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Após a análise dos resultados do estudo aqui realizado, foi possível 

concluir e apresentar sugestões e modificações do Programa 

Fonoaudiológico Para Formação de Locutores de Rádio (PFFLR), sendo: 

 

1. Manutenção do Programa Fonoaudiológico para Formação de 

Locutores na forma proposta quanto à divisão em 7 módulos. 

 

2. Quanto ao Módulo 1 - Oficina de Propriocepção: 

 

Os conteúdos abordados nesse Módulo tinham como objetivo trabalhar 

a percepção vocal para uma boa locução, além de identificar os principais 

parâmetros de voz e fala necessários para a prática de locução. A 

desmistificação das crenças populares e as principais situações de abuso e 

mau uso da voz também eram abordados nesse Módulo. 

 

Após análise dos resultados, observou-se que, para maior eficácia 

desse Módulo, alguns ajustes podem ser realizados. A abordagem com 

a desmistificação das crenças populares e as situações adversas à 

saúde vocal tornam-se necessárias apenas na medida em que há 

interesse dos alunos em relação ao assunto. Se a aplicação do PFFLR, 

conforme estruturado no Método, fundamenta-se em Módulos fechados 

com objetivos direcionados e conteúdos pré-determinados, em uma 

reaplicação do PFFLR, os conteúdos apontados acima não            
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seriam abordados na programação como conteúdo obrigatório, mas sim 

como um conteúdo complementar, caso haja interesse.  

 

Em relação ao trabalho de percepção vocal e a identificação dos 

principais parâmetros de voz e fala, necessários para a prática de 

locução, foi possível observar após a aplicação do PFFLR, que esses 

conteúdos abordados serviram para fundamentar o trabalho prático dos 

Módulos seqüenciais. 

 

3. Quanto ao Módulo 2 - Voz e Microfone: 

 

Esse Módulo tinha como objetivo trabalhar a importância do 

aquecimento e desaquecimento vocal para a prática de locução, os 

ajustes vocais específicos, a adequação da postura corporal para uma 

produção vocal adequada e o posicionamento adequado ao microfone.   

 

A análise dos resultados permitiu observar que para maior eficácia 

desse Módulo, alguns ajustes podem ser realizados. A abordagem 

quanto ao aquecimento e desaquecimento vocal para a prática de 

locução mostrou-se efetiva, na medida em que os alunos realizavam a 

série de exercícios propostos, freqüentemente ao início e ao término da 

locução em todos os Módulos do PFFLR, que exigiam a prática ao 

microfone.   

 



 113

Em relação às técnicas utilizadas que favoreciam o agravamento da 

voz, o PFFLR permitiu observar que os exercícios foram efetivos com 

diferença significante entre o pré e a pós-aplicação do PFFLR. Em uma 

reaplicação do PFFLR, esse questionamento permite pensar na utilização 

dessas técnicas apenas para os alunos avaliados como necessitados do 

agravamento da voz, e não de forma geral para todos os alunos.  

 

Quanto ao posicionamento adequado ao microfone e correção da 

postura corporal, a aplicação do PFFLR permitiu identificar que os 

alunos corrigiam a postura corporal e adequavam-se melhor ao 

microfone, sem necessitar da intervenção específica, apenas quando 

essas inadequações eram muito evidentes, com prejuízo na qualidade 

vocal, como falta de projeção ou pitch agudo. Em uma reaplicação do 

PFFLR, esses conteúdos não seriam abordados dessa forma. 

 

4. Quanto ao Módulo 3 - Respiração e Articulação: 

 

Os conteúdos abordados nesse Módulo tinham como objetivo adequar a 

respiração dentro dos aspectos de coordenação pneumofonoarticulatória, 

resistência respiratória e administração do ar na locução, e garantir um 

padrão articulatório preciso com pronúncia adequada e inteligibilidade de fala. 

 

Esse Módulo permitiu observar que os exercícios de respiração e 

articulação propostos foram eficazes, uma vez que os alunos      
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apresentaram adequação desses dois parâmetros – respiração e articulação 

diferentes para os dois grupos, após a conclusão do PFFLR. Em uma 

reaplicação do PFFLR, esse Módulo seria ministrado novamente sem 

modificações no conteúdo abordado, porém com uma melhor distribuição dos 

exercícios em função do tempo e da duração do PFFLR.   

 

5. Quanto ao Módulo 4 – Prática de Locução: 

 

Esse Módulo, puramente prático, tinha como objetivo rever e verificar a 

apreensão dos conceitos já trabalhados e adequá-los à prática de locução 

ao microfone, por meio de textos variados, verificando as evoluções e os 

déficits. 

 

Em uma reaplicação do PFFLR, esse Módulo seria ministrado 

novamente sem modificações. Acredito ser de extrema importância a 

integração do referencial teórico e da prática dos exercícios abordados como 

facilitadores de um ajuste específico, com a prática de locução, uma vez que 

a atuação do locutor fundamenta-se inteiramente em uma atividade prática.  

 

6. Quanto ao Módulo 5 – Modulação, Pontuação e Ritmo: 

 

O objetivo desse Módulo era trabalhar a flexibilidade vocal dos 

alunos e adequar o padrão vocal e de fala para a prática de locução. 

Esse Módulo permitiu observar que os exercícios propostos para 
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adequação dos parâmetros de modulação e ritmo de leitura foram 

eficazes, na medida em que foram parâmetros que diferenciaram os 

grupos. Em uma reaplicação do PFFLR, seriam incluídas nesse Módulo 

técnicas específicas para a adequação da velocidade de fala na leitura.  

 

7. Quanto ao Módulo 6 – Programa de Rádio: 

 

Esse Módulo tinha como objetivo verificar a flexibilidade vocal dos 

alunos e a apreensão dos conceitos já trabalhados, adequando-os à prática 

de locução ao microfone, através da montagem de um programa de rádio. 

Em uma reaplicação do PFFLR, esse Módulo seria ministrado novamente 

sem modificações. Esse Módulo oferece ao aluno a prática da locução 

simulando um programa de rádio, sendo ainda possível neste momento 

adequar as eventuais dificuldades existentes.  

  

8. Quanto ao Módulo 7 – Imagem Vocal: 

 

O objetivo desse módulo foi conscientizar o aluno para a importância do 

impacto vocal do falante no ouvinte, por meio de um treinamento auditivo. 

Para que o locutor tenha uma atuação adequada é de fundamental 

importância saber qual o efeito de sua voz no ouvinte, e perceber o impacto 

vocal de diferentes tipos de vozes. 
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Em uma reaplicação do PFFLR, esse Módulo seria ministrado 

novamente sem modificações no conteúdo abordado, porém com uma 

melhor distribuição dos exercícios em função do tempo e da duração do 

PFFLR. Uma outra sugestão para esse Módulo seria substituir o conteúdo 

anteriormente citado, pela prática de locução ao microfone. Essa sugestão 

deve ser melhor analisada e aplicada dentro do PFFLR para verificar sua 

eficácia e justificar a mudança proposta.  

 

Após a aplicação do PFFLR foi possível observar que o trabalho com 

leitura de textos não foi abordado de uma forma específica e direta, mas sim, 

apenas quando foi trabalhada a pontuação, ou indiretamente na própria 

atividade prática ao microfone. Partindo do pressuposto de que a atividade de 

leitura é fundamental para a atividade do locutor, em uma reaplicação do 

PFFLR, o trabalho de leitura deveria ser abordado de uma forma mais 

específica, com foco de atenção no texto, entendimento e apreensão da 

mensagem transmitida, para que não ocorram distorções na leitura como 

trocas, omissões e adições de palavras, muitas vezes não pertinentes ao 

contexto. 

 


