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Querido leitor, chegamos, enfim, à 31ª 
Eclética! É com orgulho que nós, jor-
nalistas heroicos, num brado retum-

bante, anunciamos a chegada desta nova 
edição. Que traz o brado em si, o grito, ou me-
lhor, a voz.

A voz está presente em todo o cotidiano. Seja 
com o professor na sala de aula, com o vendedor, 
ou no telefone – o sempre chato telemarketing. 
Está no alto dos palanques e na multidão que 
protesta na praça. No escurinho do cinema, nas 
ondas do rádio, nos alto-falantes dos estádios ou 
no metrô, anunciando a próxima estação. Está 
aí do seu lado e, mesmo que você não perceba, 
está no silêncio. É só reparar os estudantes sur-
dos, que transformam gestos em um animado 
bate-papo. Ou então escutar a sua própria voz, 
que vai lendo este texto para você.

Mas é certo que cada voz tem seu sotaque, e 
por isso a 31ª Eclética apresenta essas vozes 
sem precisar abrir a boca. Não que nos importe 
se seu R é paulista ou o S é carioca. Ou se canta 
como um digno repentista nordestino ou como 
um fandango típico do sul. Esta revista é para 
todos aqueles curiosos que querem ouvir e ser 
ouvidos. Ou melhor, que leiam e sejam lidos. 

Então, nossos bravos esforços de pesquisar, 
apurar, entrevistar e escrever estão nas pró-
ximas páginas. Contados com todo o carinho 
para o seu proveito, leitor, que precisa se pre-
ocupar apenas em sentar-se confortavelmente 
na cadeira e ler. Mas ai de quem se distrair ou 
dormir entre um arquivo e outro! Vozes do além 
podem vir perturbar os seus sonhos...
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“E“Eu tenho um sonho...”. Com cer-
teza você, leitor, já ouviu essa ex-
pressão e a tem guardada na ca-
beça. Foi eternizada pelo ativista 

estadunidense Martin Luther King em 1963, num 
momento decisivo para o Movimento Americano 
pelos Direitos Civis. Mais de 200 mil pessoas ou-
viram o Sr. Luther King na tarde de 28 de agosto 
e, junto com ele, outros líderes do movimento. Lu-

ther King sabia que seu discurso era um grande 
passo em nome da união e coexistência harmo-
niosa entre negros e brancos. O que ele não sabia 
era que o famoso sonho seria eleito o melhor dis-
curso dos Estados Unidos no século XX.

Martin Luther King recebeu o prêmio de homem 
do ano pela revista Time, em 1963, e o Nobel da 
Paz no ano seguinte. Não há dúvidas de que seu 
poder de mobilização através da fala tenha sido 

2

Arte no palanque
O poder do convencimento nos discursos políticos
eMylinn lobo e Gabriel Cariello

Multidão escuta discurso interminável de Fidel Castro
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fundamental para a sua ascensão pessoal e para 
a conquista dos direitos civis. John Lewis, congres-
sista estadunidense que dividiu o palco com Lu-
ther King naquela tarde, acredita que “o Sr. King 
tinha o poder, a habilidade e a capacidade de 
transformar aqueles degraus no Lincoln Memo-
rial em um púlpito moderno”.

“Falando do jeito que fez, ele conseguiu educar, ins-
pirar e informar, não apenas as pessoas que ali esta-
vam, mas também pessoas em todo os EUA e outras 
gerações que nem sequer haviam nascido”, afirma. 

Oratória e retórica
A arte de falar em público é tão ancestral que 

remonta à era clássica da Grécia Antiga, quando 
era confundida como uma parte da retórica. De 
fato, oratória e retórica se combinaram ao longo 
da história e dos discursos. Para os gregos, a ora-
tória valorizava o conteúdo e o apelo à razão. Era 

um meio de persuadir pessoas e obter influência. 
Importada pelos romanos, apegou-se à emoção e 
ao uso da eloquência, tornando-se, desta forma, a 
arte de falar bem – sentido que conhecemos hoje. 

Já a retórica sempre foi conceituada como uma 
técnica de convencimento. Apesar de não dis-
cursar, o filósofo grego Aristóteles, em Retórica, 
a definiu como forma de convencer o ouvinte, 
mesmo que em detrimento da verdade. A famo-
sa “retórica aristotélica” procura fazer com que 
o próprio receptor da mensagem chegue sozinho 
à conclusão de que a ideia implícita no discurso 
representa o verdadeiro ou o certo. Segundo ele, é 
um conhecimento de extrema importância para 
o relacionamento com a vida pública. 

Durante a Idade Média, a prática da argumen-
tação se difundiu entre os clérigos, fazendo parte, 
inclusive, da formação religiosa. Na era Moder-
na, continuou a participar do cotidiano, princi-

Luther King e o sonho que inspirou diversas gerações nos Estados Unidos
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palmente, dos padres católicos, mas en-
controu um adversário à altura: o discurso 
científico. Baseada na evidência da verda-
de, a ciência desbancou a técnica de con-

vencimento buscada pela retórica, e a arte 
argumentativa perdeu espaço. 

Foi apenas no século XX que a argumentação 
foi retomada, principalmente na política. A pro-
fessora do departamento de História da PUC-Rio 
Graça Salgado acredita que há um paralelo entre 
a afirmação de que a retórica está relacionada 
com ambientes democráticos: “Ambos promovem 
o exercício do diálogo na busca do consenso, fo-
mentam a participação ou, pelo menos, o ques-
tionamento”, diz. 

Por outro lado, a oratória tende a se afirmar em 
regimes totalitários, onde o convencimento não 
passa pela antítese dialética. Exemplos não fal-
tam: é o caso dos discursos intermináveis de Fidel 
Castro, em Cuba, e Hugo Chávez, na Venezuela.

Carisma
Dois anos antes de Martin Luther King, em 

1961, Carlos Lacerda, jornalista e político brasilei-
ro, discursava em cadeia nacional, no rádio e na 
televisão, com ferozes ataques a Jânio Quadros, 
então presidente do país. No dia seguinte, Jânio 
renunciava alegando que “forças terríveis” o obri-
gavam ao ato. Era o segundo chefe de estado – o 
primeiro foi Getúlio Vargas – a ceder às pressões 
do “derrubador de presidentes”, famosa alcunha 
ligada à Lacerda. Anos antes, houve uma tentati-
va – frustrada – contra Juscelino Kubitschek. 

Orador nato, Lacerda utilizava os meios de co-
municação para se expressar e ser ouvido. Foi 
através do rádio e da TV que desferiu os princi-
pais ataques a oponentes políticos e desafetos. 
A historiadora Marly Silva da Mota, no artigo 
“Frente e verso da política carioca: o lacerdismo e 
o chaguismo”, define Lacerda como “um símbolo 
de oposição política marcado pela virulência dos 

Lacerda: o “demolidor de presidentes”. Era conhecido também como o”o corvo”

Bce/unB
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ataques, verdadeira metralhadora giratória que 
mudava de alvo sem parar de atirar”. O certo é 
que Lacerda fascinava e aterrorizava a população 
com o carisma e a polêmica que possuía. Segun-
do a historiadora, suas emoções eram “capazes de 
despertar seguidores apaixonados e adversários 
empedernidos”.

De fato, carisma é uma característica descrita 
como determinante para um bom orador, segun-
do especialistas em comunicação oral. O sociólo-
go alemão Max Weber classificou o carisma como 
sinônimo de autoridade, ou seja, um tipo de in-
fluência legítima através do reconhecimento das 
virtudes do líder por seus governados. O “carisma 
político” descrito por Weber passou a ser reconhe-
cido em figuras históricas. O século XX assistiu 
à ascensão de um dos mais exitosos oradores da 
história da política. Os discursos de Adolf Hitler, 
na Alemanha, foram responsáveis pela fanática 
adesão à causa nazista. Ainda que tenha rein-
ventado a propaganda política, o führer liderou 
os alemães sob o poder hipnótico da oratória, 
considerado uma de suas principais qualidades. 
Os objetivos do nazismo são considerados insanos 
atualmente, mas pouco foi contestado pela maio-
ria alemã na época.

Uma iniciativa da revista estadunidense Admi-
nistrative Science Quarterly comparou o carisma 
e a retórica dos presidentes do país com suas re-
alizações. Publicado em 2001, o artigo “Images 

in Words: Presidential Rhetoric, Charism and 
Greatness” reuniu 58 historiadores liderados pela 
professora universitária Cynthia Emrich que ava-
liaram aspectos comunicativos e feitos políticos. 
“Não existe uma correlação direta entre carisma 
e grandes realizações, mas aqueles que consegui-
ram desenhar verbalmente para os eleitores o tipo 
de futuro para o qual desejavam guiar o país fo-
ram bem-sucedidos, tanto nas urnas, quanto no 
cargo”, afirma Cynthia.

A história política confirma que tanto o caris-
ma quanto um bom poder argumentativo são ca-
pazes de produzir líderes autênticos das massas. 
Independente das intenções, os grandes oradores 
são capazes de mobilizar pessoas até onde suas 
vozes alcançam. E a poesia da fala inspira e faz 
sonhar. Afinal, se Martin Luther King tivesse afir-
mado que possuía uma ideia e não um sonho, 
seu desejo teria sido esquecido.

Fanatismo na Alemanha: Hitler e o discurso nazista

“Eu tenho 
um sonho…”
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Dez dicas para falar melhor

O professor de oratória e autor do livro Seja um ótimo orador, Reinaldo 
Polito, acredita que falar bem é questão de treino. Listamos 10 conselhos para 
você falar de forma clara, atraente e evitar o famoso “branco”.

1. Seja você mesmo. Nenhuma técnica é mais 
importante que a sua naturalidade. Seguir o seu estilo 
de comunicação, comportar-se de maneira natural e 
espontânea deixará o ouvinte mais receptivo à sua 
mensagem. Ao usar técnicas de comunicação que ainda 
não domina, você poderá deixar a fala artificial e arriscar 
a sua credibilidade.

2. Prepare-se para falar. Pense na mensagem 
que deseja passar antes de começar a conversa. Caso 
queira convencer alguém, saiba o máximo que puder 
sobre o assunto. Use toda argumentação disponível: 
pesquisas, estatísticas, exemplos, comparações, estudos 
técnicos e científicos. Se, eventualmente, perceber que o 
ouvinte apresenta algum tipo de resistência, defenda os 
argumentos refutando essas objeções. 

3. Fale com boa intensidade. Nem alto nem baixo 
demais – sempre de acordo com o ambiente.

4. Fale com boa velocidade. Nem rápido nem lento 
demais.

5. Fale com bom ritmo. Alternando a altura e a 
velocidade da fala para manter aceso o interesse dos 
ouvintes.

6. Tenha um vocabulário adequado ao público. 
Saiba quem são os ouvintes. Cada público deve ser 
tratado de acordo com suas características. Sendo assim, 
deve-se adequar o vocabulário e a forma de falar ao 
ouvinte. Não adianta falar bem em espanhol se o ouvinte 
só entende alemão.

7. Cuide da gramática. Um erro nessa área poderá 
comprometer a apresentação. Use uma linguagem 
correta. Alguns deslizes podem ser fatais, tirar a 
credibilidade da mensagem e, principalmente, o foco da 
atenção. Os mais comuns são os erros de concordância e 
de conjugação verbal.

8. Tenha postura física correta. Evite falar com as 
mãos nos bolsos, com os braços cruzados ou nas costas. 
É importante que se movimente diante dos ouvintes para 
que realimentem a atenção, procure olhar para todas as 
pessoas da plateia. Também não é recomendável ficar 
esfregando as mãos, principalmente no início, para não 
passar a ideia de que está inseguro ou hesitante.

9. Dê à sua fala início, meio e fim. Ninguém 
gosta de ouvir sermões. É importante contextualizar 
os acontecimentos, mas isso deve ser feito de forma 
objetiva. Dar importância a detalhes que não 
comprometem o desenrolar da história cansa o ouvinte e 
torna a sua fala desinteressante. Anuncie o que vai falar 
antes de começar. Dessa forma, a plateia acompanhará 
o seu raciocínio com mais facilidade, pois saberá aonde 
deseja chegar.

10. Fale com emoção. Demonstre interesse e 
envolvimento pelo assunto. Fale sempre com energia, 
entusiasmo, emoção. Se nós não demonstrarmos 
interesse e envolvimento pelo assunto que estamos 
abordando, como é que poderemos pretender que os 
ouvintes se interessem pela mensagem? A emoção do 
orador tem influência determinante no processo de 
conquista dos ouvintes.

BEM  AVENTURADOS  OS  POBRES  DE  ESCRÚPULOSPOR QUE DELES SERÁ O REINO DAS  MULTINACIONAIS

quino
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A voz coletiva
roberta bruno e isabela sued

Não é só nos palanques que a voz se destaca. Para o indivíduo 
comum vale a velha máxima: a união faz a força. A voz coletiva 
existe quando é possível ver que a opinião de um grupo pode ser 
ouvida e, no caso de uma mobilização, mudar o sistema de uma 
sociedade.

Exemplos não faltam. Nos anos 1960, os Estados Unidos 
assistiram a verdadeiras manifestações em prol dos direitos dos 
homossexuais. Em Nova York, o primeiro grande movimento gay, 
conhecido como a Rebelião de Stonewall, deu início à trajetória 
que se alonga até hoje, contra o preconceito e a favor do 
reconhecimento social legítimo. 

No Brasil, um dos movimentos de maior participação popular foi as “Diretas Já!”, que surgiu em 1983, com a proposta 
de eleições diretas para a presidência da República. A campanha foi marcada por passeatas e manifestações coletivas 
e visava mudanças políticas, econômicas e sociais para o país. Os comícios entraram para a história, como o de abril 
de 1984, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que reuniu um milhão de pessoas. Na ocasião, os gritos da multidão 
entoavam palavras de ordem: “abaixo a ditadura”, “queremos eleger o presidente do Brasil” e “o povo unido jamais 
será vencido” formaram o coro da nação unida pelo mesmo ideal. 

       Os discursos na ficção
“Meus concidadãos! Este momento há de ficar para sempre nos anais e menstruais da 
História de Sucupira!” Não se assuste com a expressão do prefeito de Sucupira, Odorico 
Paraguaçu. Apesar de cômico, o protagonista de O Bem-Amado –  livro de Dias Gomes escrito 
em 1962 –, é extremamente competente quando o assunto é discurso político. Odorico é 
uma sátira aos governantes brasileiros, especialmente Carlos Lacerda. Dias Gomes definiu a 
personagem como um “demagogo, bem falante, teatral no mau sentido”. Segundo ele, não é 
propriamente um belo homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal.

Logos, ethos e pathos

 
EThOS é a reputação de quem discursa. A credibilidade 
do orador é fundamental para um bom convencimento. Para 
ter sucesso é recomendado que se tenha capacidade de dialogar 
(tanto de expor as opiniões, quanto de ouvir), ser uma pessoa 
criteriosa, cuja opinião tenha algum valor frente aos outros.

LOgOS é o apelo que utiliza a razão, isto é, o que se vai 
dizer. O argumento deve ser exposto de forma clara e defendido 
com evidências ou provas que evitem o surgimento de dúvidas.

PaThOS é voltado às emoções da plateia. É preciso perceber a reação do público e ir adequando o discurso 
conforme essa resposta instantânea. O orador tem que adotar estratégias adequadas para provocar no ouvinte as 
emoções e sentimentos favoráveis à adesão ao apelo. Sem esquecer os argumentos racionais, o orador deve usar o seu 
carisma e habilidade oratória para envolver o público.     

Aristóteles revelou o segredo de um bom 
discurso e atribuiu a essas três palavras 
a chave para convencer uma plateia. 

Marco Nanini como Odorico Paraguaçu no filme O Bem Amado

Multidão chegando à Candelária no Rio, para 
assistir ao comício “Diretas Já”

giovAnni dAll’orto
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AAquecimento vocal, nada 
de beber gelado, man-
ter distância do álcool e 
do chocolate e ter uma 

maçã sempre por perto. Estas são 
as práticas cotidianas de quem 
usa a voz como forma de expres-
são. Os dubladores não fogem às 
regras. Eles são atores sem rosto, 
usam a voz como o único recur-
so de interpretação. Pouca gente 
sabe que os dubladores são, ne-
cessariamente, atores. Portanto, 
é errado pensar que a dublagem 
é um mero empréstimo da voz 
a um personagem pronto. Jun-
to aos diretores de dublagem, 
os atores sem rosto têm liberda-
de para desenvolver um jeito e 
uma voz característica a partir 
da “cara” do personagem. Em al-
guns casos, o processo de criação 
tem que ser feito às escuras, sem 
acesso à imagem do personagem. 
Utilizando somente a descrição 
escrita e a própria intuição, o du-
blador dispõe de alguns minutos 
para construir corpo, mente e voz 
do personagem a ser dublado. Es-
pecialistas na arte acreditam que 
o dublador precisa ser um “super 
ator”, porque tem que expressar 
na voz toda a força e a emoção 
que o ator construiu com o au-
xílio do corpo e da face. Além 
disso, a voz deve estar sincro-
nizada com os movimentos da 
boca do ator ou personagem que 

está sendo dublado, mesmo que 
os idiomas sejam completamen-
te diferentes um do outro. Para 
isto, são necessárias horas e ho-
ras de estúdio. Cenas curtas, de 
30 segundos, podem precisar de 
uma tarde inteira para ficarem 
perfeitas. Com tanta dedicação e 
um bom número de profissionais 
qualificados, o Brasil se tornou 

um dos países de excelência em 
dublagem no mundo inteiro. 

Um dublador bastante conhe-
cido no Brasil é o também co-
mediante de televisão Orlando 
Drummond, que ficou famoso 
como o Seu Peru do programa 
Escolhinha do Professor Raimun-
do, da Rede Globo. Drummond 
é dono de vozes famosas como a 

O ator sem rosto
Como é o trabalho do dublador, o artista que só 
se expressa por meio da voz

A voz brasileira da Pequena Miss Sunshine, Flora Paulita, acompanhada do 
ídolo Orlando Drummond 

Monique VasConCelos e MarCela CapobianCo

8

florA pAulitA
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do cachorro Scooby-Doo; de Alf, 
o ETeimoso, da série americana 
que fez muito sucesso no fim 
dos anos 1980; do célebre mari-
nheiro Popeye e do personagem 
Vingador, da Caverna do dragão. 
A jovem dubladora Flora Pauli-
ta, que tem 17 anos e começou 
a carreira aos 8, é uma grande 
admiradora de Orlando Drum-
mond. Flora o conheceu através 
do neto dele, Felipe Drummond, 
que segue os passos do avô, e 
de Rodrigo Antas, que dubla o 
adolescente Bart do desenho Os 
Simpsons. “Drummond é um íco-
ne na dublagem, não só para 
mim, mas para todos os dubla-
dores. Sem contar que é uma 
pessoa que dá vontade de con-
versar com ele o dia todo. De 
ficar ouvindo as histórias dele”, 
conta Flora. Ao contrário de 
Orlando, Flora, que dá voz a 
personagens como a protago-
nista do filme A pequena Miss 
Sunshine e Wandinha, da Famí-
lia Adams, ainda não conheceu 
a fama. O mais perto que Flora 

chegou do estrelato foi ao dublar 
um papel secundário no filme 
Eclipse, baseado na série vampi-
resca da escritora americana Ste-
phenie Meyer: “Os fãs de Eclip-
se foram muito fofos comigo, me 
mandaram várias mensagens e 
eu dei umas 10 entrevistas antes 
de o filme ser lançado. A perso-
nagem que eu dublei nem é tão 
grande e foi esse boom todo. Fi-
quei surpresa”, diz. 

Os lugares em que os dubla-
dores são mais prestigiados atu-
almente são as festas organiza-
das por “viciados” em desenhos 
japoneses. As festas, conhecidas 
como Anime, reúnem centenas 
de jovens – em grande maioria 
fantasiados dos personagens 

que mais gostam – para deba-
ter, jogar e trocar informações 
sobre as animações nipônicas. 
O ator Figueira Junior, a voz do 
personagem Queen de Alraune 
de Cavaleiros do zodíaco, é reco-
nhecido na rua por admirado-
res do desenho animado e já foi 
“estrela por um dia” em Ani-
mes organizados em São Paulo, 
cidade onde mora. Mas não só 
de personagens de desenho ani-
mado vive a voz de Figueira Ju-
nior. O dublador se orgulha em 
dizer que foi escolhido para ser 
a voz brasileira de Jim, o pro-
tagonista do filme American pie, 
interpretado pelo ator america-
no Jason Biggs. Figueira Junior 
lembra que foi um prazer dublar 

O personagem Queen de Alraune, 
de Cavaleiros do Zodíaco, que é 

dublado por Figueira Júnior

A atriz Abigail Breslin, a Olive do filme A Pequena Miss Sunshine, 
que no Brasil é dublada por Flora Paulita

A dublagem é uma grande aliada na difusão da 
cultura internacional, além de apresentar um 

desafio para atores de cena
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Jim. Todos no estúdio se diver-
tiam com as piadas e situações 
bizarras pelas quais passava o 
personagem. Alguns meses de-
pois, o dublador se espantou ao 
assistir ao filme na televisão e 
perceber que a voz que dubla-
va Jason Biggs não era a sua. 
Na época, houve um problema 
com a distribuidora do filme no 
Brasil, que precisou ser substitu-
ída. A nova distribuidora exigiu 
que todo o filme fosse redubla-
do no Rio de Janeiro. Para Fi-
gueira, este caso é uma prova 
de que o mercado da dublagem 
é afetado por interesses finan-
ceiros e preferências pessoais. 
“Não cabe a mim julgar se a re-
dublagem do filme ficou melhor 
ou pior. Tanto em São Paulo 
quanto no Rio temos excelentes 
equipes de dublagem. Eu prefiro 
a minha voz no Jim, e essa his-
tória toda, no fim, foi até boa 
porque depois fui convidado 
para dublar outros filmes com 
o Jason Biggs”, comenta Junior. 

Dubladores em
jornada dupla

No Brasil, a profissão não é 
muito valorizada. Os profissio-
nais são, em grande maioria, 
autônomos. O salário depen-
de do número e do tamanho 
das dublagens feitas durante o 
mês. A rotina de um dublador 
é puxada e cansativa. Em um 
dia normal de trabalho, pode 
haver três ou quatro gravações 
em estúdios diferentes, um em 
cada canto da cidade. Não é 
raro que muitos dubladores 
exerçam outras profissões além 
de trabalharem como atores de 
cena e locutores publicitários 
para rádio e televisão. Michel 
Di Fiori tem 21 anos e dubla 
desde os 11. Ele emprestou a 
voz para os personagens Neji 
Hyuuga da animação japonesa 
Naruto e o TJ, da série infanto-

juvenil Hannah Montana, entre 
outros. Além de atuar e dublar, 
Di Fiori complementa a renda 
como chef de cozinha e produtor 
cultural. “É complicado indicar 
a profissão de dublador para 
quem se interessa pela área, 
porque é bem arriscado tentar 
viver só disso. A pessoa precisa 
ser corajosa e procurar, antes de 
tudo, a formação de ator”, diz.

Dublado x legendado
Apesar de grande parte dos 

admiradores de cinema torcer 
o nariz para filmes dublados, 
é preciso reconhecer que a du-
blagem é uma grande aliada 
na difusão da cultura interna-
cional, além de apresentar um 
desafio para atores de cena. Se-
ria impossível oferecer somente 
filmes legendados, principal-
mente nos canais de televisão 

Um dos protagonistas da animação 
Naruto, Neji Hyuuga, que no Brasil 

recebeu a voz de Michel Di Fiori

O dublador paulista Figueira Junior em momento de concentração no estúdio

figueirA junior
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aberta, para os brasileiros. 
Uma boa parte da população 
não tem noção de outros idio-
mas e alguns não conseguem 
nem mesmo acompanhar le-
gendas num filme. É o caso 
da vendedora Tânia Ferreira: 
“Gosto de filme dublado quan-
do estou com sono ou com pre-
guiça de ficar lendo, ou quan-

Curiosidades
• Os primeiros elencos de dublagem foram integrados por atores de rádio. Eram vozes 
consagradas na época pelo sucesso das rádio-novelas.

• O programa Ford na TV, que apresentava pequenos dramas de 30 minutos de duração, foi a 
primeira série dublada apresentada na televisão brasileira. Depois vieram Rin-Tin-Tin, Lanceiros 
de Bengala e Papai sabe tudo.

• Até os 16 anos, o registro profissional para dubladores só é concedido mediante uma 
autorização do Juizado da Infância e da Juventude. A partir dos 16, até completar a maioridade, o registro profissional 
para dubladores depende da autorização dos pais ou responsáveis do jovem interessado.

• Orlando Drummond, o dublador de Popeye, já conseguiu escapar de um assalto por causa da 
profissão. Certa vez, o ator voltava de uma gravação no Projac, Zona Oeste do Rio, quando foi 
abordado por uma “rapaziada brutamontes”. A coisa estava ficando feia, até que um dos bandidos 
percebeu que o ator era o Seu Peru da Escolinha e a voz de Popeye e Scooby-Doo. No mesmo 
momento Drummond foi liberado e os bandidos até o convidaram para tomar uma cervejinha. 

• A Herbert Richers foi uma das empresas pioneiras da dublagem no Brasil. Seu dono, que 
deu nome à empresa, era amigo de Walt Disney, e foi através do pai do Mickey Mouse que 
Richers conheceu a técnica da dublagem e a importou para o Brasil. Herbert Richers morreu 
no Rio de Janeiro em 2009, aos 86 anos, mas até hoje seu nome é ouvido no começo de 
vários filmes dublados. Quem não conhece a frase “Versão brasileira: Herbert Richers”? 

do o filme é muito complexo, 
que exige que eu preste muita 
atenção aos detalhes”, afirma. 
Há também aqueles que veem 
mais graça em filmes dublados. 
Flora Paulita, por exemplo, faz 
questão de acompanhar o tra-
balho dos colegas. “A graça do 
filme dublado é que você pode 
prestar mais atenção na cena, 

não perde tempo lendo o que 
está escrito e pode se concen-
trar em todo o resto. Quando a 
dublagem é bem feita então... 
Eu, pelo menos, viajo nas in-
terpretações, sincronismo e 
brincadeiras que alguns dubla-
dores fazem. Tem filmes que só 
assisto se for dublado”, conta a 
dubladora.

Na Espanha, em 1908, a dublagem surgiu por acaso, durante uma exibição da comédia Os 
competidores. Alguns atores, de brincadeira, ficaram atrás da tela e emprestaram as vozes 
para os personagens, tentando sincronizar as falas com os movimentos labiais dos personagens 
na tela. O público gostou da ideia, e a prática começou a se espalhar. A dublagem técnica só 
começou a ser realizada nos Estados Unidos em 1927, com o filme The Jazz singer – O cantor de 
jazz, de Alan Crosland. O som foi gravado separadamente da imagem, e era reproduzido, durante 
a exibição do filme, em um disco de acetato. Mesmo tendo poucas falas, o filme deu um prêmio 
ao ator Al Jolson, por ele ter sido o primeiro artista a falar e a cantar num filme, com a voz 
gravada em banda sonora sincronizada. O primeiro longa-metragem totalmente dublado, Luzes 
de Nova York, foi lançado dois anos depois. 
 

até 1930, o mundo só ouvia falar em filmes legendados. Até que, nos Estados 
Unidos, o cineasta Jacob Karol inventou um sistema de gravação que permitia 
sincronizar áudio e imagem. Agora, vozes gravadas em estúdio poderiam substituir 
as originais do filme. Era o nascimento da técnica de dublagem conhecida 
atualmente. Este novo recurso permitiu o aprimoramento da qualidade sonora dos 
filmes e uma melhor captação do som. No Brasil, a dublagem chegou primeiro no 
Rio de Janeiro, nos estúdios da CineLab, em 10 de janeiro de 1938, com o desenho 
animado da Disney Branca de Neve e os sete anões.

História da dublagem



Julho/Dezembro 201012

RRua das Laranjeiras, sexta-feira, 19h. Um 
grupo de jovens sai da escola e se aglo-
mera em um ponto de ônibus na mesma 
rua, localizada na Zona Sul do Rio de Ja-

neiro. Os adolescentes interagem animados en-
quanto esperam a condução para casa. Só uma 
coisa diferencia a turma de outros cariocas da 
mesma idade: eles estão em silêncio. “Nossa voz 

são nossas mãos”, explica a estudante de Pedago-
gia Lygia Montoro, 23 anos, escrevendo em um 
caderninho. Os adolescentes são deficientes audi-
tivos que estudam no Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdos, o Ines, órgão do Ministério da 
Educação que completa 150 anos em 2010.

Os jovens animados na calçada estudam, na-
moram, vão para festas, gostam de um bar e fre-

12

ninA luA

Como jovens surdos lidam com uma sociedade em que a voz é 
um dos principais instrumentos de comunicação

Carolina barbosa e nina lua

Barulho silencioso

Sérgio e Alan conversam em libras no ponto de ônibus em frente ao Ines, na Rua das Laranjeiras  
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quentam boates. Apesar de não ouvirem o som, 
eles percebem as vibrações e, assim, se divertem 
como podem. Lidiane Ferreira, 23 anos, estudante 
de Pedagogia do Ines, adora música. “Gosto de 
sentir a batida no coração”, diz. Ela também se 
diverte observando a expressão facial dos canto-
res e “lendo” as letras em seus lábios. 

Um dos programas favoritos de Sérgio Macha-
do, 18 anos, é ir a bailes funk na casa de shows 
Olimpo, na Vila da Penha. “Lá o som é muito alto 
e fica mais fácil sentir o ritmo”, conta. O pagode 
é outro de seus estilos musicais favoritos. Sérgio 
mora em Parada de Lucas, estuda no Ines desde 
1999 e cursa o segundo ano do ensino médio. Nos 
finais de semana, trabalha como arrumador no 
hotel Formule 1. Sonha em ser professor. Torce 
para o Fluminense e, quando pode, vai ao Ma-
racanã. Tem muitos amigos com a mesma defici-
ência que ele, mas também é amigo de seus vizi-
nhos, que escutam. Acha que ainda é muito novo 

para namorar: “Só gosto de ficar. Vou pensar em 
namoro quando tiver uns 23, 24 anos”. Gosta de 
convidar as meninas para irem ao cinema. O fil-
me só precisa ser legendado. Seus preferidos são 
Crepúsculo e Lua Nova.

Já Thaísa Durso, 23 anos, adora namorar. Há 
um ano, ela mantém um relacionamento com 
Pedro Júnior, quatro anos mais velho, e também 
deficiente auditivo. De acordo com a jovem, o fato 
de ser deficiente auditiva não a atrapalhou na 
hora de arrumar namorados. No entanto, agora 
que está com alguém que fala a mesma “língua” 
que a sua, a vida está muito melhor. “O amor, a 
compreensão, a atenção e a paciência sempre fo-
ram mais fortes que as diferenças. Meu primeiro 
namorado é ouvinte e foi todo paciente comigo. 
Agora, estou namorando um surdo e posso dizer 
que estou muito mais feliz. Encaixamo-nos per-
feitamente por termos a mesma ‘língua’”, conta.

Ir ao cinema é um dos passatempos preferidos 

NiNa Lua

Lygia (à direita) e os amigos bebem cerveja no bar da Rua Soares Cabral 
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de Alan Gonçalves, 17 anos, colega de Sérgio no 
Ines. Os filmes de vampiros só perdem na prefe-
rência do jovem quando o assunto é futebol. Alan 
é vascaíno, morador da Rocinha, e quer ser jo-
gador profissional. Ele namora Aline, colega de 
classe que conheceu quando foi estudar no Ines, 
no início deste ano. Antes, era aluno do Institu-
to Nossa Senhora de Lourdes, o Inosel, na Gávea, 
que atende crianças com necessidades especiais. 

Inclusão?
Sérgio conta que notou pela primeira vez que 

não ouvia como os seus amigos da vizinhança 
quando tinha cerca de seis anos. Foi também nes-
sa época que ele começou a estudar no Ines. A 
fonoaudióloga Russilaine Hermida afirma que 
a educação é um passo importante na vida da 
criança deficiente auditiva porque, diferentemen-
te de crianças que ouvem, ela aprende a se comu-

nicar não em casa, mas na escola. “Ela aprende, 
no tratamento, alguma forma de comunicação 
que é priorizada, seja a linguagem de sinais ou 
a leitura labial. O objetivo principal é fazer com 
que ela interaja com pessoas e entre no mundo 
social. Até então, ela está fora da convivência 
com a sociedade”, explica.

Russilaine também afirma que, embora a pala-
vra do século XXI seja “inclusão”, muitas escolas 
convencionais ainda não estão preparadas para 
receber estudantes com qualquer tipo de defici-
ência, sobretudo auditiva. “É um gasto enorme 
preparar uma escola para receber esses alunos. 
Além disso, os professores não estão preparados 
para esse mundo novo. Eles deveriam, por exem-
plo, falar pausadamente na direção do aluno, 
para que o deficiente auditivo pudesse entender. 
Quando um professor anda na sala, o aluno que 
ouve consegue entender, mas o surdo perde todo 

Raimundo e Érica no balcão do Café & Bar Canal 9 

NiNa Lua



Entre gritos e sussurros 15

tro de suas próprias casas, não criam vínculo com 
suas famílias, porque em casa ninguém fala sua 
língua”, conta.

É por esse motivo que Rafael Medeiros, 27 anos, 
volta aos arredores do Ines toda sexta-feira à 
noite. Ele parou de estudar há três anos, quando 
começou a trabalhar na Michelin, mas se reúne 
com ex-colegas no Café & Bar Canal 9, que fica 
na Rua Soares Cabral, perpendicular à Rua das 
Laranjeiras. No botequim, eles se aglomeram na 
calçada para trocar ideias e beber cerveja. “Eu 
gosto porque aqui tem gente que fala a mesma 
língua que eu”, afirma Rafael, escrevendo suas 
palavras no celular para ser entendido. 

José Luiz Divol, 32 anos, é outro que não sai de 
lá. Ele faz mímica para o dono do bar, Raimundo 
Pacheco, entender o que está pedindo. Mas Rai-
mundo, proprietário do estabelecimento há 20 
anos, já entende muito da linguagem dos alunos 
do instituto. “Eles me ensinaram alguns sinais. 
O básico para me comunicar com eles eu já sei”, 
conta o comerciante, que diz não estranhar o si-
lêncio dos clientes. “Quando só tem eles aqui, fica 

o conteúdo. Já os que se comunicam por libras, a 
linguagem de sinais, deveriam ter um professor 
que falasse e fizesse os sinais ao mesmo tempo. 
Mas isso não acontece”, diz. Russilaine lembra 
que, além das dificuldades normais, os deficien-
tes auditivos ainda costumam apresentar outros 
problemas na hora de acompanhar as aulas em 
uma escola convencional. “Eles têm dificuldade 
para aprender concordância verbal e colocação 
de pronomes, por exemplo. A escrita, muitas ve-
zes, não é perfeita, assim como a fala. O plural 
é outro problema. Às vezes, eles não conseguem 
relacionar com a palavra no singular. É aí que 
entra o trabalho do fonoaudiólogo, para ajudar 
esse aluno”, acrescenta.

Thaísa estudou em escolas convencionais par-
ticulares a vida inteira e enfrentou obstáculos 
para acompanhar o ritmo de algumas discipli-
nas. “Tive dificuldade em estudar matérias como 
português e geografia. Sempre passei de ano ras-
pando”. Para não ser reprovada, a jovem contava 
com a ajuda de colegas de classe. “Eles sempre 
me ajudaram muito, me passando todas as ano-
tações. Nem sempre eu entendia o que os profes-
sores explicavam, mas procurava acompanhar 
as aulas através da leitura labial”, relata. Hoje, 
Thaísa trabalha em uma empresa de seguros e 
faz faculdade de Administração a distância. “É 
melhor para mim estudar em casa, pois recebo o 
conteúdo por escrito, faço atividades e tiro dúvi-
das com os professores por e-mail”, justifica.

Estudante de Pedagogia, Lygia acredita que o 
aluno surdo é, muitas vezes, mais prejudicado que 
o cego: “Para os deficientes visuais, por exemplo, 
existem bibliotecas em braile, e eles conseguem 
entender o que os professores estão falando. Para 
os alunos surdos, não tem nada, nenhuma faci-
lidade”, lamenta ela, que deseja estudar Jorna-
lismo quando se formar em Pedagogia. O único 
problema, de acordo com ela, é onde cursar. “No 
Ines não tem esse curso e, em outras universida-
des, eu teria muitas dificuldades de entender as 
aulas, de me integrar”. 

A dificuldade de integração se estende, na opi-
nião de Lygia, até mesmo às relações familiares. 
Segundo a jovem, muitos pais não aprendem 
libras e não conseguem se comunicar bem com 
seus filhos. “Os jovens se sentem estranhos den-

  Thaísa e o namorado, Pedro 

Thaisa
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um silêncio. Já estou acostumado. No início, eu 
estranhava, mas agora até sinto falta se eles não 
aparecem”.

Mas eles sempre aparecem. Nas segundas e 
sextas-feiras o encontro no bar é certo. O produto 
mais consumido é a cerveja. “Eles não são muito 
de comer, mas adoram beber”, conta Érica San-
tos, 19 anos, uma das quatro funcionárias do es-
tabelecimento de 15 metros quadrados. A moça 
já é tão conhecida que alguns rapazes vão lá só 
para ser atendidos por ela. “Eles são engraçados, 
mas você não pode dar mole, porque eles te can-
tam mesmo. Já fui chamada de gostosa, bonita, 
já até recebi pedido de namoro”, conta, enquan-
to um dos clientes faz um gesto para indicar que 
seu coração acelera por ela, batendo a mão do 
lado esquerdo do peito sob a camisa. A atendente 
afirma ainda que pretende estudar libras para se 
comunicar com os fregueses.

Os dias mais animados no bar são as datas em 
que há festas no Ines. A agitação é certa depois do 
Dia das Mães, do Dia das Crianças e da confra-
ternização de Natal, por exemplo. Quando acaba 
a festa, vai todo mundo para o bar. Raimundo 
ainda não se acostumou com as diferenças das 
comemorações no instituto. “A festa junina deles 
é um silêncio só! Mas dá muita gente”, comenta. 

Vozes nas mãos
Érica diz que os clientes deficientes auditivos pre-

ferem se espalhar pela calçada a sentar nas me-
sas dentro do bar: dessa forma, têm mais espaço 
para se comunicar em libras. E a conversa segue 
animada até o estabelecimento fechar, às 23h. 
“Muitos só saem quando fechamos as portas”, co-
menta Raimundo. Ali, eles já estão integrados ao 
resto da clientela, que puxa conversa como pode, 
fazendo gestos e falando pausadamente em sua 
direção. Só estranha o silêncio quem passa pelo 
bar desavisado.

Foi o caso do estudante da UFF Francisco Ferraz, 
21 anos. O aluno do curso de Estudos de Mídia 
passou pelo botequim lotado e viu a movimenta-
ção, mas não escutou o barulho comum em ba-
res cheios. Quando se aproximou mais, percebeu 
que praticamente todos no local conversavam 
em libras. “Minha primeira impressão foi de es-
tranhamento. Por isso, resolvi levar uma câmera 

e registrar aquela ‘coisa nova’”, conta. O estudan-
te e seus colegas produziram o documentário de 
curta-metragem Barulho, de 2008. 

Durante as filmagens, Francisco conta que ele e 
a equipe resolveram beber algumas cervejas para 
entrar no clima do lugar. Enquanto filmavam, 
foram se acostumando com a situação e apren-
dendo noções básicas de libras. “Quanto mais 
entendíamos os gestos, mais barulhento o lugar 
parecia. Até nossas risadas foram ficando ‘silen-
ciosas’”, relata. “O interessante foi perceber que, 
apesar de aquela ser uma experiência nova, não 
se diferenciava em nada dos outros bares em que 
já tínhamos estado”, conta. Dividindo o espaço 
com pessoas que falavam outra língua, a equipe 
do documentário se integrou, aos poucos, à nova 
realidade. Francisco conclui: “No fim das con-
tas, nossos gestos eram tão ‘sonoros e estridentes’ 
quanto palavras gritadas”.

ALFABETO MANUAL
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UUm companheiro sem 
rosto. Esta talvez seja 
uma das melhores de-
finições para o rádio. 

De um lado, alguém conta uma 
história. De outro, só se ouve a 
voz. A única imagem vista é de 
um aparelho, geralmente, retan-
gular, com vários botões. No rá-
dio, a locução assume múltiplas 
funções: informar, expressar um 
determinado tipo de emoção, 
contextualizar e descrever. 

O ouvinte acredita no que lhe 
é falado e cria uma relação de 
confiança com a voz que vem 
da caixinha. A história contada 
é detalhada, descrita minucio-
samente. A curiosidade de saber 
quem é aquela pessoa que está 
dizendo tudo aquilo parece ten-
tadora. E para quem a escuta, o 
que resta é interpretá-la e usar 
a imaginação. “A emoção do 
rádio é uma coisa indescritível 
para mim. Sou fanática e ouço 
todos os programas da Rádio 
Globo. Para mim, a voz dá cre-
dibilidade à transmissão e isso é 
o que importa”, afirma a dona 
de casa Mônica Guimarães, de 
51 anos. 

Um amigo invisível
Muitos devem se perguntar 

o que é mais importante para 

uma pessoa: a voz ou a imagem? 
No rádio, a fala adquire papéis 
variados. “A imagem quem faz 
é o locutor. Isto porque ele tem 
que ter recursos para que pos-
sa transformar aquilo que está 
vendo em imagem para que a 
pessoa se sinta como se estives-
se também acompanhando o 
jogo”, afirma o locutor esportivo 
da Rádio Globo Edson Mauro.

 O desdobramento da voz em 
diversas funções é facilmente 
observado em transmissões es-
portivas, em que, a todo o mo-
mento, o narrador precisa situar 
o ouvinte sobre em que área do 
campo está acontecendo a jo-
gada. “A transmissão esportiva 
pelo rádio é um relato daquilo 
que você está fazendo, que você 
tem que ser, acima de tudo, fiel. 

17

Nas ondas do rádio...
As múltiplas funções que a voz desempenha no radialismo

Rafael Castello BRanCo e Raysa HimelfaRB

Fórmula do radialismo: ouvido fixo no radinho e muita imaginação



Julho/Dezembro 201018

Se a bola, por exemplo, bateu na 
trave, que é uma jogada aguda, 
você tem que ter condições de 
expressar isso de uma forma que 
o ouvinte perceba que houve um 
lance de muita emoção. Na hora 
do gol, você tem a oportunidade 
de estender a sua voz através do 
grito de gol. Ele é o ápice de uma 
transmissão esportiva”, exalta o 
“Bom de Bola”. 

Justamente por ser invisível 
ao ouvinte, o locutor precisa 
adquirir a total confiança de 
quem o escuta. É uma amizade 
acima de qualquer traição. Um 
deslize pode ser fatal e prejudi-
cial para os dois lados. “Quem 
trabalha no rádio se impõe 
pela voz, não apenas por ter 
uma voz bonita e agradável de 
ser ouvida, mas acima de tudo 
pelo poder de convencimen-
to. Se você está sendo sincero 
ou forçadamente falso ou está 
sendo interpretativo”, declara 
Edson Mauro, que está na pro-
fissão há mais de 40 anos. 

Quando a confiança 
foi construída

A chamada Era de Ouro do 
rádio no Brasil tomou conta das 
décadas de 1940 e 1950. Em um 
contexto de desenvolvimento 
econômico e avanço da indús-
tria fonográfica, o radialismo se 
viu em um crescimento assusta-
dor. Famílias inteiras se senta-
vam em volta do grande apare-
lho retangular para escutarem 
notícias, novelas e programas 
de entretenimento. 

Nesta época, ser cantor ou 
artista de rádio era um grande 
mérito. Todo jovem sonhava em 
trabalhar no rádio e ser reconhe-
cido nacionalmente. O carro-
chefe de todo esse sucesso foram 
as radionovelas, que estimula-
vam a imaginação dos ouvintes, 
através de emoções passadas 
pela voz e muita sonoplastia. 
Isso propiciou o surgimento de 
muitos atores que hoje vemos 
na televisão. É o caso da atriz 
Daisy Lúcidi, de 81 anos, que co-

meçou no rádio e, atualmente, 
faz o papel da vilã Valentina, na 
novela Passione, da Rede Globo. 
“Na radionovela você tinha que 
expressar, de alguma maneira, 
o olho escorrendo a lágrima, 
todas as emoções para o públi-
co. Era muito mais difícil do que 
hoje em dia”, afirma Daisy.

A chamada Era de Ouro do rá-
dio é tema principal de alguns 
filmes, como A Era do Rádio, diri-
gido por Woody Allen. O longa-
metragem retrata a vida de uma 
família norte-americana da dé-
cada de 1940 e mostra bem a 
influência que o veículo tinha 
no cotidiano das pessoas. Na-
quela época, a sociedade tinha 
tanta confiança no que era dito 
pelos locutores que até as coi-
sas mais absurdas se tornavam 
verdades. No filme de Woody 
Allen há a citação de um fato 
ocorrido nos EUA. Durante um 
programa de rádio comandado 
por Orson Welles, o cineasta/ra-
dialista alerta sobre uma fictícia 

Cena do filme A Era do Rádio (1987), de Woody Allen



Entre gritos e sussurros 19

invasão alienígena no planeta 
Terra e causa pânico em toda a 
população. 

Genialidades 
munidas apenas de 
palavras

O rádio apresenta uma par-
ticularidade: muitas vezes, os 
ouvintes podem reconhecer um 
determinado locutor apenas 
pela voz e não pela aparência. 
“É uma sensação muito interes-
sante porque já tive em algumas 
oportunidades a satisfação de 
simplesmente a pessoa me reco-
nhecer pela voz. Acontece de eu 
me apresentar em determina-
dos locais às pessoas e solicitar 
alguma informação e a pessoa, 
de repente, falar ‘Você é o Edson 
Mauro, da Rádio Globo?’”, afir-
ma o radialista. 

Seja por meio de bordões ou 
pelo próprio modo de falar, cada 
radialista deixa a sua marca na 
história através da voz. A dona 
de casa Mônica Guimarães cita 
os seus locutores preferidos: 
“Sempre gosto de ouvir os jogos 
do Flamengo com o José Carlos 
Araújo. A voz dele é inconfundí-
vel. Gosto também do Antônio 
Carlos, que apresenta um pro-
grama cedinho. Eu descobri, há 
pouco tempo, que ele faz aquela 
voz dos supermercados Guana-
bara”.

 Como toda marca registrada, 
a voz deve ser tratada cuida-
dosamente, de modo a ser pre-
servada. Não só no radialismo, 
mas também em outras pro-
fissões. “Eu tenho um cuidado 
muito grande com a voz, como 
acho que todo mundo deve ter, 
não apenas naturalmente. Por-
que é o seu instrumento de fala, 

de comunicação. Como utiliza-
ção profissional, eu sempre cui-
dei muito bem da minha voz. Às 
vezes, quando tenho que trans-
mitir uma partida de futebol, 
eu me privo de tomar gelado e 
bebida alcoólica”, alerta Edson 
Mauro. 

E foi através do trabalho de 
grandes profissionais que sur-
giram programas que ficaram 
eternizados na história do rádio. 
Muitos deles tomados como re-
ferência até hoje. Quem nunca 
ouviu falar do Repórter Esso, o 
primeiro noticiário de radiojor-
nalismo do Brasil? Ou então a 
Voz do Brasil, criada no governo 
de Getúlio Vargas e transmitida 
até hoje? A Voz do Brasil é uma 
marca da cultura radiofônica 
brasileira. Quando a música O 
Guarani, de Carlos Gomes, come-
ça a tocar, os brasileiros já sabem 
que está entrando no ar o progra-
ma de notícias do governo.

O locutor Edson Mauro é conhecido pelo bordão “Olha o gol, olha o gol, olha o gol”

Há um futuro para o 
rádio?

Com a chegada de mídias que 
aliam som e imagem em um só 
aparelho, o rádio perdeu espa-
ço na sociedade. Apesar disso, 
ainda há pessoas que acreditam 
na sobrevivência do veículo. “Eu 
prefiro o rádio à televisão por-
que é mais emocionante, mais 
rápido. No programa do Lou-
reiro Neto, por exemplo, ele dá 
a notícia e coisas que são mais 
rápidas do que você vê na tele-
visão”, defende a dona de casa 
Mônica Guimarães. Porém, 
poucos são os que pensam como 
Mônica. 

O contexto atual favorece to-
talmente a internet e a televi-
são, transformando o rádio em 
um mero complemento. Como 
oferecer informação de quali-
dade sem a presença de ima-
gens? “Você se transforma nos 
olhos daquela pessoa. Então, a 

aLexaNdre PiNho
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A
partir do momento em que você 
se transforma nos olhos daque-
la pessoa, você é, na verdade, 
apenas um profissional que está 
descrevendo para quem está 
ouvindo aquilo que está acon-

tecendo à sua frente. Você não 
pode fugir disso”, afirma o locu-
tor Edson Mauro. 

Para tentar ser ainda aquele 
velho e bom companheiro diá-
rio, o rádio, ao longo dos anos, 

foi se adaptando tecnologica-
mente aos anseios dos ouvintes. 
Hoje, não há mais o hábito de 
se ouvir rádio na sala com a 
família. Mas muita gente não 
abre mão de ouvi-lo durante 
a viagem diária ao trabalho, 
através do som do carro, um ra-
dinho de pilha ou, até mesmo, 
de um aparelho celular.

É impossível determinar se o 
rádio vai aguentar o bombar-
deio de novas mídias ou não. 
O veículo sempre terá o desafio 
de desdobrar uma simples voz 
em diversas funções diferentes, 
de modo a oferecer ao ouvinte 
o melhor tipo de informação 
possível. “Apesar de ser meio 
ultrapassado, o rádio tem um 
diferencial: o de incentivar a 
imaginação do ouvinte. É mais 
ou menos como você ler um 
livro sem imagens. Assim, há 
múltiplas maneiras de inter-
pretação”, declara a professora 
Jane Santos, de 34 anos. 

Por que a Voz do Brasil sobrevive até hoje?

Criado em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, o 
programa Voz do Brasil ainda tem transmissão obrigatória 
pela maioria das rádios nacionais. Em 2008, uma pesquisa 
realizada pelo instituto InterMeios mostrou que a audiência das 
emissoras despenca quando a Voz do Brasil começa. Segundo 
uma reportagem da revista Época, atualmente há vários 
projetos no Congresso que propõem mudanças no programa. 
Dois deles pretendem dar às rádios a possibilidade de adequar 
a Voz do Brasil às suas programações. 

Apesar de estar ultrapassado, é importante destacar o contexto 
em que o programa passou a ser veiculado. O país encontrava-
se em um estado de transição. Vargas era o presidente do país 
e estava prestes a aplicar o golpe que definiria a ditadura como 
a forma de governo do Brasil. Para auxiliar na aproximação de 
Getúlio com as massas, o amigo do presidente Armando Campos 
criou a Voz do Brasil. Além do nome original, o programa já teve outros dois nomes: Programa Nacional e Hora do 
Brasil. Apesar da intenção impositiva, a Voz do Brasil só passou a ter veiculação obrigatória a partir de 1938. O tema 
inicial do programa sempre foi O Guarani, de Carlos Gomes. Desde a redemocratização do país, os acordes da música já 
foram remixados diversas vezes ao ritmo de forró, samba, choro, bossa nova, capoeira, moda de viola e até techno. 

Mário Vendramel, Ubiratan Lustosa e Ewaldo Nascimento no programa de 
auditório Carrossel de Atrações (1940), da Rádio Clube Paranaense

Transmissão da Voz do Brasil, na Rádio 
Nacional de Brasília 
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A
A voz como instrumento 
de trabalho
isaBela Campos e maRiano CaRneiRo

A voz é o instrumento de trabalho de apro-
ximadamente 25% da população econo-
micamente ativa. As pessoas dependem 
dela todos os dias para alcançar o suces-

so em suas ocupações. Esse dado, retirado do ar-
tigo “A voz do professor: relações entre trabalho, 
saúde e qualidade de vida”, de Regina Penteado, 
representa bem a importância da voz como força 
da economia brasileira. Por conta disso, nós da 
revista Eclética fomos descobrir, com aqueles que 
a usam diariamente como instrumento de traba-
lho, se eles sabem da necessidade das cordas vo-
cais para o sucesso em seus negócios. 

Profissionais como radialistas, cantores, jorna-
listas sabem bem que devem cuidar da sua voz. 
No entanto, não é a mesma atenção que prestam 
profissionais que aparentemente não têm na voz 
seu ganha-pão, mas que involuntariamente de-
pendem dela para melhor executar suas funções. 
Dentre esses profissionais, pode-se destacar, ao lado 
de professores, os teleoperadores, padres, atores e 

vendedores, entre outros. Esses são profissionais que 
utilizam suas vozes como meio de trabalho de ma-
neira contínua e que procuram um meio particular 
de se expressar para atingir um público específico.

21

As vozes dos vendedores são o elo entre o 
cliente e o produto   

GooGLe imaGeNs
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Vamos tomar como exemplo o caso de um ven-
dedor. Em um sentido amplo, o vendedor pode ser 
definido como o intermediário entre o proprietá-
rio dos bens e a pessoa que deseja adquirir esses 
produtos ou serviços. O uso da voz no contexto do 
comércio existe há muito tempo e até mesmo na 
literatura já foram temas de inúmeros relatos das 
diferentes formas e produtos. O comércio aconte-
ce, muitas vezes, através do pulmão daquele que 
porta esse bem com o interesse de repassá-lo.

É de se ressaltar que a comercialização não se 
dá apenas pelo fato de divulgar o produto ou 
serviço disponível. A voz pode ter nuances que 
atraiam ou repilam as pessoas. Nesse momento é 
que entra a personalidade de saber criar o interes-
se, a curiosidade, que gere a atenção. A maneira 
de anunciar o que se quer transmitir, seja um pro-
duto, seja um serviço ou até mesmo uma ideia, 
passa muitas vezes pela forma de se expressar. Os 
alunos são os que mais notam essa diferença. O 
modo que um professor transmite determinada 
matéria pode envolver aqueles ouvintes ou levá-
los a um sono profundo. 

“As pesquisas mostram que a maior parte da 
população utiliza a voz como instrumento de tra-
balho, ou seja, se está com a voz prejudicada, está 
se prejudicando no trabalho”, revela o otorrinola-
ringologista Pedro Cavalcanti. Para não ficar sem 
voz, alguns tentam usar conhecimentos gerais da 
sociedade para se resguardar do perigo de ter de 
trabalhar sem o instrumento. “É difícil de contro-
lar. Procuro me hidratar evitando o ressecamento 
da garganta”, dá a dica a professora de Educação 
Física Aline da Silva Faria. Ou então usam produ-
tos que refresquem a voz com o objetivo de estar 
com ela sempre hidratada, como faz o trocador 
de van Michel Silva , que usa antisséptico bucal 
como forma de aliviar a garganta entre um dia 
e outro de trabalho. “Não acho que esse negócio 
das vans funcionaria sem os que chamam os pas-
sageiros. Acho importante utilizar a voz de forma 
gentil, atrair os clientes sem ser na grosseria. Não 
tenho nenhum cuidado específico com a minha 
voz e nem me cuido tanto, às vezes ponho um 
listerine”, afirma o rapaz de 21 anos.

Os professores encaram desafios diversos quan-
do estão ministrando suas aulas. Para o professor 
e publicitário João Renha, o maior desafio é saber 

Michel trabalha com vans a 5 anos         

O comércio acontece muitas 
vezes, através do pulmão daquele 

que porta esse bem com o 
interesse de repassá-lo

isabeLa CamPos
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como usar a voz diante de uma plateia que quer 
saber o que você tem para falar. Nesse momento, 
segundo Renha, é difícil se expressar. O professor 
ficava apavorado no início da profissão, mas pas-
sou a adotar a prática da discussão com os alunos 
e a falar individualmente mais do que desenvolver 
atividades em conjunto. “Eu dou aula de técnicas 
de comunicação publicitária, mas não adianta só 
saber escrever, tem que saber vender, e como você 
vai saber vender? Argumentando, falando. Tento 
transmitir isso  aos alunos”, diz. 

Já Aline acredita que as aulas coletivas são mui-
to desgastantes, pois, segundo a professora, é di-
fícil controlar a voz em salas cheias, com música 
alta e não é fácil agradar a todos com relação ao 
tom. Além de trabalhar em academias, ela tam-

bém já teve seus dias de lecionar em sala de au-
las. A escolha foi por crianças de 1 a 6 anos, com 
turmas grandes e mistas, ministrando aulas de 
Educação Física. A experiência foi enriquecedora 
para ela, no entanto o esforço com a voz era ex-
cessivo. “Deixei de trabalhar com crianças por-
que chegava ao final do dia com a voz estafada. 
Estava sempre rouca”, relembra a profissional.

Para Cavalcanti, as alterações vocais afetam a 
vida pessoal, social e, sobretudo, a profissional, 
gerando ansiedade e angústia. Por isso, aqueles 
que utilizam a voz como seu instrumento de tra-
balho, muitas vezes, necessitam de um treina-
mento de apoio para desenvolver o seu potencial 
vocal e prevenir possíveis alterações.

“É importante ressaltar que, para ser um bom 
profissional da voz, é fundamental cuidar bem 
dela, mantendo saúde e estética vocal. Para tanto, 
deve-se buscar a orientação e acompanhamento 
com profissionais habilitados, pois a manuten-
ção saudável e estética da voz, garante a estes o 
cuidado com seu principal instrumento de traba-
lho”, finalizou o médico.

João afirma que a forma como ele usa sua voz em sala é 
diferente da forma usada no dia-a-dia 

Nada pior para um aluno cansado que uma voz 
de professor monótona

isabeLa CamPos GooGLe imaGeNs
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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 

Você é do jeito 
que você fala
A padronização da fala televisiva
laRissa BeRnaRdo e monalisa maRques

24
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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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N
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
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NNo mundo globalizado, onde a com-
petitividade cresce a cada dia, as exi-
gências no mercado de trabalho são 
muitas. Profissionais de diversas áreas 

procuram melhorar performances com auxílio de 
especialistas. Para quem usa a voz para traba-
lhar, aprimorar as técnicas de comunicação oral 
é fundamental. Graças a isso, os fonoaudiólogos 
vêm ganhando espaço e reconhecimento. O re-
sultado deste trabalho tem contribuído para o su-
cesso de vários profissionais. 

De acordo com o professor de voz Jorge Luís 
Correia, os fonoaudiólogos são requisitados em 
diversos setores. Professores, jornalistas, advoga-
dos, recepcionistas atores, cantores, locutores, po-
líticos, entre outros, procuram seus serviços. Não 
há dados específicos para mostrar a incidência de 
profissionais que buscam auxílio de fonoaudió-
logos, mas estima-se que nos últimos 15 anos a 
procura vem crescendo exponencialmente.

O tratamento da voz é personalizado, pois cada 
um responde às técnicas de forma diferente, mas 

todas consistem na melhoria da articulação 
de palavras, capacidade respira-

tória e potencialização 
da voz. O treinamento 
vocal é fundamental 
para quem trabalha 
com isso. “Para os 
profissionais que 
usam a voz, não 
fazer fonoaudiolo-

gia é o mesmo que 
um jogador de futebol 

não treinar as técnicas de controlar a bola com 
os pés”, compara Jorge Luís. A única regra uni-
versal é que hábitos como fumo, bebidas e drogas 
prejudicam as cordas vocais, portanto devem ser 
evitados.  

Além do treinamento vocal, o fonoaudiólogo 
pode intervir em outros fatores, no caso das peças 
teatrais. A interferência pode ir desde a escolha 
do texto, até à montagem completa do espetácu-
lo. Curiosamente, o vestuário influencia também, 
pois uma roupa apertada altera o modo de falar, 
e consequentemente a interpretação dos atores. 
Em relação aos personagens, o profissional per-
cebe quais características na voz representam 
melhor determinados papéis. Durante a peça, é 
importante para o ator saber como rir ou gritar 
para não danificar as cordas vocais. O ator Rodri-

Saúde vocal 
Exercícios, alimentação, roupas e até aprender a rir e gritar 
são providências para cuidar do mais importante instrumento 
comunicativo do ser humano

GreGório Bruno e Victor Miller

Técnicas de comunicação oral
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go Viegas comenta que as preparações começam 
duas horas antes da apresentação, com exercícios 
de relaxamento e respiração, preparando o apa-
relho fonador. O desaquecimento vocal também 
é importante para não usar o aparelho excessi-
vamente. 

Jorge Luís afirmou que o mais difícil para o fo-
noaudiólogo é a falta de interesse dos pacientes. 

Muitos procuram os serviços por ordens da em-
presa onde trabalham e, quando isso acontece, os 
trabalhos não rendem, dificultando o progresso 
de cada um. 

Falando em atores...
No cinema e na TV, com o auxílio do micro-

fone, é possível captar praticamente qualquer 
intensidade vocal. No teatro, o desafio é maior, 
pois a projeção e a clareza com que as palavras 
são ditas são fundamentais para o sucesso do es-
petáculo. Sem contar que não se pode perder a 
emoção das falas, mesmo nas cenas intimistas. 
O estudante de Jornalismo da PUC-Rio Felipe Pi-
mentel tem 21 anos e atua há sete. Hoje em dia 
faz parte do grupo de Teatro do Tablado e ensaia 
para a peça Aurora da minha vida. Pimentel con-
ta que não toma os devidos cuidados com a voz. 
“Só costumo tratar dela quando fico doente, mas 
sei que estou errado”, confessa. Apesar disso, ele 
é obrigado a aquecer a voz duas horas antes do 
início da peça, com exercícios para aumentar o 

Grupo de teatro do colégio Notre Dame

Atriz aquecendo a voz
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tempo expiratório, e trava-línguas que aperfeiço-
am a articulação das palavras.

Quando perguntado sobre o cansaço vocal de-
pois de muitas apresentações, Felipe afirma cate-
goricamente: “Se a garganta dói com frequência, 
o ator não está usando as técnicas corretamen-
te. O certo é não ‘jogar’ a voz toda para gar-
ganta, há várias maneiras para usarmos a 
musculatura abdominal”. Ele justifica dizendo 
que muitos atores têm dificuldade porque é na-
tural usarmos a voz na garganta no cotidiano.  
Para não “forçar” muito a voz sem o auxílio de 
microfone, os atores de teatro vão para um deter-
minado ponto do palco onde a voz é mais bem 
distribuída, chamam este lugar de “caixa acústi-
ca”, sendo ideal para projetar a voz.  E, quando 
fica doente, Pimentel diz que fica em repouso ab-
soluto até o momento em que precisa ir ao teatro, 
e se a febre não baixar, ele toma uma bateria de 
remédios. “Depois da peça, geralmente eu ‘desa-
bo’ e fico uma semana me recuperando”. Pimentel na peça Medeia alem do Rio

Dicas para melhorar a potência e a clareza da voz

1 – Deitado para cima, 
encha a barriga de ar 
e solte com um “sss” 
até acabar o ar.

2 – Beber água 
proporciona 
melhor 
lubrificação no 
trato vocal.

3 – Evite 
gritar, por 
forçar 
demais 
as 
cordas 
vocais.

4 – Roupas muito 
justas no 
abdômen e 
na cintura 
prejudicam 
a potência da 
voz.

5 – Não fumar e não usar 
temperos fortes nas 
comidas, ambos 
desidratam as 
cordas vocais, 
e podem 
provocar 
irritações. 

6 – Os trava-línguas, 
muito comuns na infância, 
são essenciais para 
melhorar a pronúncia 
das palavras.
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QQuem nunca saiu 
correndo no aero-
porto quando foi 
anunciada a última 

chamada para seu voo? Ou se 
espremeu no metrô lotado ao ser 
anunciada sua estação de desti-
no? Você também já deve ter pu-
lado de alegria quando a Suderj 
informou a entrada do craque do 
seu time em campo. Ou até mes-
mo escutado seu saldo na conta 
do banco? Você nunca agradeceu 
ou xingou a máquina que entre-
ga o tíquete de estacionamento 
no shopping? Todos devem ter 
passado por alguma destas si-
tuações. Mas de onde vêm essas 
vozes marcantes que informam, 
anunciam e são capazes de nos 
causar sentimentos tão distintos? 
Você reconheceria alguma delas 
se esbarrasse na rua? A Eclética 
foi atrás de alguns destes perso-
nagens tão marcantes na vida de 
todas as pessoas.

Quando alguém chega ao Ga-
leão, a Guarulhos ou a qualquer 
aeroporto brasileiro, vai escutar 
a voz de Iris Lettieri. Com 69 
anos, ela já faz parte do nos-
so cotidiano há 34 e se mostra 
emocionada por ter ganhado 
tanta repercussão com um tra-

balho tão simples, utilizando 
apenas a voz.

Diferentemente do que mui-
tos pensam, Iris não passa os 
dias enclausurada em uma sala 
narrando os voos. Quando che-
gou à Infraero, precisou gravar 
sua voz poucas vezes e criou um 
catálogo. Agora, com novas tec-
nologias, bastou um dia de gra-
vações. Atualmente, o aeroporto 
precisa somente de um operador 
de áudio que edita os voos, com 
a voz da locutora. “Passei um 
dia inteiro gravando o nome de 
todas as cidades do mundo, das 
companhias aéreas, os números 
e a palavra voo. Assim tive que 
tomar ainda mais cuidados. Tive 
a preocupação de gravar as pa-
lavras com vírgula e pontuação 
corretas, de acordo com a coloca-
ção da palavra na frase e, claro, 
com a mesma nuance”, contou.

Ela também gravou uma frase 
informando atraso nos voos por 
razões meteorológicas. Qualquer 
que seja outro motivo, a com-
panhia se responsabiliza pelo 
anúncio aos passageiros.

Antes de ganhar o rótulo de “A 
voz do aeroporto”, Iris trabalhou 
com telejornalismo. Em 1966, 
tornou-se a primeira mulher a 

trabalhar em um telejornal. É 
por isso que, na rua, ela não cai 
no anonimato por completo. Se-
gundo a locutora, os mais velhos 
são os que mais a reconhecem, 
apesar de também contar com 
fãs mais jovens. “Apesar de não 
usar maquiagem, quem é mais 
velho e me viu na TV Tupi, me 
reconhece. Quem é mais novo, 
me escuta conversando e diz que 
minha voz lembra a da ‘moça 
do aeroporto’. Aí eu sempre me 
divirto porque narro algum voo 
e todos caem na gargalhada”, 
contou, também rindo.

Eu já ouvi isso 
em algum lugar...
Saiba de quem são as vozes que fazem parte do seu dia a dia
lucas Moretti e luiz GuilherMe Freitas

Iris acompanha os passageiros no 
aeroporto há 41 anos 
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Próxima estação
No caso da “moça do metrô”, 

Cristina George, 43 anos, o re-
conhecimento não tem a mes-
ma dimensão. Apesar de estar 
presente nos vagões desde 1998 
e ser ouvida por 500 mil pesso-
as diariamente, ela passa des-
percebida entre os passageiros. 
“Quem tem bom ouvido, me re-
conhece. Gera uma estranheza, 
mas reconhece”, contou.

Antes de ser a “voz do metrô”, 
ela foi a locutora do Barra Sho-
pping e da rádio Antena 1, que 
não existe mais. Quando foi 
convidada para trabalhar no 
anúncio dos trens, aceitou e pas-
sou um dia gravando o nome 
das estações. Por esse trabalho, 
ela recebe anualmente um pa-
gamento pelo uso de sua voz. 

Hoje em dia, ela ainda mantém 
um emprego que sempre a acom-
panhou, independente de outros 
trabalhos, o de mestre de cerimô-
nia. E é aí que ela se torna mais 
uma usuária do metrô da cidade 
e mais uma ouvinte da própria 
voz. “É um pouco estranho escu-
tar minha voz todo dia indo para 
o trabalho. O que eu gosto mes-
mo é dar uma olhadinha na rea-
ção das pessoas”, confessou.

A voz dos telefones
Anônima nas ruas, Vanessa 

Calheiros, 39 anos é conhecida, 
indiscutivelmente, por todos os 
brasileiros, apesar de a grande 
maioria não saber. Locutora 
profissional, tem sua voz es-
palhada nos bancos, agências 
telefônicas, além de muitos 
comerciais. Quando você con-
sulta seu saldo ou até disca um 
número errado, é ela quem te 
informa, por exemplo.

Consciente de que, na maio-
ria das vezes, o cliente não 
está em uma situação cômoda 
e que pode desligar o telefone 
a qualquer momento, Vanes-
sa tem suas próprias técnicas 
para segurar o ouvinte na li-
nha. “Na telefonia você precisa 
de um timbre agradável. É por 
isso que estou sempre seduzin-
do, pedindo para aguardar um 
momento, mas sempre de uma 
forma agradável. Não daquela 
forma chata, como antigamen-
te”, afirmou.

“Boa tarde. Por 
favor, retire seu 
tíquete”

Geralmente quando as pessoas 
vão ao shopping estão em busca 
de lazer. E nada melhor do que 
ser recepcionado por uma voz 
simpática desejando boas com-
pras. A responsável por isso é a 
paulista Ana Maria Mello, de 47 
anos. No entanto, quando está 
com pressa e quer resolver logo 

seus problemas, ela confessa que 
se irrita com a própria voz. “Eu 
sou como todo mundo. A minha 
reação quando escuto minha voz 
depende do meu estado de espí-
rito. Quando chego ao shopping 
e estou de mau humor e ataca-
da, também reclamo. De bom 
humor, acho minha voz ma-
ravilhosa, simpática, bacana”, 
confessou, com tom de voz muito 
alegre.

Além de ser a voz dos esta-
cionamentos de shopping, Ana 
Maria também grava spots 
para agências publicitárias, do-
cumentários e agradece de pés 
juntos aos avanços da tecnolo-
gia que, segundo ela, revolucio-
naram o mercado. “A tecnolo-
gia revolucionou o mercado. 
Ela reduziu os equipamentos, 
nos deu oportunidade de mais 
trabalhos e ajudou no deslo-
camento. Hoje, muitos têm 
homestudio gravam em casa e 
mandam pela internet. Nos dá 
muito mais opção”, afirmou.

            Cristina George - a Voz do metrô já acompanha os passageiros faz 12 anos 
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“Causos” e mais 
“causos”

Histórias peculiares fazem parte 
de profissionais da voz. As vozes 
femininas já até ganharam uma 
conotação sexual. Isso só pode 
gerar casos, no mínimo, curiosos. 
Embora tenha tido algumas situa-
ções constrangedoras, elas não se 
incomodam e até acham graça.

No caso de Iris Lettieri, a situ-
ação mais peculiar foi, como ela 
mesmo descreveu, muito desagra-
dável. Quando ela ainda traba-
lhava na TV Tupi, descobriu que 
sua voz e a da colega de profissão, 

Irene Ravache, eram anunciadas 
por uma cafetina. “Tinha duas 
mulheres que faziam uma sósia 
nossa e se vendiam. Tinha muita 
gente indo a esse bordel, princi-
palmente fazendeiros do interior 
de São Paulo, que acabavam co-
mendo gato por lebre. A Irene (Ra-
vache) até brincou: ‘mas a gente 
nem está faturando’”, lembrou 
Iris, que na época ficou constran-
gida, mas hoje dá gargalhadas  
com a própria história. Para aca-
bar com a fraude, elas contaram 
com a ajuda de um delegado que 
também era locutor da Tupi.

Com Cristina George também 
não faltam histórias divertidas 
e até emocionantes. “São várias 
histórias. Tem muita gente que 
reclama comigo do metrô. As 
pessoas pensam que, como sou 
a voz do metrô, sou a empresa 
também. Houve uma vez que 
uma moça cega me reconheceu e 
foi muito legal. Eu estava conver-
sando com uma amiga, sentada 
no vagão, quando ela me per-
guntou se eu era a voz do metrô. 
Depois começamos a conversar e 
ela elogiou muito o metrô, con-
tou como a ajudou para se loco-
mover pela cidade”, afirmou.

No entanto, a mais divertida foi 
com seu namorado. “Uma vez, 
quando ainda estávamos nos co-
nhecendo, ele ficou pedindo que 
eu fizesse a voz do metrô. Eu fi-
quei assustada, mas falei. Era um 
fetiche dele. Ele adorou, e acabei 
ganhando o namorado”, disse.

Vanessa Calheiros diz que as 
pessoas criam personagens ima-
ginando sua voz e, quando a 
veem pessoalmente, ficam de-
cepcionadas, porque não era isso 
que imaginavam. No entanto, 
o caso mais engraçado ainda 
acontece com seu ex-namorado. 
“Ele vivia dizendo que eu era 
inesquecível. Não que eu fosse, 
mas é porque minha voz sempre 
estava por perto e ele fica sempre 
escutando, por isso sou inesque-
cível”, contou

Cuidados com a voz
Uma dúvida que paira sobre 

todos que usam a voz como ins-
trumento de trabalho. Como esses 
locutores conseguem manter a voz 
tão limpa assim, por tanto tempo?

No caso de Iris, ela diz que não 
faz nada, lembra que fumou por 

Vanessa Calheiros - é dela a voz que informa seu saldo no banco 
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A Voz do Maracanã

No Maior do Mundo, a voz mais conhecida não é do 
atual locutor, Aladir Neviton. Até 2004, a voz marcante 
do Estádio Mário Filho era de Victorio Gutemberg 
Volpato, que narrou as escalações dos times por 42 
anos. A principal marca do locutor era o “Suderj 
informa”, além das pausas marcantes, com sílabas bem 
divididas, para narrar o nome de Pelé. Ele expandiu 
essa técnica para outros grandes jogadores como Zico 
e Rivelino. 

Hoje em dia, o responsável é Aladir Neviton. Atualmente 
com 34 anos, mora em Além Paraíba, em Minas Gerais, 
e vem ao Rio de Janeiro em todos os dias de jogos. 
Flamenguista, ele confessa que, nos jogos do Flamengo, 
ele junta o útil ao agradável e que nunca pensou que seria 
a Voz do Maracanã. Para ganhar esse cargo ele passou 
por um processo de seleção com 181 candidatos e, em 
2007, venceu a disputa.  Sua primeira partida foi no 
Campeonato Brasileiro daquele ano, entre Fluminense e Palmeiras. Na ocasião, o tricolor perdeu para os paulistas por 1 a 0. 

41 anos, sempre bebeu whisky e 
brinca dizendo que é uma aben-
çoada. “Sou uma pessoa de sorte. 
Tenho um anjo da guarda. Não 
tenho religião, mas acredito em 
uma força superior e sou muito 
grata a ela. O mais comum é a 
voz envelhecer com o tempo. A 
minha está cada vez melhor, 
mais limpa, mais cristalina, mes-
mo tendo fumado a vida inteira. 
Parei faz 14 anos. Eu também 
bebia whisky, ia para a balada, 
fazia tudo. Nunca fiz e não faço 
nada para cuidar da minha voz. 
Não evito nada, tomo sorvete, 
bebo água gelada. Acho tudo 
folclore. No máximo, faço algum 
exercício de voz, apenas um, an-
tes de gravar”, afirmou.

Já Cristina George é o contrário. 
Embora se considere um pouco 
descuidada com a voz, ela toma 
algumas precauções. “Sou um 
pouco desleixada, mas também 
não tomo sorvete, evito bebida 
gelada e tento falar pouco. De 

manhã, sempre faço exercícios 
de voz”, afirmou.

No caso de Vanessa Calheiros, 
ela segue o exemplo de Cristina 
George e se cuida, já que a voz 
é seu instrumento de trabalho. 
“Eu procuro não chegar tarde, 
não ir para a balada. Me cui-
do bastante. Não tomo gelado, 
como maçã todos os dias. Pro-

curo não usar o tom muito alto 
normalmente, para não desgas-
tar”, confessou.

E Ana Maria Mello também 
não foge ao script, se preocupa 
com a voz e faz uma dieta es-
pecífica para preservá-la. “Faço 
exercícios vocais diários, parei de 
fumar e, hoje em dia, sou 90% 
vegetariana”, afirmou.      

Ana Maria Mello - Como qualquer mortal, Ana também sente raiva da própria voz 
no estacionamento do shopping 

Aladir Neviton - de camisa azul, ao centro, quando venceu a 
disputa pela voz do Maracanã 

IgnácIo ferreIra
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RReencarnação, cavalo, profetas, mediu-
nidade, crescimento espiritual, caboclo, 
pai-de-santo e clariaudiência. Quantas 
destas palavras você conhece ou sabe o 

significado? Religião, por sua vez, é um termo 
conhecido, que vem do latim religare e significa 
religar. Trata-se da conexão do homem com o Ser 
Superior, também chamado de Deus. Ou Javé. Ou 
Jah, ou Alá...

Este assunto é mais extenso do que se imagina, 
e o vocabulário faz parte de um tema chamado 
religiosidade. Em particular, todos têm em co-
mum o fato de pertencerem ao ponto que aborda-
mos nesta matéria: a comunicação das pessoas, 
através das religiões, com entidades e espíritos de 
outras dimensões. Um assunto tão delicado e ao 
mesmo tempo tão complexo não poderia passar 
em branco nesta edição da revista Eclética. Vamos 
acompanhar três linhas bem distintas de pensa-
mento, de três diferentes credos, para efeitos com-
parativos. É importante frisar que as religiões e 
fés não citadas merecem o mesmo respeito e ad-
miração das relacionadas abaixo, cada uma em 
sua diversidade.

“Se eu quiser falar com Deus, 
tenho que apagar a luz...”

A música de Gilberto Gil, famosa na voz de Elis 
Regina, expressa uma visão mais central e con-
servadora do que se pode chamar de comunica-
ção com o transcendental. Apesar de o ritual das 
luzes apagadas fazer parte de uma enormidade 
de cultos e religiões, há uma identificação maior 
deste costume com a tradição católica.

Para os que seguem esta fé cristã, o contato com 
Deus é democrático, mas as vozes ouvidas e intu-
ídas estão reservadas a indivíduos designados a 

Vozes do além
A forma com que as diferentes crenças 
encaram a comunicação com outras dimensões
Bernardo de Vasconcellos edler

missões proféticas. Segundo o pároco da Catedral 
de Petrópolis, José Augusto Carneiro – mais co-
nhecido como “padre Jac” –, a religião não crê em 
contatos com entidades que não sejam o próprio 
Deus. “A Igreja não aceita teses como as do espiri-
tismo. Acreditamos, sim, que os profetas tenham 
de fato sido escolhidos por Deus para passar Sua 
mensagem”, explica.

Jac revela, no entanto, que isto não torna ina-
cessível o contato mais intenso com Deus. Os re-
latos de reações incomuns a encontros com o Es-
pírito Santo, como choro compulsivo e a fluência 
de uma língua própria, estão ligados à ambien-
tação e à concentração devidas. “Isto acontece, 
sim, mas com o intuito único de crescimento es-

34



Entre gritos e sussurros 35

O mar fica repleto de pequenas 
barcas de madeira, que carregam os 
presentes à deusa. É uma forma de 
pedir bênçãos para o ano que entra

piritual. Nunca com intenções materiais”, com-
pleta o pároco.

“Quem tem ouvidos pra ouvir, 
escuta”

Nem todos sabem que o cantor Fábio Jr. compôs 
uma música em homenagem ao médium Fran-
cisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xa-
vier. Apesar da discrição da música, a vida e a 
obra de Chico são a tradução do que pensa o espi-
ritismo a respeito da comunicação com entidades 
de outro plano.

“Chico é considerado pelo espiritismo um cla-
riaudiente, ou seja, alguém cuja mediunidade 
atinge graus mais ostensivos”. A explicação para 
a sensibilidade mais aguçada de Chico Xavier é 
de Gérson Monteiro, presidente do Grupo Espírita 
Maria de Nazaré. Ele explica que há outro grau 
de mediunidade, mais baixo, o dos audientes, 
no qual se encontram os médiuns em geral. “A 

audiência e a clariaudiência são fenômenos que 
acontecem naturalmente com as pessoas. Não há 
opção de ser ou não ser audiente, ouvir vozes ou 
não, dura por toda a vida. A orientação da pessoa 
é o que determina se estas vozes farão bem ou 
mal ao ouvinte”.

Gérson conta, ainda, que se comunica com di-
ferentes espíritos, conforme sua necessidade ar-
tística – ele escreve artigos para o jornal Extra. 

A pomba, uma das formas como Deus se manifesta pelo Espírito

 blog “crIsto fest show”
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A dois dias de acontecer a tragédia das tsunamis, 
ele relata ter feito uma “previsão” em  um de seus 
textos, que falava sobre mortes coletivas. “O espí-
rito me avisou que alguma coisa estava por vir, e 
escrevi na coluna. Dois dias depois, aconteceu.”

“Iaiá, eu fiz tudo certinho / 
Deitei para o santo, raspei, 
catulei / Me deixa de lado, 
cão excomungado / Eu ‘tô’ 
abençoado, eu ‘tô’ dentro da lei”

Poucas religiões no Brasil têm tanta identifica-
ção com um ritmo de música popular como a cha-
mada “macumba” dos versos de Zeca Pagodinho. 
O samba e as religiões africanas, como o candom-
blé e a umbanda, andam de mãos dadas desde os 
tempos em que eram praticados às escondidas por 
pessoas marginalizadas.

A história conta um pouco mais desta interação 
quando nos remetemos ao início do século XX. A 
primeira década do século marcou uma persegui-
ção incansável à prática das culturas africanas 

no Brasil. Por isso, não apenas o samba e o can-
domblé mas a capoeira também era perseguida 
e condenada. 

Neste contexto, surge a figura de Tia Ciata – uma 
famosa baiana, que vendia quitutes nas ruas do 
Rio de Janeiro. Ao casar-se com um jornalista, o 
casal se muda para uma casa de cômodos largos. 
Ela passa, então, a abrigar de forma escondida 
todo tipo de cultura reprimida pelo governo.

Sua casa torna-se um grande centro de en-
contro, onde se misturavam os grupos prati-
cantes das religiões afro, sambistas, malandros 
e capoeiristas. Especula-se que foi na casa de 
Tia Ciata que surgiu o primeiro samba de que 
se tem registro, Pelo telefone, de Pixinguinha 
e Donga. Enfim, um dos primeiros centros de 
tolerância religiosa. Mas voltemos à relação 
homens e entidades.

Não há como negar que, à primeira vista, um 
não-praticante possa estranhar uma cerimônia 
umbandista. Mesmo na chamada “umbanda 
branca”, na qual não há sacrifício de animais, os 

Ator Ângelo Antônio representa com fidelidade a postura de Chico Xavier
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rituais de contato com os orixás são intensos e po-
dem causar impressões visuais fortes. Orixás são 
entidades espirituais, correspondentes aos santos e 
demônios do catolicismo. A esta correspondência 
dá-se o nome de sincretismo religioso.

Esta religião tem nos seus médiuns, também 
chamados cavalos ou pais-de-santo, o acesso aos 
orixás. São pessoas com dons de incorporação, 
fala, visão e audição de entidades religiosas. Ser-
vem também como fontes de descarrego de más 
energias presentes no terreiro.

As famosas oferendas às divindades variam de 
acordo com as circunstâncias. Mesmo aqueles que 
não são praticantes da umbanda já viram, de al-
guma forma, o culto à Iemanjá (rainha do mar) 
em dias de réveillon. O mar fica repleto de peque-
nas barcas de madeira, que carregam os presentes 
à deusa. É uma forma de pedir bênçãos para o ano 
que entra. 

E se...
Não existe, de fato, qualquer tipo de comprova-

ção sobre a veracidade de qualquer uma destas 
formas de comunicação com o “além”, tampou-
co de seus personagens. O ser humano é movi-
do pela eterna busca de conhecer o desconheci-
do, por isso vê nestas conexões uma forma de 
explicar seus mistérios. Embora existam fortes 
resistências por parte de algumas correntes cien-
tíficas, nota-se uma tendência entre pesquisado-
res em assumir a existência de algo maior, algo 
como um ser criador, que segue interferindo na 
vida do planeta. Isto acontece porque são vários 
os caminhos pelos quais a ciência não consegue 
percorrer, e apenas o discurso da fé é capaz de 
explicar certos fenômenos. 

De curas improváveis e recuperações inespera-
das até o “simples fato” de pessoas jurarem ver, 
ouvir e interagir com alguém invisível. O que fa-
zer, como agir quando pessoas que nunca se viram 
descrevem visões exatamente iguais de espíritos 
ao seu lado ou ao seu redor? Alguém se encoraja a 
duvidar da veracidade de vozes ouvidas por ami-
gos e conhecidos, que lhes previnem de algo que 
está por vir? 

Mesmo com todos os avanços proporcionados 
pela tecnologia, não se sabe quando poderemos 
ter algo de concreto a respeito destas presenças, 

notadas e sentidas há muitos séculos. Não foi 
sem motivo que o poeta e escritor inglês William 
Shakespeare cunhou a frase “Há muito mais coi-
sas entre o céu e a Terra do que supõe a nossa vã 
filosofia”. 

Num mundo onde as coisas e os seres são basi-
camente compostos de energia condensada, não é 
absurdo pensar que estes fluidos energéticos tam-
bém estão presentes por toda a parte à nossa vol-
ta. Sejam eles espíritos, deuses ou apenas fluidos 
em movimento, fato é que mesmo em momentos 
de solidão, não estamos sem companhia.

Oferendas são comuns nas cerimônias de Umbanda 

blog “centro camInhos De luz”


