu uma tarde inteira con-
fortando sua filha de sete anos, 
Natália Gonzaga, por causa de 
bullying na escola. “Nós nos mu-

damos há pouco tempo para o 
Rio de Janeiro, e a Natália ainda 
está se adaptando. Na semana 
passada, a professora da escola 
onde ela estuda me disse que ela 
estava muito incomodada depois 
que seus colegas começaram a 
imitar seu sotaque. Parece bobo, 
mas no fundo incomoda”.

O caso de Natália não é úni-
co. Centenas de pessoas passam 
por situações constrangedoras, 
diariamente, só no Rio de Ja-
neiro. Thyago Kufner, gaúcho 
que mora na cidade há 8 anos, 
é um exemplo. Não foi apenas 
seu hobby de ator que o fez pro-
curar um fonoaudiólogo para 
minimizar o sotaque. “Uma vez, 
no ônibus, ao parar no ponto, 
o motorista não abriu a porta 
para os passageiros descerem. 
Quando eu gritei ‘Motorista, 
abre a porta!’, todos se viraram 
rindo para olhar para mim. E 
isso me incomodou muito. Isso 

só porque o som saiu arrasta-
do, e isso chamou a atenção de 
todos”, ele conta. Para Thyago, 
o preconceito não é fundado a 
partir do sotaque, o problema é 
mais denso. “Ao menos no caso 
do gaúcho, o complicado do so-
taque é o fato de deixar evidente 
de onde você vem. Não é o so-
taque em si que gera o precon-
ceito”.

Falando em novela...
Nas novelas, geralmente ocor-

rem casos extremos. Ou vemos 
um exagero na composição de 
personagens com sotaques ou 
percebemos o esforço dos atores 
para exterminá-lo. Tanto a ex-
ploração estereotipada quanto a 
neutralização de sotaques geram 
polêmica e dividem opiniões. 

É comum ouvir de atores que a 
composição dos personagens é a 
melhor parte da profissão. Prin-
cipalmente quando se trata de 

Jornalista deve aprender a se expressar com clareza e nitidez
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Você pode repetir mais devagar?

Sotaque é uma maneira particular de alguém pronunciar fonemas em 
um idioma ou grupo de palavras. É a variante própria de uma região, 
classe, grupo social, etnia, sexo, idade ou indivíduo, em qualquer 
grupo linguístico. Caracteriza-se por alterações de ritmo, entonação, 
ênfase ou distinção fonêmica. É também o nome usado para a 
pronúncia imperfeita de um idioma falado por um estrangeiro.

O tamanho do território brasileiro e o isolamento geográfico de 
algumas regiões contribuem para que haja jeitos tão diferentes de 
falar o português Brasil afora. Além desses fatores, o passar do tempo 
e a influência de imigrantes, desde a época da colonização, também 
moldaram os sotaques brasileiros. Desde 1500, portugueses de várias 
regiões e de diferentes níveis sociais – com sotaques diferentes – 
chegavam impondo o novo idioma aos índios e, mais para frente, aos 
escravos. Atualmente, por maior que o Brasil seja, a língua portuguesa 
é a mesma em qualquer região, sofrendo apenas algumas mudanças 
no som e no ritmo da fala.

Para entender mais sobre o assunto, o livro Sotaques na TV da jornalista Ana Lúcia Medeiros aborda, através 
de opiniões de profissionais de comunicação e especialistas, a importância dada hoje aos sotaques regionais que 
tendem a desaparecer dentro da mídia brasileira. 

algo distante da realidade que o 
profissional vive, como acontece 
nas novelas da TV Globo. Mes-
mo quando eles já têm alguma 
base sobre os sons que devem ser 

pronunciados em cena, apostar 
em um papel com sotaque carre-
gado é sempre um risco. Afinal, 
quem aprende um sotaque para 
algum trabalho na televisão pre-

cisa se distanciar de suas origens 
na hora de emprestar a voz para 
alguns personagens. Uma tarefa 
difícil e que, em muitos casos, é 
obrigatória para uma escalação. 
A fonoaudióloga Itala Kelly Sil-
va analisa: “Já atendi atores que 
me procuraram depois de perder 
algum trabalho devido ao jeito 
de falar. Para evoluir nesse as-
pecto é preciso também ser bom 
ouvinte. Repetir as palavras sem 
sentir o que está sendo dito nun-
ca funciona”. Dificilmente, um 
ator consegue manter um so-
taque marcante e ganhar pres-
tígio com isso. Mas exigências 
linguísticas à parte, alguns ato-
res se saem tão bem nos testes 
que o talento passa por cima de 
qualquer regionalismo. Como 
é o caso da mineira Vera Holtz, 
uma das mais respeitadas atri-
zes brasileiras com um sotaque 
“carregado”.

Em campanha eleitoral o candidato José Serra, para não responder uma pergunta 
incômoda, alegou que não entendeu o sotaque da jornalista

A mídia brasileira promove a neutralização 
dos sotaques


