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1. Introdução

Aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, em março 

de 2012, o Projeto de Extensão em Locução e Voz para Comunicadores disponibilizou 

25  vagas  para  estudantes  de  primeiro,  terceiro  e  quinto  semestres  do  Curso  de 

Jornalismo,  preenchidas  em uma semana.  A partir  disso,  estabeleceu-se que o curso 

ocorreria na sala 21 da Universidade Federal do Ceará – Campus Cariri,  às quintas-

feiras. 

Em 2011, o projeto teve sua primeira edição realizada no município de Barbalha, 

Ceará,  idealizada  pelo  professor  Paulo  Eduardo.  Em  2012,  o  curso  recebeu  a 

participação  do  seu  primeiro  bolsista,  André  Alcantara,  responsável  por  contatar  os 

profissionais condutores das palestras, reservar as salas, e controlar a frequência dos 

estudantes, das inscrições ao término dos encontros.

Os palestrantes participaram de forma voluntária, sem nenhuma remuneração em 

dinheiro,  bem como o curso,  inteiramente  grátis  para  os  estudantes  inscritos.  Paulo 

Henrique Rodrigues, jornalista da TV Verdes Mares Cariri, Hermínia Saraiva, assessora 

de imprensa e professora, Cecília Raiffer, atriz, e João Hilário, radialista, estiveram

presentes durantes os encontros do projeto, que ainda contou com a participação, por 

videoconferência, da fonoaudióloga Curitibana, Cida Stier.

O curso almejou preparar os estudantes para o uso adequado da voz, oferecendo, 

durante os encontros, a realização de atividades dinâmicas vindas do teatro, o relato de 

profissionais  que  fazem  o  uso  extremo  dessa  ferramenta  da  oralidade,  bem  como 

exercícios técnicos, que buscam manter a saúde e a excelência do aparelho fonador.

2. A ideia em prática
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Em  12  de  abril  sucedeu  o  primeiro  encontro,  com  o  jornalista  Paulo  Henrique 

Rodrigues, repórter da TV Verdes Mares Cariri. O palestrante falou dos cuidados com a 

voz, a força dos sotaques regionais, e da naturalidade no meio televisivo que, segundo o 

mesmo, é imprescindível para que o foco das notícias não seja desviado quando estas 

chegam ao telespectador.

No final da década de 80, houve grande mudança no formato dos telejornais, 
e aquele padrão mais estereotipado de apresentador,  com voz impostada e 
certo  distanciamento,  foi  sendo  substituído  pela  necessidade  de  um 
profissional que utilizasse a comunicação de maneira natural, aproximando-
se do público e marcando um estilo próprio de atuação. Passou-se a valorizar 
mais a característica pessoal do profissional, e com isso houve a exigência de 
que, além de tudo, o apresentador e o repórter fossem bons comunicadores. 
(KYRYLLOS; COTES, 2007, p. 02).

Na  semana  seguinte,  19  de  abril,  sobreveio  a  participação  da  assessora  de 

imprensa da Prefeitura Municipal de Crato, Hermínia Raquel Saraiva. A jornalista deu 

foco à expressão oral, e destacou que o aperfeiçoamento das técnicas vocais vem por 

meio da articulação clara e objetiva. Citando o livro O Corpo Fala, de Pierre Weil³, a 

condutora  usou  como  exemplo  os  apresentadores  esportivos  da  Rede  Globo,  Tiago 

Leifert e Tadeu Schmidt, abordando a informalidade adotada nos meios televisivos na 

atualidade.

Por videoconferência, a fonoaudióloga curitibana Cida Stier relatou experiências 

do seu trabalho com jornalistas, crianças e atrizes, além de colocar em prática exercícios 

vocais que aprimoram a dicção. Ainda durante o encontro, alertou para cuidados que 

mantém a saúde das pregas vocais, e explanou dúvidas dos cursistas. Cida declarou, 

assim como Silva  e  Castro  (2003),  que  “a  fidelidade  da  comunicação depende dos 

padrões de articulação, pronúncia e impostação vocal, visto que a credibilidade é em 

grande parte garantida pela expressividade vocal”.

O radialista João Hilário adveio no último encontro da etapa inicial do projeto, 

em 17 de maio. Segundo ele, todas as vozes são especiais, pois todas são diferentes. A 

prática,  congregada  aos  cuidados,  é  essencial  para  aqueles  que  aspiram  um  bom 

desempenho vocal. Para se falar bem, é necessário abrir mão de excessos que, por um 

lado, podem ser prazerosos, mas colocaria em risco a saúde do aparelho fonador e, por 

conseguinte, a atividade do profissional enquanto locutor.

³Doutor em Psicologia pela Universidade de Paris, França, e autor do best seller  Relações Humanas na 
Família e no Trabalho.
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Entre os ressoadores, entre as fontes sonoras da peça radiofônica, o aparelho 
fonador humano ocupa uma posição especial. Ele ultrapassa os instrumentos, 
sejam  mecânicos  ou  eletrônicos,  inclusive  o  sintetizador,  e  também  os 
elementos concretos de som da natureza, não apenas em sua habilidade de 
expressão imediata humana anterior à fala(suspiros,  gritos,  riso,  etc.);  mas 
também  porque  é,  até  agora,  o  único  instrumento  com  qual  a  fala  é 
plenamente realizável. (KLIPPERT, 2005, p. 175).

3. Continuidade

O Projeto de Extensão em Voz e Locução para Comunicadores agrega a si a tarefa, já 

em execução, de preparar jovens estudantes de Comunicação Social/ Jornalismo para a 

atuação, em especial, no rádio, visto que, no cenário local, a maioria dos profissionais 

agentes não tem a formação adequada para a realização de tais atividades. Apesar do 

surgimento  de veículos  como Televisão e  Internet,  o  Rádio  mantém como principal 

meio de comunicação na região do cariri cearense. 

Um ensino suficiente é aquele que direciona a carga total do currículo para a 
formação  em  jornalismo,  com  todos  os  conteúdos  focados  para  o 
desempenho profissional – neste caso, não há disciplinas sem conexão com a 
profissão, nem divisão entre disciplinas “teóricas” e “práticas”, mas apenas 
disciplinas. Para a suficiência deste ensino, como em qualquer outro curso 
universitário, o aluno deve iniciar sua formação já nas primeiras disciplinas e, 
cumprindo  o  currículo,  agregar  conhecimento  acadêmico-profissional. 
(SCHUCH, 2002, p. 94).

Concluída a primeira fase do trabalho, a teórica, o professor Paulo Eduardo e o 

bolsista,  André  Alcantara,  esquematizam  a  execução  de  sua  etapa  prática.  Os 

realizadores aspiram à realização de minicursos preparatórios, conduzidos pelo próprio 

coordenador do curso, que resultariam na criação de um programa de rádio semanal, 

realizado a partir da parceria com alguma empresa do ramo na cidade de Juazeiro do 

Norte, Ceará.
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