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O SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial oferece em 

sua grade curricular o curso de Qualificação Profissional de Radialista – 

Setor Locução. Esse curso é de caráter intensivo, em nível do Ensino Médio, 

exclusivamente profissionalizante, autorizado pelo Conselho Estadual de 

Educação a fornecer o Registro Profissional junto à Delegacia Regional do 

Trabalho.  

 

O curso de Qualificação Profissional de Radialista – Setor Locução é 

estruturado em dois módulos. O Módulo I nomeado Módulo Básico – 

Fundamentos em Áudio e Vídeo é essencialmente teórico e o Módulo II 

essencialmente prático, onde são desenvolvidas as disciplinas de 

Fonoplastia, Prática de Locução, Interpretação, entre outras. As disciplinas 

são ministradas por professores diferentes com conteúdos próprios e 

específicos. A disciplina nomeada Fonoplastia é ministrada por mim há 06 

anos, com o objetivo de qualificar o participante para a ocupação da função 

de Radialista no Setor – Locução, e permitir um uso de voz mais adequado e 

uma melhor estética vocal, compatíveis com a demanda da função 

ocupacional. 

 

Inicialmente, o conteúdo das aulas ministrado por mim era baseado nos 

aspectos gerais da atuação fonoaudiológica com a Voz Profissional, como a 

adequação do padrão vocal pelo uso de técnicas fundamentadas na 

avaliação fonoaudiológica tradicional. Não havia questionamento da minha 
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parte, sobre a eficácia das técnicas e sua real necessidade para o uso 

específico da voz na locução.  

 

A partir desse questionamento percebi que os procedimentos adotados 

necessitavam urgentemente de uma revisão e reestruturação. Havia duas 

possibilidades: continuar com essa abordagem simplista e genérica, sem 

verificar a eficácia das técnicas utilizadas e a veracidade dos resultados 

obtidos, ou propor mudanças. 

 

O trabalho com os alunos do curso de Radialista - Setor Locução 

despertou-me interesse no sentido de estruturar metodologicamente a minha 

proposta e avaliar cientificamente os resultados desse trabalho realizado. 

 

Embora o referencial teórico sobre a atuação fonoaudiológica com a 

voz profissional seja amplo, o enfoque do trabalho fonoaudiológico com os 

locutores de rádio é extremamente reduzido. Essa área tem recebido pouca 

atenção quanto à estruturação metodológica, seja em relação aos 

procedimentos utilizados, a intervenção fonoaudiológica através das técnicas 

e à avaliação dos resultados. Os estudos da área, na grande maioria das 

vezes, apresentam pequenas amostragens limitando as generalizações. Não 

há estudos parâmetrados com grupo controle e há imprecisão metodológica 

no tocante a incompatibilidade na definição e na seleção das técnicas 

utilizadas.  
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Apesar de não existir um protocolo padronizado para medir os 

resultados funcionais do trabalho fonoaudiológico com os locutores, existe 

um consenso entre os poucos pesquisadores do assunto sobre a 

importância do trabalho vocal e promoção da saúde vocal. 

 

Esse estudo busca fundamentar cientificamente uma proposta de curso 

para locutores de rádio, na área de promoção e capacitação vocal e 

contribuir para a objetividade e redução do ensaísmo nas práticas 

fonoaudiológicas. 

 

A partir desses pressupostos, foi delineada essa pesquisa que consiste 

em propor e avaliar a eficácia de um Programa Fonoaudiológico para 

Formação de Locutores de Rádio (PFFLR), direcionado aos alunos de um 

curso de Radialista. O PFFLR é estruturado metodologicamente com 

duração e conteúdos pré-determinados, e ministrado por meio de módulos 

fechados com objetivos direcionados. O PFFLR é controlado em sua 

eficácia.   

 


