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RESUMO

A sociedade contemporânea é envolvida pelas mídias. Seja no processo educacional, ou na busca individual pelo
conhecimento, este recurso torna-se um facilitador para o indivíduo que busca maximizar seu tempo. Os audiolivros e
livros falados têm como principal característica, transformar conteúdos escritos em arquivos de áudio. O objetivo deste
trabalho foi expor sobre estes dois produtos midiáticos, traçando os seus principais aspectos e apontando a importância
da voz no processo de construção destas mídias e, principalmente, na compreensão do ouvinte do que está sendo
falado. Este estudo reforçou a necessidade de maiores pesquisas nesta área, visto que estas mídias têm papel único na
vida de indivíduos com deficiência visual, ou que não possuem acesso a livros, por exemplo.
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ABSTRACT

Contemporary society is surrounded by the media. Be in the educational process, or in the individual search for
knowledge, this feature becomes a facilitator for the individual who seeks to maximize his time. Audio books and talking
books have as main characteristic, turn written content into audio files. The objective of this work was exposed on these
two media products, tracing its main aspects and emphasizing the importance of voice in the construction of these media,
and especially in understanding the listener being spoken. This study emphasized the need for further research in this
area, as these media have unique role in the lives of individuals with visual disabilities, or who do not have access to
books, for example.
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1. As mídias educacionais e o processo de aprendizagem

Segundo Menezes (2008) as tecnologias da informação vêm trazendo mudanças históricas na sociedade, provocando
alterações nos tipos de relacionamentos e formas de viver. Também promovem uma melhor qualidade de vida para
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pessoas de todas as classes sociais, pela expansão dos meios de comunicação, por maior entretenimento, criação de
suportes e de recursos informacionais.

Este mesmo autor afirma que vivemos na chamada Sociedade Informacional, que está atrelada às inovações
tecnológicas responsáveis pela velocidade com que as informações vão sendo produzidas e disseminadas, bem como
pelo ritmo intenso do cotidiano da população.

As mídias educacionais surgem dentro deste contexto como um facilitador no acesso à informação e no processo de
aprendizagem. Estas são definidas como sendo, de acordo com Moran (2007), um meio através do qual se transmite ou
constrói conhecimentos. Alguns exemplos de mídias educacionais são livros falados, audiobooks, jornais digitais,
programas educacionais, jogos de computador, dentre outras.

A relação entre a mídia e a educação é complexa, trazendo vantagens e desvantagens. Como desvantagens, podemos
citar o fato de que as mídias em algumas situações, já trazem a informação interpretada, não deixando espaço para a
liberdade de interpretação individual, dita modelos de comportamentos pré-determinados, além de privilegiar alguns
valores em detrimento de outros, o que mais uma vez retira a liberdade de interpretação. (MORAN, 2007)

Quando se trata de livros digitais Bottentuit et al. (2009) refere como desvantagens a leitura mais lenta e cansativa, a
impossibilidade de realizar anotações manuais, a existência de uma grande quantidade de livros sem recursos
multimídia, pouca divulgação dos exemplares disponíveis, informação muitas vezes mal estruturada, fontes e contrastes
inadequados, pouca quantidade de exemplares em determinadas áreas do saber e crescente prática de crime contra os
direitos do autor.

Como vantagens da relação entre a mídia e a educação pode-se citar a possibilidade que esta relação promove para
crianças e jovens, acostumando-os a se expressar de forma polivalente, utilizando a dramatização, o jogo, à paráfrase, o
concreto, a imagem em movimento. A escola torna-se um ambiente mais participativo e menos cansativo, menos
centralizadora e autoritária, mais adaptada a cada individuo. Uma escola que está sintonizada com as transformações
tecnológicas atuais. (MORAN, 2007)

No entanto, conforme Moran (2007), as mídias educacionais não são autossuficientes, os alunos ainda precisam dos
professores para ajudar a questionar, a procurar novos ângulos, a analisar dados e tirar conclusões. Assim, o professor é
fundamental para orientar cada habilidade a um determinado momento histórico e a cada situação de aprendizagem.

O audiolivro e o livro falado são dois produtos midiáticos que também podem ser utilizados como educacional,
especialmente, com indivíduos que apresentam redução da acuidade visual. Estes produtos têm como característica
principal fornecer acesso ao conhecimento de forma fácil, ampla e eficiente. A partir deles, há uma redução no tempo
para a prática de leitura, o que promoveu o uso dessas mídias como alternativa para suprir a falta de tempo dos seus
leitores, como também facilitar o acesso à informação a pessoas com reduzida acuidade visual, disseminando assim os
diversos tipos de conhecimentos por meio do áudio.

1. Os Audiolivros e os Livros Falados

A história do audiobook, ou audiolivro, remete ao período após a Primeira Guerra Mundial, como sendo o início de
gravações de obras literárias e teatrais, que tiveram como objetivo proporcionar certo momento de lazer para os soldados
que teriam perdido a visão durante as batalhas, o que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Com o advento das
tecnologias digitais, os audiolivros surgem como novo tipo de produto que tem tudo para revolucionar o hábito de leitura.
Os Estados Unidos saíram na frente em 1980 na popularização do formato, e hoje possuem o maior mercado de
audiolivros do mundo. (PALETTA et al., 2008).

No Brasil, o audiobook surgiu durante a década de 1970, porém foi considerado predominantemente um auxilio aos
indivíduos com baixa acuidade visual. Para estes sujeitos, a partir deste produto midiático há a possibilidade de maior
interação com o conhecimento que envolve a comunidade em geral, apesar destes não substituírem o livro em Braile. O
audiobook pode ainda ser utilizado no processo de alfabetização dos indivíduos portadores de deficiência visual, além de
ser uma ferramenta também utilizada por diversos tipos de leitores. (MENEZES; FRANKLIN, 2008)

Editoras especializadas nesse tipo de mídia começaram a surgir por volta de 1990 e, mais recentemente, elas
começaram a se fazer presentes no Brasil, onde esse recurso não atingiu ainda tamanha popularidade. No nosso país
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aparece a editora “Audiolivro”, que foi uma das pioneiras desde 2006.

De acordo com Farias (2012) e seguindo a linha de editoras que produzem e/ou comercializam audiolivros em terras
brasileiras, pode-se citar a “Universidade Falada” (UNIFA), uma iniciativa privada que disponibiliza em seu portal uma
diversidade de categorias distribuídas nos seus mais de 800 títulos. Tem-se também a “Plugme”, pertencente ao Grupo
Ediouro e que se associou a outras editoras com o intuito de ter a narração de grandes personalidades em seus projetos.
Outra empresa é a “Tempo Livro”, que também conta com títulos de diversas categorias e desenvolveu o primeiro portal
de ouvintes, autores e narradores desses materiais no país, o “Clube do Audiolivro”, o qual veio a propiciar uma
aproximação entre seus componentes, além de compartilhar experiências e expectativas quanto aos audiobooks.

Já o Livro Falado aparece no Brasil em janeiro de 1970, no Rio de Janeiro, com o trabalho do professor cego Beno Arno
Marquardt que, com o apoio da leitora Lenora Andrade, produz um acervo de mais de cinco mil livros falados. A partir
deste momento, dá-se o nome de leitor as pessoas com deficiência visual que “liam” (escutavam) os livros e de ledor
aquele que produzia os arquivos em áudio. As leituras eram voluntárias, dando início ao Clube da Boa Leitura (JESUS,
2011).

Atualmente o Livro Falado tem como fomentadores, fundações especializadas na área, como a “Fundação Dorina Nowill
para cegos”. Mesmo assim, ainda há escassez quando se refere ao número de produção literária escrita mundial que foi
transferida para arquivo em áudio. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa - Escola do Futuro da
Universidade de São Paulo – USP - também ganha destaque por reunir clássicos da literatura nacional neste formato.

Esses recursos informacionais oferecem como vantagens, o fácil armazenamento e a nulidade de peso e volume, o que
permite ao usuário realizar várias atividades ao mesmo tempo. O preço reduz cerca de 50% em relação ao impresso e
algumas versões conseguem transferir ao ouvinte a dimensão exata da emoção daquela cena, devido a possibilidade de
interpretação (este último tópico pertinente ao audiolivro). Pode ainda ser utilizado em situações que a leitura não é
possível, como por pessoas com deficiência visual, além de ajudar no desenvolvimento da habilidade de leitura das
crianças, ampliando o vocabulário, aprendendo a entonação e pronúncia, oferecendo o contato com o universo da leitura
de forma lúdica e agradável. (FARIAS, 2012).

Quanto às características que diferenciam os audiolivros e livros falados, o destaque maior é na produção. Normalmente,
espera-se que o audiolivro seja gravado por um narrador, enquanto o livro falado por um ledor. Porém, sabe-se que na
prática muitos desses produtos são criados por voluntários, que não são profissionais na área. Contudo, é importante
saber conhecer as peculiaridades destes dois profissionais.

O narrador é o profissional que grava os audiobooks. Estes enriquecem a história com a sua dramatização, às vezes feita
por mais de um narrador. É depositada uma carga de emoção na leitura, constituindo um desdobramento artístico de uma
obra. Já o ledor é o profissional que lê em voz alta para cegos, pessoalmente, ou por meio de gravações de livros
falados. Este é o responsável pela transcrição do código escrito (livros, textos) para o código verbal oral, ou seja, o livro
falado (LEIRIA, 2002). O trabalho do ledor é composto de leitura de textos corridos e leitura de gráficos. Sua voz,
instrumento de trabalho, é também um instrumento de conhecimento e para tal, precisará ser clara, envolvente e com
qualidade vocal agradável.

Tanto o livro falado, quanto o audiobook são produtos midiáticos importantes no processo educacional, já que nos dias
atuais vive-se em uma sociedade conectada as mídias e com pouco tempo disponível para realização de atividades que
demandem grande tempo. Desta forma, estes produtos midiáticos resolvem este impasse com o tempo, por serem
produtos versáteis. No entanto, é preciso estar atento ao principal mediador de todo esse processo, que é a voz do
narrador/ledor, destacando a importância do investimento no trabalho vocal destes profissionais, para que o objetivo de
transmitir a informação seja atingido.

1. A voz nas mídias educacionais

A emissão de mensagens, seja em qualquer profissão ou situação, envolve transmissão de emoção e sentido aos
ouvintes, passados através da fala e da voz. Na fala, a mensagem adquire significado através dos elementos de
prosódia; significado esse que também é transmitido através da ênfase dada pelo falante ao assunto, conforme a
intenção desejada, com a utilização de recursos como variação tonal e intensidade da voz, modificação da duração das
palavras e utilização de pausas (BORREGO; BEHLAU, 2012).
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Tanto a voz quanto a expressividade oral apresentam grande importância nas mídias educacionais. O termo
expressividade oral remete a transmissão de emoções e intenções, na mensagem pelo falante. Assim, a expressividade
conta com as nuances vocais, como o ritmo, entonação, qualidade vocal, taxa de elocução e pausas, para que o
conteúdo seja passado de forma dinâmica e interessante. (VIOLA et al., 2011).

Ao se tratar da voz, é imprescindível que esta seja de qualidade vocal agradável, sem ruídos ou asperezas durante a
emissão, com volume e frequência adequados a idade e o sexo do falante, boa articulação e velocidade de fala
equilibrada. Além disso, a voz deve transmitir as emoções que o individuo está vivenciando, modificando-se de acordo
com contexto vivido, o que indica uma transformação na construção vocal. (BEHLAU, 2001).

De acordo com Pedroso (2008), a comunicação oral depende de uma composição entre ajustes de qualidade e dinâmica
vocal, que totalizam a expressividade, como as escolhas lexicais, as composições de estrutura discursiva e atitudes
linguísticas do falante. E são estes fatores que prenderão o ouvinte ao que está sendo enunciado.

Servilha e Monteiro (2007) afirma que a linguagem estruturada, com articulação adequada, variação de frequência e
intensidade, uso de pausas e ênfases são os aspectos que favorecem a boa expressividade vocal, auxiliando no
processo de atenção auditiva. Desta forma, é necessário que o narrador/ledor domine estes recursos, contando com o
auxilio do fonoaudiólogo, caso seja necessário.

Ao se tratar destas duas mídias educacionais, o trabalho vocal se apresenta de forma diferente. Neste sentido, é
importante que se compreenda as peculiaridades de cada produto midiático para se obter a expressividade oral
adequada. No audiobook, é solicitada ao narrador uma boa expressividade oral para que este transmita a emoção do
conteúdo narrado, enquanto no caso do livro falado, o ledor deve se preocupar em manter uma voz com qualidade vocal
agradável, sem ruídos durante a emissão, para que esta não venha a prejudicar a interpretação de quem ouve (PALETTA
et al., 2008).

Partindo dos pressupostos acima, a voz do audiobook e do livro falado são construídas de forma distinta, e assim,
apresentam necessidades diferenciadas. Para a produção de uma voz segundo as expectativas de cada mídia, é
importante que o narrador/ledor tenha conhecimento destes aspectos e busque aprimorar sua voz para atender as
expectativas do ouvinte.

Segundo Paletta et al. (2008), para que o narrador se enquadre nos procedimentos de gravação é necessário possuir
uma voz saudável, clara, bem articulada e boa dicção, o que implica em articulação, entonação, inflexão, ritmo e timbre
adequados a voz de cada pessoa. Conforme Borrego e Behlau (2012), tais aspectos estão relacionados ao ambiente e
ao contexto (temas) em que foram inseridos e têm o papel de expressar as mais diferentes emoções. Estes são
classificados como elementos não-verbais que compõem a comunicação, sendo definidos também como elementos
supra-segmentais prosódicos.

Essas são informações de extrema importância para os profissionais que trabalham com estas mídias, visto que é
necessária a conservação da voz, para que esta não interfira no processo de gravação. É observado ainda que não há
restrições referentes ao seu sexo, raça ou mesmo carreira seguida por este narrador, sendo que o deficiente visual levará
em consideração sua preferência vocal ao encomendar seus textos gravados. Todos estes aspectos influencirão na
escolha do narrador/ledor.

Quanto aos narradores de audiobooks, como a voz precisa ser expressiva e passar emoção, espera-se uma voz com
recursos vocais bem trabalhados, com entonação, prosódia, ritmo, articulação adequada, variação tonal e intensidade da
voz, modificação da duração das palavras e utilização de pausas. Já quanto aos narradores do livro falado - que devem
apenas fazer a leitura do texto corrido, sem transmitir emoção - espera-se uma voz, com qualidade vocal limpa,
articulação adequada, intensidade adequada e velocidade de fala adequada, para que não comprometa o entendimento
do ouvinte.

Borges (2008) aponta a necessidade de um enfoque especial da Fonoaudiologia junto aos ledores, de modo que essa
intervenção venha a ser propícia para a efetividade da sua comunicação oral como um todo. Em seu estudo com ledores,
estes relataram que há uma preocupação em narrar de forma inteligível, com pausas e modulação adequadas, tom de
voz constante após pausas da gravação e ritmo adequado. Contudo, estes mesmos entrevistados apresentam uso de
voz com tempo prolongado e falta de treinamento vocal específico, o que pode prejudicar a construção vocal destas
mídias.

Hardman et al. (2012) realizaram uma pesquisa com um audiobook religioso, no qual avaliaram a voz gravada do
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narrador e os recursos vocais utilizados pelo mesmo. Observou-se que o profissional apresentou bons recursos vocais,
transmitindo a emoção do livro narrado, entretanto, sua voz apresentava qualidade vocal desviada por este ser
profissional da voz há mais de 20 anos, o que poderia dificultar/incomodar o ouvinte. Este fato reforçou a importância do
trabalho fonoaudiológico com estes profissionais, promovendo um produto midiático com maior qualidade.

Visto que é pela via auditiva que o ouvinte prenderá sua atenção ao conteúdo que está sendo transmitido nestes
produtos, a voz torna-se o instrumento mais importante para a qualidade dos audiolivros e livros falados. Sendo assim,
observa-se a necessidade de compreender como estas vozes são criadas, analisar sua efetividade e verificar as
possibilidades de melhoras. Este fato nos motivou a pesquisar sobre o tema, visto que há poucos estudos científicos com
enfoque na voz destes profissionais, além de poucos artigos que tenham como objeto de estudo estes dois produtos.
Portanto, este texto é um levantamento bibliográfico sobre este tema, que faz parte de uma pesquisa que foi iniciada em
2012 e tem como objetivo analisar estas construções vocais para compreendê-las, como também auxiliar no processo de
suas gravações, proporcionando produtos com melhor qualidade.

1. Algumas considerações

No decorrer dos anos, a mídia vem ocupando cada vez mais espaço na vida dos sujeitos. Pelos seus diferentes formatos,
sua versatilidade e o desenvolvimento tecnológico, os produtos midiáticos participam das nossas vidas em todos os
âmbitos, profissionais, sociais, como também educacionais.

O uso da mídia na Educação tem sido visto como um potencializador do processo de aprendizagem, uma vez que os
indivíduos passam a ter maior acesso ao conhecimento, facilitada por este meio. Dentre eles, estão os audiolivros e livros
falados.

O veículo responsável pela transmissão da informação destas duas mídias para o ouvinte é a voz. Sabe-se a construção
vocal para o audiolivro e livro falado possuem aspectos diferenciados. No primeiro, o profissional (narrador) tem a
possibilidade da interpretação vocal do texto narrado, enquanto no segundo (o ledor), a leitura deve ser branca; apenas a
enunciação das palavras lidas, sem emoção.

De acordo com as nuances vocais de cada mídia, há o preparo vocal direcionado, o que requer do narrador/ledor um
profundo conhecimento do seu aparelho vocal e da relação dos aspectos vocais e as intenções comunicativas, para que
o conteúdo narrado seja transmitido fielmente. Na voz de audiolivros, há maior variedade quanto à produção da voz, já
que nesta o narrador pode produzir diferentes tipos de vozes, de acordo com a interpretação dos personagens do texto
escrito (criança, adulto, homem e mulher), bem como seus sentimentos (raiva, alegria, preguiça). Nos livros falados, o
enfoque se dá na qualidade da voz, propriamente para que esta não venha a prejudicar a interpretação do ouvinte.

Estudos que envolvem livros falados e audiolivros são reduzidos, apesar destes apresentarem valor imensurável para
seus leitores na sociedade midiática na qual vivemos. Além disso, nota-se que existe um acervo destas mídias que foram
produzidas por voluntários que não tinham conhecimento aprofundado sobre a voz e suas nuances. Por esta razão,
observa-se a necessidade de maiores pesquisas nesta área, com o objetivo de favorecer produtos midiáticos com melhor
qualidade, e como consequência, facilitar o processo de aprendizagem por estes meios.
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