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Resumo 
 

Introdução: Historicamente, o professor é tido como o profissional da voz com o maior 
índice de alteração vocal; no entanto, são poucas as publicações que apresentam, 
como tema central, propostas de intervenção e seus efeitos junto a essa população. 
Objetivo: Verificar os efeitos perceptivo-auditivos, acústicos e as sensações 
proprioceptivas de uma proposta de aquecimento vocal desenvolvida para o professor. 
Métodos: Participaram deste estudo 19 professores, sendo 14 homens e 5 mulheres, 
que lecionavam em um curso pré-vestibular de uma cidade com aproximadamente um 
milhão de habitantes, localizada no interior de São Paulo. Foram selecionados apenas 
os professores que lecionavam no período da manhã, sem sinal, sintoma e/ou queixa 
de alteração na voz, sem sinal de alterações nas vias aéreas superiores e/ou inferiores 
no dia da coleta e capazes de realizar a técnica de vibração de língua. A coleta de cada 
professor ocorreu nos 30 minutos que antecediam a primeira aula do dia. Nesse 
momento foram realizados: o preenchimento de um questionário de caracterização da 
amostra; a gravação pré-aquecimento vocal (gravação 1); a execução da proposta de 
aquecimento vocal durante aproximadamente 10 minutos; e a gravação pós-
aquecimento vocal imediato (gravação 2) . Após a gravação 2, o professor foi para sua 
aula e ao retornar foi realizada a gravação pós-aula expositiva (gravação 3). As 
gravações 1 e 2 foram submetidas à avaliação perceptivo-auditiva por três 
fonoaudiólogas especialistas em voz. As gravações 1, 2 e 3 foram submetidas à 
análise acústica. Foi transcrito, da gravação 3, o relato de cada professor sobre suas 
sensações vocais e corporais despertadas pela proposta de aquecimento vocal. 
Resultados: A avaliação perceptivo-auditiva mostrou que, na gravação 2, houve uma 
melhora na voz de 12 (63,15%) sujeitos. A análise acústica evidenciou, em todo o 
grupo, uma elevação significativa da freqüência fundamental (f0) e da proporção 
harmônico-ruído (PHR) após a realização do aquecimento vocal, sendo que essa 
elevação se manteve após a utilização da voz em sala de aula. Quanto às sensações 
despertadas pelo aquecimento vocal segundo os relatos dos professores, das 29 
sensações mencionadas, 25 (86,20%) foram positivas. Conclusão: Os resultados 
permitiram verificar que uma proposta de aquecimento vocal, voltada às necessidades 
profissionais do professor, possibilitou tanto a melhora na voz como o aumento da 
resistência vocal.  
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Summary 
 

Introduction: Historically, teachers are seen as the professional voice users that have 
the highest rate of vocal affections; even so, there are few publications that specifically 
address models of intervention and their effects on this population. Objective: To check 
perceptual auditory, acoustic and proprioceptive sensations to a proposition of vocal 
warm-up designed for teachers. Methods: This study included 19 teachers, 14 men and 
5 women, who taught at a pre-college course¹ in a city of approximately 1 million 
inhabitants, located in the country side area of Sao Paulo. We selected only teachers 
that worked in the morning, had no signs, symptoms and/or complaints of vocal 
affections, no signs of upper and/or lower airway abnormalities in the collection day, and 
were capable of using the tongue vibration technique. Data collection with each teacher 
occurred 30 minutes before the first class of the day, comprising a questionnaire to 
characterize the sample; pre-warm up vocal recording (recording 1); warm-up exercises 
for about 10 minutes, and recording immediately after the warm-up execution (recording 
2). After recording 2, the teachers went to class and came back later to make a post-
class recording (recording 3). Recordings 1 and 2 were submitted to perceptual auditory 
analysis by three speech and hearing therapists specialized in voice. Recordings 1, 2 
and 3 were submitted to acoustic analysis. The statement of each teacher (recording 3) 
about vocal and body sensations after the proposed warm-up exercises was 
transcribed. Results: Perceptual auditory analysis showed that there was vocal 
improvement in 12 subjects (63.15%) in recording 2. Acoustic analysis evidenced that 
there was significant elevation of fundamental frequency (f0) and harmonic-to-noise 
ratio (HNR) after warm-up activities for the whole group, and this elevation was 
maintained after vocal use in the classroom. As to sensations generated by the warm-
up proposition, according to teachers' statements, of the 29 reported sensations, 25 
(86.20%) were positive. Conclusion: Results enabled us to conclude that a warm-up 
proposition, designed to the professional needs of teachers, has led to vocal 
improvement and increase in vocal resistance. 
 
______________________________________________________________________ 
 
1 Translator's Note 

Pre-college course is a type of Brazilian educational program directed to preparing students to 
pass the college admission test, which classifies students to join higher-education courses. The teachers 
employed by these settings normally have different performance characteristics compared to regular 
teachers, making using of body and vocal resources as teaching aids. The use of such didactic resources 
and performance techniques is due to a number of factors: excessive content to be taught, the need to 
make students remember what is taught within a short period of time; students coming from different 
educational backgrounds; constant feedback provided by students, and the demand to generate high 
number of approved students as a marketing tool for the school. 
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 1 INTRODUÇÃO 
     

Dos profissionais que utilizam e dependem da voz para o exercício 

da profissão, o professor é, historicamente, o que apresenta o maior índice de 

alteração vocal e, portanto, o mais presente na clínica fonoaudiológica. No entanto, 

nota-se que essa busca pelo atendimento fonoaudiológico muitas vezes ocorre quando 

tais alterações já estão instaladas, resultando numa série de prejuízos para a vida do 

sujeito.  

Vários autores (Servilha, 1997; Fabrom, Omote, 2000; Abbud et al, 

2002; Dragone, 2002; Santarosa, Behlau, 2003; Penteado 2003) defendem que a 

alteração vocal pode acarretar, entre outras coisas, o comprometimento do exercício 

laborativo, do processo de ensino-aprendizagem e da qualidade de vida do professor.  

Na tentativa de caracterizar o perfil desse profissional e entender a 

etiologia das alterações vocais, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas. Esses 

trabalhos relatam que características como jornada de trabalho extensa, baixa 

remuneração, falta de conhecimentos sobre produção e saúde vocal, o uso inadequado 

da voz, ambientes ruidosos e com um número elevado de alunos, têm contribuído para 

o aparecimento de queixas vocais em professores (Andrade, 1994; Garcia, 2000; 

Pordeus et al, 1996; Oliveira, 1998; Campos et al, 1998; Vaz et al, 1998; Fernandes, 

1998; Gião et al, 1999; Carvalho et al, 1999; Casanova et al, 1999; Simberg et al, 2000; 

Souza, Ferreira, 2000a; Ferreira et al, 2003). 

Embora esses tipos de pesquisas sejam um caminho importante e 

essencial para a elaboração de ações fonoaudiológicas com a finalidade de evitar e/ou 

diminuir tais ocorrências, são poucos os trabalhos que apresentam como tema central 

propostas de intervenção junto ao professor (Aoki et al, 2002; Grillo, 2002; Ferreira et 

al, 2002; Aires et al, 2002). 

  Recentemente, nota-se o surgimento de estudos (Rodrigues, 2002; 

Arruda, 2003; Chieppe, 2004) que defendem a valorização da expressividade vocal e 

corporal como estratégias pensadas, no sentido de ajudar o professor no processo de 

ensino-aprendizagem. Esses estudos acreditam que, por meio da expressividade, 

pode-se enriquecer uma mensagem, despertar o interesse do ouvinte e, portanto, 

proporcionar um melhor desempenho do professor em sala de aula.  
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Simões (2004) em um recente levantamento bibliográfico sobre a 

produção científica da Fonoaudiologia em relação à voz do professor, encontra 283 

trabalhos publicados. Desse total, 49,8% são trabalhos de levantamento e/ou 

caracterização da ocorrência de alteração, sintomas, queixas, uso e conhecimento da 

voz e apenas 20,1% dos trabalhos abordam propostas de intervenção com o professor.  

  Ao observar essa discrepância entre o número de trabalhos de perfil 

e intervenção, fica nítida a necessidade de pesquisas que busquem desenvolver e 

comprovar os resultados de ações fonoaudiológicas voltadas ao professor.  

   O aquecimento vocal vem sendo sugerido como um recurso de 

prevenção de problemas vocais e manutenção da qualidade vocal adequada ao uso 

profissional da voz (Behlau et al, 2005a). Alguns autores (Ruiz et al, 1996; Francato et 

al, 1996; Costa, Andrada e Silva, 1998; Pela et al, 2000; Titze, 2000; Scarpel, Pinho, 

2001; Sodré et al, 2002; Gama et al, 2002; Filoni et al, 2002) defendem essa prática 

para o cantor, ator, professor de ginástica, operador de telemarketing e locutor de 

rodeio.   

  Quanto ao professor, os trabalhos, em geral, apenas mencionam o 

aquecimento vocal como um dos instrumentos de intervenção abordados em 

programas de saúde vocal (Grillo, 2002; Aires et al, 2002). Porém existe uma carência 

de estudos que busquem identificar os efeitos do aquecimento vocal para essa 

categoria profissional. 

  O aquecimento vocal para a voz falada, nesse caso a do professor, 

deveria não só priorizar a manutenção da saúde vocal e geral, mas também despertar 

domínio e expressividade vocal na tentativa de possibilitar a utilização da voz a serviço 

do exercício docente.  

  Diante dessas considerações, será que o desenvolvimento e a 

aplicação de uma proposta específica de aquecimento vocal provocariam realmente 

efeitos positivos para o desempenho da voz do professor? Que exercícios deveriam ser 

selecionados para um aquecimento da voz falada?  

  Essas questões despertaram o interesse pela busca de respostas 

que pudessem contribuir com o avanço das estratégias empregadas pela 

Fonoaudiologia junto ao professor. O presente trabalho é, portanto, fruto dessa 

inquietação.  
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1.1 Objetivo 

  O objetivo da presente pesquisa é verificar os efeitos perceptivo-

auditivos, acústicos e as sensações proprioceptivas despertadas por uma proposta de 

aquecimento vocal desenvolvida para o professor. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 A revisão de literatura segue a ordem cronológica em cada sub-

capítulo e está dividida em três frentes teóricas pertinentes ao tema proposto. São elas: 

a voz do professor, as propostas de intervenção e a expressividade vocal junto a esse 

profissional e o aquecimento vocal.  

 O sub-capítulo aquecimento vocal está dividido em: aquecimento 

vocal na voz cantada e aquecimento vocal na voz falada, já que historicamente o 

aquecimento surge no canto e com o passar do tempo vai sendo adaptado à realidade 

de diversos profissionais da voz falada. 

 

 

2.1 Considerações sobre a voz do professor 
 

  Andrade (1994) investigou a qualidade vocal de 54 professores da 

rede municipal de ensino da cidade de Belo Horizonte, por meio de entrevista e 

avaliação vocal na qual foram considerados os parâmetros: qualidade vocal, 

ressonância, pitch, loudness e velocidade de fala. Mais de 80% dessa população 

apresentou qualidade vocal alterada. Apesar de mais da metade ter se preocupado 

com a voz, o nível de informação quanto ao assunto apresentou-se 

consideravelmente baixo. Além da avaliação, os professores foram submetidos a 

uma entrevista com a finalidade de traçar o perfil da população pesquisada. Essa 

evidenciou uma população do sexo feminino, com idades que variam de 24 a 55 

anos, inserida em ambientes acusticamente inadequados e com hábitos nocivos 

como o uso de álcool (33%) e fumo (22%). 

  Nagano (1994) realizou uma pesquisa com 44 professoras de pré-

escola. Por meio de questionário e avaliação perceptivo-auditiva, a autora investigou 

dados referentes à atuação profissional, hábitos e higiene vocal, dados da saúde 

geral e auto-avaliação da voz. Os resultados mostraram que 75% das professoras 

nunca haviam recebido qualquer tipo de orientação vocal; 59% avaliaram a própria 

voz como alterada, prevalecendo os sintomas como fadiga vocal, garganta ressecada 

e sensação de raspar a garganta. Na avaliação perceptivo-auditiva, 26 (60%) 

professoras foram consideradas disfônicas; sendo que 12 (31%) foram classificadas 
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como roucas discretas. A autora defendeu a necessidade de um trabalho vocal 

preventivo para o professor, desde a sua formação até o exercício profissional. 

Pordeus et al (1996) aplicando um questionário sobre os 

problemas de voz a 489 professores da Universidade de Fortaleza, identificaram, 

entre outras coisas, uma população com tempo de profissão superior a 15 anos, 

carga horária acima de 19 horas semanais e sintomas vocais: ressecamento, pigarro, 

ardor e rouquidão após uma jornada em sala de aula. 

Servilha (1997) utilizou um questionário com perguntas abertas, 

para investigar o conhecimento de 29 professores universitários quanto às 

características de sua própria voz e sobre as condições que podem afetar a 

qualidade vocal. A autora qualificou essa população como maioria (65,51%) 

pertencente ao sexo feminino, idade entre 40 e 50 anos, tempo de profissão acima de 

15 anos e atividade docente em ambientes acústicos nem sempre satisfatórios. Os 

resultados mostraram que o conhecimento referente à voz e a sua produção ainda 

era pequeno e restrito, principalmente em relação às questões orgânicas. Percebeu-

se, ainda, que o professor apresentou consciência da vinculação entre a voz e a 

docência, porém o conhecimento quanto a estratégias comunicativas que facilitassem 

o processo de aprendizagem mostrou-se vago.  

Ferreira (1998) afirmou que as várias pesquisas feitas com o 

professor indicavam que a queixa vocal parecia estar relacionada com as condições 

inadequadas de trabalho como: ambiente ruidoso, a exigência dos superiores, salário 

reduzido, falta de conhecimento, entre outros.  

 Campos et al (1998) efetuaram o levantamento do perfil vocal de 

118 professores de escolas municipais de educação infantil no município de Cotia.  

Os resultados mostraram que 90% dessa população estava representada por sujeitos 

do sexo feminino, com idades inferiores a 40 anos, atuando em dois períodos de 

aula. As queixas vocais mais freqüentes foram: irritação na garganta, rouquidão, 

cansaço, pigarro, voz fraca e perda da voz.  

Fernandes (1998) apresentou, a um grupo de 92 professores do 

município de Taboão da Serra, um questionário contendo perguntas referentes à 

presença ou não de rouquidão, episódios de perda vocal, dor ao falar, fadiga na voz, 

fatores desencadeantes de problemas vocais, antecedentes familiares e distúrbios 

associados. A população foi caracterizada como a maioria (63,64%) pertencente ao 

sexo feminino, faixa etária média de21 a 30 anos e tempo de profissão entre 11 e 15. 
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Desses 92 professores, 32 (34,78%) apresentaram alteração vocal e 22 foram 

submetidos a avaliações fonoaudiológicas e otorrinolaringológicas. A autora concluiu 

que os 22 professores com alteração vocal, maior parte com rouquidão leve, 

relataram apresentar sintomas de cansaço ao falar, sensação de garganta seca, dor 

e falta de ar. Quanto aos hábitos vocais inadequados, os mais encontrados foram: 

falar muito e em forte intensidade, gritar e falar rápido, e cantar em festas de escola.  

Schmidt et al (1998) realizaram um estudo em que as vozes de 

sete professores foram avaliadas perceptual e acusticamente, com o objetivo de 

definir qual o perfil vocal que permite ao professor melhor ou pior desempenho em 

sala de aula. Os resultados indicaram uma freqüência fundamental normal, ou seja, 

dentro do esperado para a idade e sexo; a variabilidade da freqüência, a velocidade 

de fala adequada e a fluência pareceram influenciar positivamente o desempenho 

profissional destes professores. 

Smith et al (1998), com o objetivo de comparar os efeitos das aulas 

nas vozes de professores dos sexos masculino e feminino, aplicaram um questionário a 

554 sujeitos (274 homens e 280 mulheres). Os resultados evidenciaram que homens e 

mulheres trabalham o mesmo número de horas por semana. Quanto aos hábitos 

nocivos, homens fumam e bebem mais que as mulheres. Os sintomas vocais mais 

referidos por homens e mulheres foram: rouquidão, voz cansada e voz fraca, sendo 

que as mulheres apresentaram mais desconfortos vocais físicos que os homens. 

Finalmente, para ambos, os problemas vocais afetam diretamente o desempenho 

profissional. Os autores concluíram que mulheres, mesmo tendo o exercício da 

docência e anos de experiência similares aos homens, apresentam mais 

freqüentemente sintomas vocais.  

Dragone et al (1998), com o propósito de observar as modificações 

ocorridas na qualidade vocal no decorrer de dois anos de exercício profissional, 

desenvolveram um estudo longitudinal com 69 professoras da rede particular de 

ensino. Realizaram uma análise perceptivo-auditiva para estabelecer a igualdade, 

melhora ou piora da qualidade vocal entre as amostras de cada participante. No geral 

os resultados obtidos mostraram que 65% das vozes pioraram, 20,3% permaneceram 

iguais e 14,5% melhoraram. Em relação às vozes que não apresentavam alteração 

na primeira gravação, 76,2% pioraram. Quanto às vozes que apresentavam 

ressonância alterada, 92,4% tornaram-se vozes disfônicas. Das vozes que já eram 

alteradas, 48% apresentaram piora. Os resultados sugerem que as vozes sofreram 
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um desgaste significativo após dois anos de exercício docente. Além disso, foi 

observado que o uso de determinados tipos de ressonância poderiam contribuir para 

a piora da qualidade vocal. As autoras defenderam a necessidade de um trabalho 

vocal para informar os professores quanto à importância de fazer um melhor uso da 

voz com um mínimo esforço.  

Gião et al (1999) caracterizaram o perfil vocal de 32 professores 

universitários, de ambos os sexos, por meio de entrevista, avaliação perceptivo-

auditiva e otorrinolaringológica (videolaringoscopia). Os sujeitos relataram apresentar 

perda da voz, garganta seca, cansaço vocal, rouquidão e dor ao falar. O início desses 

sintomas deu-se de forma gradual em 50% dos entrevistados. Quanto à relação entre 

hábitos e piora da voz, foi observada uma tendência em relacionar o desgaste vocal 

com o hábito de falar muito (81%) e falar alto (68%). Em relação aos hábitos de 

saúde vocal, foi constatado o uso de hidratação (37%) e exercícios vocais (9%). Os 

resultados da avaliação perceptivo-auditiva da qualidade vocal mostraram a presença 

de soprosidade, tensão, instabilidade e/ou rouquidão em 78% dos sujeitos. Foi 

verificado ainda, por meio da avaliação otorrinolaringológica e fonoaudiológica, que 

25% dos docentes não estavam disfônicos, 21% apresentavam disfonia funcional e 

53%, disfonia orgânico-funcional e/ou orgânica. Os autores concluíram que o 

professor, por suas condições de trabalho, está predisposto a desenvolver alterações 

vocais que poderiam ser prevenidas a partir de um programa de saúde vocal. 

 Para Oliveira (1999) o comprometimento da qualidade vocal do 

professor repercute diretamente no seu desempenho profissional, uma vez que o 

obriga a cometer certos abusos vocais na tentativa de ser ouvido e/ou compreendido. 

 Carvalho et al (1999) verificaram, por meio de um questionário de 

auto avaliação, a incidência de hábitos vocais inadequados em 148 professores da 

rede pública municipal de ensino da região de Marília. Foi possível observar um 

elevado índice de hábitos vocais inadequados, falta de informação e/ou de 

conscientização a respeito dos mesmos. Concluíram ser de fundamental importância a 

realização de um trabalho de orientação vocal junto a essa população. 

 Casanova et al (1999) caracterizaram, por meio de um 

questionário, o perfil vocal de 66 professores universitários de uma rede particular da 

cidade de São Paulo. Os dados mostraram alta incidência de sintomas vocais, dentre 

eles a rouquidão, a presença de ruído ambiental em sala de aula e o desconhecimento 
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em relação às técnicas vocais. As autoras defenderam a necessidade de um trabalho 

de orientação vocal para esses professores. 

Simberg et al (2000) realizaram um estudo com a finalidade de 

averiguar a incidência de alterações vocais em estudantes de magistério. 

Participaram dessa pesquisa 226 estudantes cujas vozes foram analisadas por meio 

de uma avaliação perceptivo-auditva, realizada por um fonoaudiólogo. Aqueles que 

tiveram a qualidade vocal considerada alterada ou relataram diversos sintomas 

vocais, foram encaminhados para uma avaliação otorrinolaringológica. Os resultados 

mostraram que 20% dessa população relataram um, dois ou mais sintomas vocais. 

Quanto à avaliação otorrinolaringológica, dos 47 sujeitos encaminhados, 42 

apresentaram algum tipo de alteração tais como laringite, nódulos e pólipos.  Esses 

resultados, segundo os autores, reforçam a necessidade de uma avaliação clínica 

dos estudantes com sintoma vocal e o treinamento vocal nos programas da formação 

do professor, tais como os cursos de magistério e licenciatura.  

Garcia (2000) analisou as vozes de 130 professores universitários 

e observou que 74,62% dessa população apresentou sintomas vocais como: 

cansaço, ardência na garganta, pigarro constante, modificação na qualidade vocal, 

dificuldade para falar e respirar, e dor na região do pescoço. 

Souza, Ferreira (2000a) descreveram um trabalho realizado no ano 

de 1996 com 966 professores. Esses sujeitos responderam a um questionário 

elaborado para investigar, entre outras coisas, o perfil vocal do professor. Os 

resultados evidenciaram que esses professores, por semana, lecionavam em média 

36,9 horas de aula e apresentavam 12,34 anos de tempo de serviço na profissão.  

Em relação aos sintomas vocais, apareceram queixas como irritação na garganta, 

rouquidão, cansaço ao falar, pigarro e voz fraca. As autoras observaram que os 

fatores como horas de aula por semana e tempo de profissão apareceram fortemente 

associados ao surgimento de sintomas vocais.  

Brasolotto, Fabiano (2000) realizaram um estudo com 65 

professores, sendo 25 do sexo masculino e 40 do sexo feminino. As autoras tinham 

como objetivo avaliar acusticamente a voz desses sujeitos antes e após seu uso 

profissional. Os resultados demonstraram que, em ambos os sexos, foram 

percebidos um agravamento da voz, sendo que nas mulheres isso foi  

significativamente relevante. Em média foi observado um agravamento de 11 Hz da 

freqüência fundamental feminina.  
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Dragone (2000) descreveu, por meio de pesquisa bibliográfica, de 

que forma a voz do professor é abordada na Fonoaudiologia e na Educação. Visando 

complementar o estudo, a autora realizou ainda entrevistas com cinco professores 

buscando opiniões relacionadas ao valor da voz no exercício docente. Concluiu que a 

principal interface entre a Fonoaudiologia, a Educação e a opinião dos professores 

estava na importância da influência da voz na relação professor-aluno.  

Fabron, Omote (2000) mencionaram que os professores 

apresentam um alto índice de disfonia devido à jornada de trabalho, geralmente 

extensa, e à falta de conhecimento de técnicas vocais adequadas. As autoras 

afirmaram ainda que esse tipo de alteração poderia limitar ou  mesmo prejudicar o 

professor  no processo ensino-aprendizagem. 

Imazawa, Herrmann (2000) aplicaram questionários semi-dirigidos 

a um grupo de 83 professores de cursinho, com o objetivo de conhecer o perfil 

desses profissionais. Os resultados mostraram que a maioria (85%) desses 

professores era do sexo masculino, na faixa etária entre 31 e 40 anos e com tempo 

de profissão de 11 a 20 anos. Quanto aos hábitos, os professores afirmaram ingerir 

aproximadamente 1 litro de água, consumir bebida alcoólica e não fumar. Esses 

professores relataram, ainda, trabalhar em ambientes ruidosos e não tomar cuidados 

em relação a voz.  Grande parte (75%) referiu apresentar algum tipo de sintoma 

vocal, não procurando porém, nenhum especialista da voz. As autoras concluíram 

que os professores de cursinho apresentaram pouco conhecimento sobre cuidados 

com a voz e que, por trabalharem em condições precárias e inadequadas, estariam 

mais susceptíveis a alterações vocais.  

Vaz et al (2002) levantaram, por meio de questionário, diferentes 

aspectos referentes a 636 professores do município de São Paulo. Os resultados 

mostraram que 95,91% deles pertenciam ao sexo feminino. Quanto ao ambiente de 

trabalho, os professores referiram lecionar em locais ruidosos e empoeirados. Em 

relação aos sintomas vocais, 73,74% apresentaram pelo menos um sintoma, sendo 

os mais freqüentes: pigarro, cansaço vocal, rouquidão, tosse e perda da voz. Apesar 

do número elevado de sintomas vocais, em geral, os sujeitos apresentaram imagem 

vocal positiva. 

Abbud et al (2002) utilizando os questionários SF-36 (qualidade de 

vida) e VHI (handcap vocal), buscaram conhecer o impacto da disfonia na qualidade 

de vida de 120 professoras (60 da rede pública e 60 da rede particular), com e sem 
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alteração vocal. Os resultados mostraram que a saúde vocal e geral tendem a ser 

piores nos grupos de professoras da rede pública e professoras com queixa de voz.  

Concluíram que o problema vocal influenciou, de forma negativa, a saúde e qualidade 

de vida dessas profissionais, o que evidenciou a necessidade de ações 

fonoaudiológicas de promoção da saúde vocal e prevenção de queixas de voz. 

Ferreira et al (2003) realizaram uma pesquisa na Prefeitura de São 

Paulo com uma amostra de 422 sujeitos, representativa de 31.825 professores da 

rede municipal. Os autores descreveram uma população predominantemente 

feminina (80%), na faixa etária entre 29 e 49, sem orientação vocal, tempo de 

profissão de no mínimo 18 anos e carga horária de 20 a 30 horas semanais. Foi 

verificado, entre outras coisas, que os professores consideraram a acústica da sala 

insatisfatória, com referência de local ruidoso e tamanho da sala inapropriado. Em 

relação aos hábitos nocivos, foi observado que a maioria dos professores não fazia 

uso do fumo (84,7%) ou álcool (84%).  Quanto aos sintomas vocais, 60% destes 

profissionais sofriam ou já sofreram de algum tipo de alteração na voz, após alguns 

anos de trabalho. Os autores concluíram que havia um desconhecimento sobre a 

produção vocal e uma sobrecarga de trabalho em ambientes inadequados.  

Penteado (2003) investigou, valendo-se de questionários e grupos 

focais, as relações entre qualidade de vida e saúde vocal do professor. A pesquisa foi 

guiada por uma perspectiva que incorporou subjetividade, percepções, contextos 

sociais históricos e culturais e, finalmente, condições e organização de trabalho e 

vida desses profissionais. Os dados indicaram que existe relação entre qualidade de 

vida e voz no cotidiano do professor e que, nas condições e organização de trabalho, 

existem problemas que interferem no exercício docente, na subjetividade e no 

processo saúde-doença do professor. Diante de tais resultados, a autora defendeu a 

necessidade de ações de caráter amplo e abrangente na promoção de saúde na 

escola. 

 Behlau et al (2004) afirmaram que o professor de curso pré-

vestibular, em geral, faz uso de inúmeros recursos didáticos e de dramatização com o 

intuito de despertar o interesse e facilitar a memorização do aluno. Segundo as 

autoras, um treinamento que proporcione resistência vocal e expressividade facilitará a 

interação professor-aluno e, conseqüentemente, uma melhor assimilação dos 

conteúdos apresentados. 
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2.2 A intervenção fonoaudiológica junto ao professor 
 

Pinto, Furck (1988) descreveram uma proposta pioneira, de 

treinamento e impostação vocal, direcionada aos professores da rede municipal de 

ensino de São Paulo. Tal proposta surgiu devido à alta incidência de disfonia 

observada nos professores da rede e tinha como objetivo principal atuar de forma 

preventiva junto a essa população. Além de orientações sobre produção e saúde vocal 

,foram trabalhados gestos corporais, propriocepção, relaxamento, respiração, 

articulação, altura, intensidade, resistência vocal, ressonância e modulação vocal. As 

avaliações realizadas pelos fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e professores, após 

o desenvolvimento desse trabalho, evidenciaram o sucesso e a necessidade de sua 

implantação. Os resultados mostraram que, em relação a sua maneira de falar, 80,7% 

perceberam mudanças por coordenarem melhor respiração-fonação, falarem mais 

calmamente, sem forçar, sem gritar, desaparecendo os sintomas de rouquidão, dores 

no pescoço e nuca. Não perceberam mudança 10,52%. E em alguns momentos 

perceberam mudanças 5,28%.  

Para Rodrigues et al (1996) a voz do professor deveria, além de 

inspirar confiança e autoridade, possuir resistência para longas jornadas de trabalho. 

Para as autoras, seria interessante que questões relativas à voz e a saúde vocal 

fossem abordadas na formação desses profissionais. 

Servilha (1998) defendeu a importância da comunicação e da voz no 

âmbito escolar, já que estariam diretamente inseridas no processo de construção do 

conhecimento. Afirmou, ainda, que a promoção de autoconhecimento vocal deveria ir 

além da implantação de “regras do falar bem”.  Para a autora, o fato dos professores 

serem estabelecidos como sujeitos de sua própria comunicação poderia ser um 

caminho interessante na prevenção de distúrbios vocais. 

Oliveira (1998) afirmou que, em geral, o professor faz uso da voz 

sem preparo prévio, ou seja, desconhece noções de saúde e de técnicas vocais, o que 

os levaria a usar a voz sob intenso esforço. A autora também comentou que, para uma 

atuação fonoaudiológica eficaz, seria necessário considerar certos aspectos da 
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realidade do professor, tais como: demanda vocal, condições ambientais, mau uso e 

abuso vocal, técnica vocal e saúde geral, física e mental. 

Penteado, Bicudo-Pereira (1999) defenderam a necessidade do 

professor assumir uma postura de sujeito perante a sua saúde vocal. Para as autoras, 

o professor deveria ser orientado a observar as suas condições de vida e trabalho e a 

modificar alguns comportamentos prejudiciais à sua saúde geral e vocal.  

Servilha et al (2002) verificaram como docentes e discentes 

perceberam seu envolvimento na relação dialógica em sala de aula e o papel da voz 

nesse contexto. Participaram desse estudo três professores e seus alunos de uma 

classe do curso de Pedagogia. Os alunos analisaram três aulas videogravadas, uma 

de cada professor, e teceram considerações orais e escritas sobre a dialogia 

observada nas aulas. Já os professores avaliaram sua própria aula. Os resultados 

mostraram que os alunos perceberam pouca freqüência de diálogo com os 

professores e atribuíram essas observações ao autoritarismo docente e à aula 

expositiva. A voz só foi mencionada nos momentos em que produziram um impacto 

negativo. Os professores, por sua vez, defenderam o diálogo como ponto central na 

interação professor-aluno, no entanto nem sempre conseguem estabelecer essa 

relação. Foi observada uma percepção sutil em ralação à voz, suas qualidades e uso 

em sala de aula. As autoras defenderam que a realização de trabalhos que vão além 

da questão da saúde vocal poderia contribuir para o aperfeiçoamento da prática 

docente e para surgimento de novas propostas de estudo sobre o funcionamento 

pedagógico. 
Grillo (2002) descreveu sua experiência em um curso de 

aperfeiçoamento vocal, ministrado aos professores da Universidade de Ribeirão Preto. 

O curso foi realizado em 13 encontros com um total de 32 horas e 30 minutos. Foram 

abordados assuntos como: fonação, coordenação pneumofonoarticulatória, sistema de 

ressonância, ataque vocal, qualidade, altura e intensidade da voz, articulação, 

velocidade de fala, resistência, comunicação não-verbal, relaxamento, saúde vocal, 

treinamento auditivo e processo de comunicação. A avaliação feita pelos participantes 

apontou que esse tipo de ação levou-os a aprender a cuidar da voz. No entanto, o 

número reduzido de participantes (dos 14 somente seis chegaram até o final) e as 

faltas de alguns deles durante o curso apareceram como fatores negativos que 

prejudicaram o andamento das atividades propostas. Finalmente os professores 
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destacaram a importância de se intensificar atividades de fortalecimento e reeducação 

vocal. 

Ferreira et al (2002) investigaram o conhecimento sobre saúde vocal 

de um grupo de 2013 professores ao final da exibição do vídeo informativo “O que é 

bom para o dono é bom para a voz” ². As autoras distribuíram um questionário 

contendo: a identificação do sujeito, quatro perguntas sobre 27 comportamentos 

elencados no vídeo e uma pergunta sobre a realização de ações relacionadas à 

promoção e reabilitação vocal. Dentre os exercícios apresentados no vídeo, foram 

consideradas como novas as informações referentes à: rotação de língua, massagem 

laríngea e vibração de língua. Quanto aos comportamentos mantidos pelos professores 

foram apontados: a exposição ao pó de giz, o falar muito e o falar alto. Em relação às 

informações apresentadas no vídeo, houve uma coincidência entre as que foram 

consideradas úteis e as que precisariam ser mais aprofundadas. As autoras concluíram 

que a noção dos professores sobre cuidados vocais é limitada. Por outro lado, os 

resultados sugeriram que a apresentação de um vídeo sobre saúde vocal poderia 

subsidiar não apenas a criação de outros vídeos como também qualquer outro tipo de 

ação que venha promover a saúde vocal. 

Aoki et al (2002) pesquisaram o impacto de um curso de saúde vocal 

ministrado para 14 professores do ensino fundamental. Ao final do curso os 

professores participaram de uma atividade baseada no texto “Milika Rapilika” do livro 

“Era uma vez... a voz” (Ferreira, Viola, 2000), que conta a história de um garoto que 

pede conselhos à mãe em virtude de um episódio de perda da voz. Os professores 

foram orientados a elaborar tal conselho e, por meio da análise das repostas, as 

autoras buscaram indicativos de aprendizagem em relação ao curso. Como resultados 

apareceram citações referentes ao controle de intensidade vocal e hábito de gritar, à 

necessidade de procurar um especialista, ao perigo da automedicação, à importância 

do “descansar da voz” e à valorização da voz. As autoras concluíram que o curso 

favoreceu o aprendizado de alguns conteúdos relacionados à voz. 

 

______________________________________________________________________ 
2. Fita de vídeo elaborada pelos professores do GT-Voz / PUC-SP com sugestões para preservar a 

saúde e melhorar o desempenho da voz do professor 

SIMPRO-SP, APROPUC-SP. O que é bom para o dono...é bom para a voz [videocassete]. São Paulo: 

Alter Cyber Midia; 2000. 
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Aires et al (2002) descreveram o desenvolvimento de um Programa 

de Saúde Vocal voltado para os professores da rede fundamental de ensino do SESI - 

São Paulo. O programa visava, por meio de oficinas teórico-práticas, capacitar os 

professores a perceber e prevenir alterações decorrentes do uso profissional da voz. 

As autoras relataram que houve uma aceitação satisfatória por parte dos professores 

com maior interesse nas atividades práticas. Os 210 professores que, até aquele 

momento, haviam participado das oficinas relataram desconhecimento sobre o assunto 

abordado (55%), interesse em continuar o programa (100%) e disponibilidade em 

colocar em prática as orientações recebidas (95%), principalmente os exercícios de 

aquecimento, relaxamento e ingestão de água. Foi evidenciado um desconhecimento 

importante por parte dos professores em relação à saúde vocal e interesse em adquirir 

maior familiaridade sobre o assunto. 

Dragone (2002) concluiu que a utilização da voz pelo professor 

ocorre de forma espontânea, sendo recomendável a esse profissional estabelecer 

relações mais conscientes com a própria voz. Segundo a autora, a história vocal do 

professor estaria muito ligada à doença e não à busca de alternativas que pudessem 

auxiliar o seu desempenho profissional. Frente a essa realidade, Dragone defendeu 

que os projetos de saúde vocal deveriam ser elaborados a partir de reflexões sobre o 

real papel da voz no exercício da docência, visando transformar e desencadear, no 

professor, relações mais conscientes com sua voz. 

Ferreira (2004) apontou a importância da realização de pesquisas 

com o objetivo de implementar e avaliar as intervenções fonoaudiológicas, pois dessa 

forma conseguiríamos dar maior visibilidade do trabalho fonoaudiológico para a 

sociedade. 

 Behlau et al (2005a) entendem ser necessário o reconhecimento do 

ambiente em que o professor está inserido, bem como as características vocais, 

corporais e musculares utilizadas em sua rotina profissional. 

 

2.3 A expressividade na voz do professor 
 

Alavarsi et al (2000) defenderam a necessidade do professor em 

conhecer a sua própria voz e o que ela representa. Para as autoras, o professor é um 

modelo de comunicação para os alunos e seria interessante que ficasse atento a 
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alguns critérios como: ritmo normal de fala, articulação adequada das palavras e uma 

emissão vocal sem esforço. 

Rodrigues (2002) estudou como a voz do professor poderia 

influenciar e motivar a aprendizagem de alunos. O autor aplicou dois questionários - um 

classificando a pessoa e o outro, o assunto - em aproximadamente 129 alunos, depois 

de terem ouvido uma série de gravações feitas por um locutor profissional. Foram 

realizadas diferentes tipos de leitura: monótona, melodiosa, com forte e fraca 

intensidade. Verificou que a voz melodiosa influenciou de forma positiva, tanto na 

imagem da pessoa como no interesse pelo assunto abordado. O autor afirmou que 

treino vocal no sentido de melhorar potência e/ou prevenir alterações vocais não é o 

suficiente, deveriam exercitar também a expressividade visando um desempenho vocal 

mais interessante e motivante em sala de aula.  

Arruda (2003) avaliou a expressividade oral de quatro professoras 

do ensino médio, por meio da análise perceptivo-auditiva de trechos da fala em 

contexto profissional. Esses trechos foram analisados por estudantes do primeiro ano 

do curso de Pedagogia da PUC-SP, que avaliaram a expressão oral classificando-a 

como motivante, agradável, capaz de prender a atenção do aluno, firme ou hesitante. 

Além disso, foram orientados a elencar, em ordem de preferência, as melhores vozes. 

Posteriormente, essas vozes foram submetidas a análises perceptivo-auditivas 

realizadas por quatro fonoaudiólogos. Os resultados mostraram que os recursos vocais 

presentes na expressividade oral dos professores influenciaram positivamente os 

alunos. Aspectos como velocidade de fala, o uso de pausa, a intensidade de voz e a 

qualidade vocal foram os mais valorizados pelos alunos. 

Chieppe (2004) buscou, por meio de um grupo focal realizado com 

estudantes de Pedagogia, conhecer e analisar os conteúdos e conceitos sobre a 

expressividade como facilitador da prática docente. Os resultados evidenciaram que, 

apesar da expressividade estar presente no discurso dessas estudantes, elas não a 

percebem como um recurso para o exercício da docência. A autora concluiu que existe 

uma necessidade de se estreitar os laços entre a Fonoaudiologia e a Educação, no 

sentido de aprimorar o desempenho desses futuros professores. 
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2.4 O aquecimento vocal 
 

Stemple et al (1994) realizaram análises acústicas, aerodinâmicas e 

laringológicas em 35 mulheres sem alteração vocal. Os sujeitos foram divididos em três 

grupos distintos: o experimental, o placebo e o controle. Ao grupo experimental foi 

solicitada a execução de exercícios de função vocal. Os exercícios selecionados foram 

vogal /i/ sustentada na freqüência habitual e a vogal /o/ trabalhada em glissando do 

agudo para o grave, glissando do grave para o agudo e em notas musicais 

sustentadas. Ao grupo placebo solicitou-se exercícios sem impacto na voz. Os sujeitos 

foram orientados a executar os exercícios, diariamente, de 15 a 20 minutos, duas 

vezes por dia. Os dados foram coletados antes e depois de quatro semanas de 

exercício. Os resultados mostram ganhos significantes do grupo experimental quanto 

ao volume de voz, ao tempo máximo de fonação e extensão vocal. Em relação ao 

grupo placebo não foi observado nenhum tipo de alteração significante. 

Saxon, Schneider (1995) defenderam que o aquecimento vocal 

deveria durar de 10 a 15 minutos e envolver o maior número de músculos possível, o 

que poderia resultar em ganhos vocais importantes como: melhora na qualidade vocal, 

estabilidade e resistência da voz. O efeito do aquecimento estaria relacionado à 

dilatação dos vasos capilares, ao aumento do fluxo sangüíneo e à suavização do 

trabalho muscular.  

Houaiss (2001) definiu o aquecimento como uma série de exercícios 

físicos com exigência muscular leve e que, quando realizados antes de práticas 

esportivas, são capazes de estimular o aumento do fluxo sangüíneo para os músculos, 

facilitar a remoção de resíduos e a absorção do oxigênio pelo organismo. Esses efeitos 

podem tornar os músculos mais resistentes, flexíveis e diminuir o risco de lesões. A 

realização do aquecimento antes de uma atuação musical, circense, etc, possibilita ao 

indivíduo um melhor controle de sua habilidade psicomotora.   

Segundo Behlau et al (2005a) apesar do aquecimento vocal ser 

defendido como um instrumento de aperfeiçoamento e manutenção da saúde vocal, 

não há um número suficiente de estudos científicos que comprovem estas suposições.  
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2.4.1 O aquecimento vocal na voz cantada 
    
   Elliot et al (1995), baseados em estudos que indicavam que a 

viscosidade das pregas vocais interferia de forma negativa na função fonatória, 

investigaram os efeitos do aquecimento vocal num grupo de dez cantores amadores. 

Foram selecionados cantores amadores, porque o efeito do aquecimento vocal é maior 

nessa população. Os participantes emitiram escalas e repetições da sílaba /pa/ para 

gravação e registro da pressão fonatória. Em seguida, esses sujeitos foram submetidos 

a uma sessão de aquecimento vocal com duração de 30 minutos, baseada em 

exercícios como sons nasais, escalas ascendentes e descendentes, diferentes vogais e 

diferentes intensidades. Após a sessão de aquecimento, os sujeitos foram novamente 

gravados. Os resultados demonstraram que o aquecimento vocal proporcionou a 

melhora da qualidade vocal, facilitando o canto principalmente nas freqüências mais 

agudas. Os autores concluíram que, possivelmente, o aquecimento provocou um 

aumento de temperatura muscular e, por conseqüência, a redução da viscosidade das 

pregas vocais.  
                          Francato et al (1996) sugeriram um programa mínimo de 

aquecimento e desaquecimento vocal (PAD) elaborado para cantores, com o objetivo 

de aprimorar o desempenho da voz e proporcionar uma longevidade vocal. Foram 

selecionados exercícios que facilitassem a coaptação e flexibilidade das pregas vocais, 

diminuíssem o fluxo transglótico, possibilitassem melhor projeção vocal e adequassem 

a articulação. 

Facincani et al (1998) observaram as mudanças de alguns 

parâmetros vocais como tempo máximo de fonação, intensidade habitual, freqüência 

fundamental e relação s/z, assim como as condições das pregas vocais, antes e depois 

da realização de um programa de aquecimento vocal em 11 cantores líricos. O 

aquecimento foi realizado individualmente por 40 minutos e abordou os seguintes 

exercícios: vibração, fricativa sonora /V/ e boca chiusa em escalas ascendentes e 

descendentes. As análises dos parâmetros vocais e a videolaringoscopia foram 

realizados no pré e pós-aquecimento. Os resultados evidenciaram o aumento do tempo 

máximo de fonação, diminuição da relação s/z e aumento da freqüência fundamental e 

intensidade habitual. A videolaringoscopia mostrou que o aquecimento foi capaz de 

reduzir as fendas glóticas, o muco e os edemas discretos, porém não teve efeito sobre 

algumas lesões organizadas. Os autores concluíram que o aquecimento vocal foi 
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positivo, pois proporcionou um maior tempo de fonação para o cantor, uma melhor 

condição laríngea e uma alteração do padrão vocal habitual.  

Costa, Andrada e Silva (1998) afirmaram que o aquecimento vocal 

é fundamental para a voz cantada, independentemente do estilo ou demanda vocal. 

Sugeriram uma série de exercícios que priorizassem respiração profunda, alongamento 

de coluna cervical, movimentação dos músculos do pescoço, alongamento do músculo 

masseter, vibração de língua em escalas, ressonância, abaixamento de laringe e 

relaxamento da musculatura extrínseca da laringe. 

Pela et al (2000) verificaram a efetividade do PAD em um grupo de 

36 coralistas entre 8 e 16 anos. Os programas de aquecimento e desaquecimento 

tiveram a duração média de 15 e de 5 minutos respectivamente. No aquecimento vocal 

foram utilizados exercícios corporais como alongamento, rotação de ombros, cabeça e 

massagem facial, sons nasais, vibrantes, hiperagudos, vocalizações com seqüência de 

vogais, exercícios de articulação e extensão vocal. Os efeitos vocais do PAD foram 

analisados por meio de análises perceptivo-auditiva e acústica, obtidas a partir da vogal 

/a/ sustentada e da fala encadeada no pré e pós PAD. Os resultados mostraram que, 

apesar da freqüência fundamental não ter apresentado mudanças significativas, houve 

uma melhora da qualidade vocal e da proporção harmônico-ruído que apresentou-se 

maior no pós PAD. Esses dados levaram as autoras a deduzir que o desempenho 

vocal do cantor poderia ser melhorado a partir dessa prática. 

 Souza, Ferreira (2000b) descreveram, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, os cuidados com a voz profissional a partir do início do século passado. 

Segundo as autoras, o aquecimento vocal para voz cantada aparece na literatura 

desde a década de 70 como recurso importante no momento anterior ao uso 

profissional da voz. 

Para Titze (2000), apesar de o aquecimento vocal ser uma prática 

comum no canto, muitos cantores não compreendiam os efeitos que os exercícios 

produziam nas suas vozes. O autor defendeu que o aquecimento deveria ser encarado 

como um diálogo com o próprio corpo e realizado individualmente, dependendo das 

necessidades vocais de cada indivíduo. 

Scarpel, Pinho (2001) traçaram um paralelo entre o aquecimento 

vocal e o aquecimento realizado por esportistas. Para o esportista, esses exercícios 

teriam como objetivo preparar a musculatura corporal para um melhor ajuste e 

desempenho dos sistemas funcionais. Já para o cantor, o aquecimento vocal seria 
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capaz de integrar o sistema respiratório, laríngeo e ressonantal na tentativa de evitar 

sobrecarga e esforço desnecessários durante o canto.  

Gama et al (2002) avaliaram a eficácia do aquecimento vocal na 

ampliação imediata da extensão vocal de 10 cantoras de um coral amador sem queixas 

vocais. O aquecimento vocal foi baseado no PAD proposto por Francato et al (1996). A 

partir da análise acústica da vogal /a/ glissando, foram extraídas a freqüência 

fundamental mínima e máxima e a extensão em números de semitons no pré e pós-

aquecimento vocal. Foi aplicado ainda um questionário com o propósito de verificar os 

efeitos subjetivos do aquecimento. Os resultados explicitaram que em 50% das 

cantoras ocorreu um aumento do número de semitons e em 40%, uma diminuição. As 

alterações na extensão vocal não foram significantes, porém os dados subjetivos 

apontaram uma melhora global da voz em 90% das participantes. Concluíram que, 

apesar de alguns indivíduos apresentarem aumento da extensão vocal, essa 

modificação teve grande variabilidade individual, evidenciando uma ineficácia do 

aquecimento nesse parâmetro. Em contrapartida a maioria das cantoras referiu uma 

melhora importante na emissão vocal. 

 
2.4.2 O aquecimento vocal na voz falada 

 

 Harvey et al (1992) desenvolveram um estudo com intuito de avaliar 

modificações ocorridas em um treinamento com duração de 9 a 12 meses em 84 

estudantes de teatro. Foram avaliados: tempo máximo de fonação, relação s/z, 

aperiodicidade e extensão vocal. Além disso, foram consideradas freqüência de fala, 

extensão de freqüência, intensidade média e intensidade forte em leitura, monólogo 

ensaiado e monólogo sem treino. Os resultados mostraram um aumento do controle 

respiratório e capacidade fonatória. A extensão vocal e a variabilidade de freqüência 

durante a fala aumentaram, o que evidenciou ganhos na modulação durante a 

representação. A variabilidade de intensidade também aumentou, tanto na leitura como 

na representação. Esses resultados mostraram que algumas medidas são capazes de 

evidenciar e monitorar mudanças ocorridas durante o treino.  

 Ruiz et al (1996) realizaram um trabalho com 13 atores amadores de 

ambos os sexos. Esses foram submetidos a uma avaliação vocal antes e depois de 

participarem de um treinamento vocal com duração de três meses. Nesse treinamento 

foram propostos os seguintes exercícios: sons nasais, sons vibrantes, técnica do 
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bocejo, exercícios corporais associados à emissão de sons facilitadores, exercícios 

cervicais sonorizados, método mastigatório e emissão de boca aberta. Após o 

treinamento vocal notou-se melhoras em parâmetros antes alterados e na projeção 

vocal. 

 Ferreira et al (1998) desenvolveram um programa de orientação e 

treinamento vocal com 32 horas/aula de duração, para 21 estudantes de radialismo do 

setor locução, com o objetivo de verificar as modificações acústicas ocorridas no pré e 

pós intervenção fonoaudiológica. As vozes de cada participante - vogal /a/ sustentada - 

foram gravadas no primeiro e último dia de treinamento vocal, cujo conteúdo abordou 

temas como produção da voz, higiene vocal, necessidade de aquecimento e 

desaquecimento vocal e conteúdo prático de treinamento vocal. Na análise acústica 

foram considerados qualidade vocal estimada, jitter, shimmer, proporção harmônico-

ruído e desvio padrão da freqüência fundamental. Os resultados dos valores médios do 

grupo evidenciaram melhora na qualidade vocal estimada, redução dos valores de 

jitter, shimmer e desvio padrão de freqüência fundamental e, finalmente, elevação da 

proporção harmônico-ruído. Os autores concluíram, portanto, que o trabalho de 

orientação e treinamento levou o aluno de locução a aumentar a estabilidade vocal. 

 Alves, Cavalcanti (1998) elaboraram um estudo com o objetivo de 

verificar as modificações acústicas da voz no pré e pós orientação vocal de 25 

operadores de telemarketing de ambos os gêneros e jornada de trabalho de 6 horas 

por dia. Esses sujeitos foram submetidos a um programa de treinamento vocal que 

abordou temas relativos à anatomia do aparelho fonador e ao aquecimento e 

desaquecimento vocal. A voz de cada sujeito foi gravada no primeiro e último encontro 

e as modificações observadas revelaram redução do desvio padrão da freqüência 

fundamental, diminuição evidente do nível de ruído glótico, jitter e shimmer. As autoras 

concluíram que, após a realização do programa, os teleoperadores aprenderam a 

utilizar melhor a voz. 

Sodré et al (2002) descreveram a realização de uma pesquisa com 

quatro locutores de rodeio, cujo objetivo foi investigar a eficiência de dois diferentes 

programas de aquecimento vocal. Os locutores foram orientados a praticar os 

exercícios durante suas apresentações em rodeios e a análise dos programas foi 

baseada nos relatos desses sujeitos.  As autoras concluíram que os dois programas de 

aquecimento trouxeram benefícios, porém houve uma preferência pelos exercícios que 
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visavam o aumento da flexibilidade das pregas vocais e ressonância, uma vez que 

esses proporcionaram um melhor desempenho vocal desses profissionais.  

Filoni et al (2002) descreveram e analisaram os hábitos, sintomas e 

comportamentos vocais de 30 operadores de telemarketing, após a realização de 

exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. Foram elaborados três programas 

diferentes de exercícios vocais que abordaram: ressonância (programa 1), suavização 

da emissão (programa 2) e articulação (programa 3). Ao final de cada programa foi 

preenchido um questionário que levantava questões referentes aos sintomas e 

sensações vocais percebidos. Os resultados mostraram a redução de sintomas como 

rouquidão, pigarro e cansaço vocal e evidenciaram uma melhora importante na 

qualidade vocal dos teleoperadores. Os autores concluíram que a prática de exercícios 

de voz favoreceu o controle de sintomas vocais, o que proporcionou benefícios na 

resistência, manutenção e sustentabilidade da função vocal.  

Ubrig et al (2003) elaboraram um programa de aquecimento vocal 

para o professor. Participaram do estudo 20 professoras do ensino fundamental, sem 

alteração vocal. Suas vozes foram gravadas antes de depois da aula, sem a realização 

de um aquecimento vocal e, na semana seguinte, mesmo dia e horário da semana 

anterior, as mesmas professoras foram gravadas novamente antes e depois da aula, só 

que, dessa vez, foram submetidas a um programa de aquecimento vocal elaborado 

pelos pesquisadores e baseado em exercícios de resistência vocal, projeção e 

articulação. Além da gravação das vozes, os pesquisadores perguntaram a opinião de 

cada professora em relação a sua voz antes e depois do aquecimento proposto. As 

vozes das quatro gravações foram submetidas à avaliação perceptivo-auditiva. 

Segundo a opinião das professoras, o aquecimento vocal diminuiu a sensação de 

fadiga vocal. Em relação à avaliação perceptivo-auditiva das vozes gravadas sem 

aquecimento vocal, foi observada a manutenção do pitch, do loudness e da 

ressonância. Os autores concluíram que os exercícios propostos mostraram-se 

eficientes para o professor e defenderam a necessidade da elaboração de 

aquecimentos vocais específicos para cada atividade profissional. 

Behlau et al (2005b) defenderam que o aquecimento vocal na voz 

falada deveria priorizar exercícios que possibilitassem uma melhora na precisão 

articulatória e na projeção vocal. 
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3 MÉTODOS 
 

 O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, protocolo número 0126/2003 (anexo 1). 

 Esse capítulo está descrito conforme a ordem de ocorrência das 

etapas do trabalho; são elas: contato com a instituição, elaboração da proposta de 

aquecimento vocal, coleta e descrição da análise dos dados. 

 
3.1 Contato com a instituição de ensino 

  
 Após aprovação do Comitê de Ética, foi feito o primeiro contato com 

a instituição de ensino com o intuito de viabilizar o desenvolvimento da pesquisa.  

 A instituição escolhida é um curso pré-vestibular localizado na região 

central de uma cidade do interior do Estado de São Paulo com aproximadamente um 

milhão de habitantes. Por ser uma cooperativa de professores, apresenta uma 

estrutura administrativa diferenciada, ou seja, as decisões são tomadas por todo o 

corpo docente. Em virtude disso, o projeto foi submetido inicialmente ao coordenador 

pedagógico e esse se prontificou a apresentar a idéia em uma reunião de cooperados. 

Aprovada a realização da pesquisa, foi assinado, pelo coordenador pedagógico, o 

Termo de Consentimento Informado da Instituição (anexo 2). 

 

3.2 Elaboração da proposta de aquecimento vocal 
 

 Sabe-se que o professor de cursinho (como são chamados os 

cursos pré-vestibular) apresenta, em geral, características performáticas diferenciadas, 

utilizando-se dos recursos corporais e vocais a serviço do ensino. Isso deve ocorrer em 

razão de diversos fatores como: o excesso e a necessidade de fixação de um conteúdo 

ministrado em curto período de tempo; alunos com diferentes níveis educacionais; as 

constantes avaliações a que são submetidos por parte dos alunos; a cobrança de 

aprovação no vestibular como marketing positivo para o cursinho.  

 Em virtude desse diferencial, foi realizada uma observação, in loco, 

de aulas expositivas, com o objetivo de traçar o “estilo” didático dos professores dessa 

instituição. Foram observados aspectos como movimentação em sala de aula, uso de 
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gestos, contato visual, uso da voz, utilização de microfone e recursos para prender a 

atenção dos alunos (anexo 3). Os professores só foram informados que haviam sido 

observados após o término da avaliação, pois acreditou-se que essa informação 

poderia comprometer os resultados. No entanto, caso não permitissem, os dados 

coletados seriam desconsiderados.  

 Os dados observados in loco apresentaram-se da seguinte forma: 

em relação à expressão corporal, os professores, de um modo geral, ministraram suas 

aulas em pé, com movimentação intensa, demonstraram manter contato visual com 

todos os alunos da classe e fizeram uso intenso de gestos corporais e expressões 

faciais. Quanto à fala, todos utilizaram o microfone, fizeram uso da flexibilidade vocal 

(variação de pitch), da variabilidade de ritmo e velocidade e da variação de volume 

como recursos positivos para prender a atenção do aluno. Vale lembrar que essas 

características observadas não foram utilizadas no cruzamento dos dados da pesquisa, 

mas sim como um recurso para elaboração da proposta de aquecimento vocal. 

 A elaboração da proposta de aquecimento vocal foi realizada 

segundo a prática clínica da pesquisadora e da orientadora, das observações relatadas 

acima e a literatura referente tanto à voz cantada (Elliot et al, 1995; Francato et al, 

1996; Fancicani et al, 1998; Costa, Andrada e Silva, 1998; Pela et al, 2000; 

Scarpel, Pinho, 2001 e Gama et al, 2002) como à voz falada (Harvey et al, 1992; 

Stemple et al, 1994; Saxon, Schneider 1995; Ruiz et al, 1996; Sodré et al, 2002; 

Filoni et al, 2002; Ubrig et al, 2003; Behlau et al, 2005a; Behlau et al, 2005b).  
 Dentre as técnicas encontradas na literatura, foram priorizados 

exercícios capazes de proporcionar alongamento da musculatura cervical e de trato 

vocal, resistência, flexibilidade vocal, equilíbrio ressonantal e precisão articulatória.  
   Foram selecionados os seguintes exercícios: 

1. inclinar a cabeça para baixo (figura 1) e para os lados esquerdo (figura 2) e 

direito (figura 3) durante 15 segundos cada; 

2. segurar o braço esquerdo e depois o direito na frente do corpo durante 15 

segundos cada braço (figura 4); 

3. segurar o braço esquerdo e depois o direito flexionado atrás da cabeça durante 

15 segundos cada braço (figura 5); 

4. rotação de ombros para trás durante 15 segundos; 

5. abertura e fechamento de boca por 30 segundos; 
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6. mastigação selvagem associado ao huming por um minuto; 

7. vibração de língua associada aos movimentos de cabeça (sim, não e talvez), 

três vezes cada movimento; 

8. vibração de língua glissando crescente por um minuto; 

9. varrer o céu da boca com a ponta da língua 20 vezes e logo em seguida colocar 

a língua para fora 10 vezes; 

10. firmeza glótica alternada com vibração relaxada de lábios; 

11. rotação de língua no vestíbulo, cinco vezes para cada lado; 

12. emissão do /m/ associado às vogais (/a/, /é/, /ê/, /i/, /ó/, /ô/, /u/), cinco vezes 

cada, subindo para o agudo e descendo para o grave na quinta repetição. 

 
______________________________________________________________________ 
As figuras 1, 2, 3, 4 e 5 apresentadas acima foram extraídas do site www.ubq.org.br e adaptadas pela 

pesquisadora com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor.   
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 O quadro abaixo tem como finalidade assinalar os aspectos 

principais trabalhados em cada exercício. Estão destacados somente os aspectos mais 

relevantes para a elaboração da proposta de aquecimento vocal; dessa forma não 

foram mencionados todos os objetivos diretos e indiretos de cada exercício.  Esses 

estão descritos de forma didática (não categórica): 

 

QUADRO 1 - ASPECTOS TRABALHADOS EM CADA EXERCÍCIO 

 

3.3 Coleta de dados 
 

 Participaram desse trabalho 19 professores de ambos os sexos, 

sendo 14 homens e 5 mulheres, com idades que variaram de 20 a 37 anos. 

 Foram selecionados apenas os professores que lecionavam no 

período da manhã, na tentativa de garantir que a proposta de aquecimento vocal fosse 

aplicada no mesmo período do dia e antes do uso profissional da voz.  

Exercícios Alongamento 
cervical 

Resistência 
vocal 

Flexibilidade 
vocal 

(melodia) 

Equilíbrio 
ressonantal

Precisão 
articulatória 

Alongamento 
do trato vocal 

1 X     X 

2 X      

3 X      

4 X      

5     X  

6  X  X X  

7 X X X X  X 

8  X X X  X 

9   X   X 

10  X  X X  

11      X 

12  X X X   
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 A seleção dos sujeitos ocorreu via ligação telefônica, a partir de uma 

lista com o horário e telefone de contato de cada sujeito, fornecida pela própria 

instituição. Nessa ligação foi explicada a proposta da pesquisa, como seria realizada e 

o tempo estimado de duração da coleta. Caso o sujeito concordasse em participar era 

então agendado um horário.   

 Os critérios de exclusão foram observados no dia da coleta. A 

pesquisadora, por meio de uma avaliação perceptivo-auditiva, verificava: sinal, sintoma 

e/ou queixa de alteração na voz, sinal de alterações nas vias aéreas superiores e/ou 

inferiores e se indivíduo era capaz de realizar a técnica de vibração de língua. Os 

sujeitos que apresentaram qualquer um dos critérios de exclusão participaram de todo 

o processo de coleta, porém seus dados foram posteriormente excluídos dos 

resultados analisados. 

 O local reservado para a coleta foi uma sala silenciosa, localizada 

em um andar pouco utilizado pelos alunos. 

 Para as gravações das vozes foi utilizado um gravador mini disc da 

marca Sony, modelo MZ-R70, adaptado a um microfone profissional, unidirecional, da 

marca Le Son modelo MP-68, posicionado em um ângulo de 45° a 10 cm da boca do 

falante.  

 A coleta de cada professor ocorreu individualmente e em dois 

momentos de um único dia: momento anterior à primeira aula do dia e momento 

posterior à aula. 

 

3.3.1 Momento anterior à aula do dia 
 

 O presente momento ocorreu nos 30 minutos que antecediam a 

primeira aula do dia e era composto pelas seguintes etapas: 

1. assinatura do Termo de Consentimento do Participante aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (anexo 4); 

2. orientação em relação ao preenchimento do questionário com a finalidade de 

caracterização da amostra (anexo 5). Esse instrumento foi baseado no 

questionário proposto por Ferreira et al (2003) e abordava os seguintes tópicos: 

dados pessoais (sexo, idade e tempo de profissão, carga horária semanal), 

ambiente de trabalho, presença de alteração na voz, hábitos nocivos (fumo, 

álcool), cuidados com a voz (hidratação) e satisfação profissional; 
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3. a gravação pré-aquecimento vocal (gravação 1), composta da emissão da vogal 

/é/ prolongada, por essa ser uma vogal média e aberta, o que propicia um 

registro mais nítido da emissão e da fala encadeada - meses do ano;  

4. execução da proposta de aquecimento vocal durante aproximadamente 10 

minutos, na posição em pé. Cada exercício foi detalhado e corrigido pela 

avaliadora com o objetivo de garantir a execução correta da proposta. Além 

disso, entre um exercício e outro o sujeito foi orientado a ingerir água em 

temperatura ambiente visando manter o trato vocal hidratado; 

5. a gravação pós-aquecimento vocal imediato (gravação 2), composta da emissão 

da vogal /é/ prolongada e da fala encadeada - meses do ano.  

 Ao fim da gravação pós-aquecimento vocal imediato o sujeito foi 

para sua aula com duração de 45 a 90 minutos, dependendo do horário de cada 

professor.   

 

3.3.2 Momento posterior à aula 
 

 Ao retornar da aula expositiva, de 45 ou 90 minutos, o sujeito foi 

submetido ao segundo momento da coleta. 

 Nesse momento ocorreu a gravação pós-aula expositiva (gravação 

3), composta da emissão da vogal /é/ prolongada e do relato  das sensações 

proprioceptivas do professor quanto aos efeitos do aquecimento vocal a partir da  

seguinte pergunta: “O aquecimento vocal despertou em você algum tipo de sensação  

em sala de aula?”. Esses relatos foram gravados e transcritos, sem considerar a 

fonética ou as pausas e expressões lingüísticas, para melhor registrar as sensações 

percebidas pelos sujeitos.  

 
3.4 Análise dos dados 

 

É importante ressaltar que, primeiramente, as gravações de voz 

(vogal /é/), fala encadeada (meses do ano) e fala espontânea (auto-relato dos 

professores) foram submetidas ao programa de computador Sound Forge XP, um 

software desenvolvido pela Sonic Foundry com a finalidade de editar, gravar e codificar 

arquivos digitais de som. Detalhes sobre o mesmo podem ser encontrados no site 
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www.sonicfoundry.com. Vale lembrar que essa edição das vozes não compromete a 

qualidade das gravações. 

 

3.4.1 Avaliação perceptivo-auditiva  
 

Foram submetidas à avaliação perceptivo-auditiva: as gravações 

pré-aquecimento vocal (gravação 1) e pós-aquecimento vocal imediato (gravação 2). 

Consideraram-se apenas as gravações 1 e 2, pois o objetivo principal era verificar os 

efeitos imediatos do aquecimento vocal. Além disso, se fosse considerar o pós-aula 

teria muitas variáveis que poderiam confundir a avaliação das juízas. 

Nessa avaliação foram consideradas as gravações de fala 

encadeada - meses do ano, com a finalidade de garantir que as amostras pré e pós-

aquecimento apresentassem um conteúdo passível de comparação.  

O material para a avaliação perceptivo-auditiva foi entregue a três 

fonoaudiólogas especialistas em voz, com experiência superior a cinco anos de 

atuação na área.  

As avaliações foram realizadas individualmente e, após a 

finalização, os dados foram organizados em um único quadro (quadro 3) na tentativa 

de melhor visualizar as possíveis concordâncias entre as juízas. Foi considerada como 

definitiva a resposta predominante. 
Para cada juíza foi entregue um material contendo:  

• uma carta convite (anexo 6); 

• um CD com a gravação das vozes de 19 sujeitos;  

• uma legenda das faixas que compunham o CD (anexo 7); 

• orientações para análise de vozes pré e pós-aquecimento vocal (anexo 8); 

• um protocolo (anexo 9) para análise das vozes, que deveria ser preenchido 

conforme as orientações (anexo 8). Essas diziam: 

  que a ordem das gravações, de cada professor, apresentava-se de forma 

aleatória, ou seja, a gravação 1 nem sempre corresponderia ao pré-

aquecimento, assim como a gravação 2 nem sempre corresponderia ao 

pós-aquecimento; 

 que as vozes poderiam ser ouvidas quantas vezes fossem necessárias; 
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 que, após a análise de cada sujeito, a juíza deveria marcar no protocolo 

(anexo 9) um “X” na voz considerada melhor e explicitar qual ou quais os 

aspectos responsáveis pela melhora da voz; 

 e que, caso não percebesse qualquer diferença entre uma gravação e 

outra, deveria deixar o espaço em branco e nesse caso não era 

necessário a justificativa. 

• uma folha para registrar, caso desejasse, qualquer comentário, observação ou 

sugestão (anexo 10). 
Os dados perceptivo-auditivos foram submetidos à análise qualitativa 

descritiva intra e inter-sujeitos. Os dados foram apresentados de foram descritiva no 

quadro 3 e em número e porcentagem nas tabelas 1 e 2. 

 
3.4.2 Análise acústica 

 
 Foram submetidas à análise acústica as gravações pré-

aquecimento vocal (gravação1), pós-aquecimento vocal imediato (gravação 2) e pós-

aula expositiva (gravação 3). Consideraram-se apenas as gravações da vogal /é/ 

sustentada.  

As gravações 1, 2 e 3 foram analisadas com o objetivo de verificar 

se as modificações observadas entre o pré-aquecimento vocal (gravação1), pós-

aquecimento vocal imediato (gravação 2) seriam mantidas na gravação pós-aula 

expositiva (gravação 3). 

 Essas vozes foram primeiramente editadas, por meio do programa 

Sound Forge XP, visando facilitar o processo de análise.  

A análise acústica foi realizada com a finalidade de se observar 

possíveis alterações no espectrograma vocal. Foram considerados os parâmetros 

robustos da vogal /e/, tais como: freqüência fundamental (f0) e proporção harmônico-

ruído (PHR) das três gravações. Para que as condições pouco estáveis do início da 

emissão não interferissem nos cálculos, foi considerado apenas o melhor trecho a partir 

do terceiro segundo de emissão. O programa de análise vocal utilizado foi o PRAAT 

3.8.76, um software desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink, no 

Departamento de Fonética da Universidade de Amsterdã, com a finalidade de analisar 

fala e/ou voz a partir de parâmetros acústicos. O programa está disponível na Internet, 

no endereço eletrônico www.praat.org. A análise acústica foi submetida aos testes 
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estatísticos de Friedman e t de Student para Dados Pareados; adotamos o nível de 

significância p de 5% (0,05) para aplicação dos testes estatísticos. 

 

3.4.3 Auto-relato das sensações proprioceptivas 
  

O auto-relato do professor quanto aos efeitos do aquecimento vocal 

foi obtido na gravação pós-aula expositiva (gravação 3). Esse foi desencadeado pela 

pergunta: “O aquecimento vocal despertou em você algum tipo de sensação em sala 

de aula?”. As respostas foram gravadas e transcritas, sem considerar a fonética ou as 

pausas e expressões lingüísticas para melhor descrever as sensações percebidas 

pelos sujeitos. 

Os dados em relação às sensações proprioceptivas foram 

submetidos à análise qualitativa descritiva inter-sujeitos. Os dados foram apresentados 

nas tabelas 5, 6 e 7. Essas tabelas foram elaboradas a partir dos relatos dos 

professores. Após a transcrição do material a pesquisadora identificou e pontuou as 

sensações positivas e negativas encontradas nesses relatos. 
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As etapas da pesquisa foram destacadas em fluxograma com a 

finalidade de proporcionar uma melhor compreensão do leitor.  
 

FLUXOGRAMA 
Contato com a instituição 

| 

Aprovação do projeto 
Assinatura do Termo de Consentimento da Instituição 

| 

Avaliações in loco 

| 

Elaboração do Programa de Aquecimento Vocal para Professores 

| 

Contato com os professores e agendamento da coleta 

| 

Coleta de dados: 
1. Momento anterior à aula 

 Termo de consentimento 
 Aplicação do questionário 
 Gravação pré-aquecimento vocal (gravação 1) 
 Aquecimento vocal 
 Gravação pós-aquecimento vocal imediato (gravação 2) 

2. Momento posterior à aula 
 Gravação pós-aula expositiva (gravação 3) 

| 

Análise dos Dados 
1. Avaliação perceptivo-auditiva ( gravações 1 e 2) 
2. Análise acústica (gravações 1, 2 e 3) 
3. Auto-relato das sensações vocais e corporais (gravação 3) 

| 

Análise dos Resultados 
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4 RESULTADOS 

 
 Os resultados estão organizados conforme a ordem da coleta descrita 

nos métodos.  

No quadro 2 é apresentado o perfil de cada indivíduo da mostra, no 

sentido de caracterizar o grupo. Em seguida estão expostos de forma descritiva os dados 

obtidos por meio do questionário (anexo 5).  

 Na seqüência estão os resultados da avaliação perceptivo-auditiva da 

voz, com a concordância das juízas e suas respectivas justificativas (quadro 3). Na tabela 

1 indica-se a porcentagem de concordância entre as juízas; na tabela 2, a porcentagem 

das justificativas das juízas ao considerarem a gravação pós-aquecimento vocal como a 

melhor voz. Os dados não foram submetidos à análise estatística por se tratar de um 

estudo qualitativo descritivo. 

 Os resultados acústicos estão apresentados no quadro 4 e nas tabelas 

3 e 4. No quadro 4 estão descritas as médias da freqüência fundamental (f0) e da 

proporção harmônico-ruído (PHR) de cada sujeito. Por se tratar de uma avaliação objetiva, 

a análise acústica foi submetida aos testes estatísticos de Friedman e Teste t de Student 

para Dados Pareados. Os resultados estatísticos de f0 e PHR estão nas tabelas 3 e 4, 

respectivamente.  

 Para finalizar, é apresentada, na íntegra, a transcrição do relato das 

sensações vocais e corporais percebidas pelos professores após a realização do 

aquecimento. A tabela 5 mostra o número de sensações positivas e negativas observadas 

pelo professor. Já nas tabelas 6 e 7 encontra-se a distribuição dessas sensações. Por 

serem relatos livres, não foram submetidos à análise estatística. 
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4.1 Perfil da amostra 

 
QUADRO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS COM INFORMAÇÕES REFERENTES 
AO SEXO, IDADE, CARGA HORÁRIA SEMANAL E TEMPO DE PROFISSÃO 

 
 

 

 

 

Sujeito Sexo Idade Carga horária 
semanal 

Tempo de profissão 

1 masculino 22 anos 18 horas 2 anos 

2 masculino 24 anos 24 horas 2 anos 

3 masculino 22 anos 12 horas 2 anos 

4 masculino 22 anos 12 horas 2 anos 

5 masculino 37 anos 8 horas 6 anos 

6 feminino 32 anos 18 horas 3 anos 

7 masculino 23 anos 35 horas 5 anos 

8 masculino 35 anos 10 horas 5 anos 

9 masculino 27 anos 50 horas 4 anos 

10 feminino 20 anos 10 horas 1 ano 

11 feminino 22 anos 15 horas 1 ano 

12 feminino 24 anos 15 horas 6 anos 

13 masculino 28 anos 11 horas 2 anos 

14 masculino 23 anos 12 horas 2 anos 

15 masculino 26 anos 14 horas 5 anos 

16 masculino 32 anos 56 horas 10 anos 

17 masculino 23 anos 34 horas 6 anos 

18 feminino 22 anos 15 horas 2 anos 

19 masculino 25 anos 13 horas 4 anos 
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 O perfil da amostra, a seguir descrito, foi obtido por meio do 

questionário (anexo 5). Apesar dessas informações não terem sido utilizadas no 

cruzamento com os resultados da presente pesquisa, serão utilizadas na discussão; por 

isso estão expostas nesse capítulo. Em apêndice são apresentadas as respostas ao 

questionário, de forma detalhada, sujeito a sujeito, para atender a eventuais interesses. 

 

Dados pessoais 

 Dos 19 professores que responderam ao questionário, a maioria (14) 

pertence ao sexo masculino e apenas 5 são do feminino; encontram-se na faixa etária de 

20 a 37 anos, com no mínimo um e no máximo 10 anos de magistério; lecionam em média 

20 horas por semana.  

 

Ambiente de trabalho 

 Em relação ao ambiente de trabalho, 11 professores consideraram 

satisfatória a acústica das salas de aula. Quando questionados a respeito do motivo que 

os levou a acreditar que a acústica era satisfatória, apareceram justificativas como: 

dimensões da sala adequada; o tablado como um facilitador da comunicação; a presença 

do microfone como ponto positivo; o fato de conseguir falar naturalmente e ser ouvido. 

 

Presença de alteração de voz 

 Em relação à voz, 9 relataram já ter percebido alterações como: 

rouquidão, dor, garganta seca e voz grave. Quanto aos tratamentos específicos para a 

voz, 17 referiram nunca ter procurado qualquer tipo de orientação vocal. 

 

Hábitos nocivos 

 Quanto ao fumo, 14 referiram não fumar. Em relação ao álcool, 10 

mencionaram ingerir álcool e, desses, 6 afirmaram beber apenas uma vez por semana.  

 

Cuidados com a voz 

 Com relação à ingestão diária de água fora das refeições, o grupo 

referiu ingerir em média 1,7 ml de água. Quanto à ingestão de água durante as aulas, 16 
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professores relataram possuir esse hábito. Ao serem questionados sobre a realização de 

outras atividades, 16 disseram não realizar qualquer atividade que exigisse o uso da voz. 

Sobre o volume de voz, 11 disseram não achar que a utilizam em forte intensidade. Em 

relação a cuidados específicos para a voz, 9 professores tomam algum tipo de cuidado; 

são eles: consumir maçã, tomar água durante a aula, evitar pastilhas, fazer aquecimento 

vocal, tomar chá e não gritar. Quando questionados a respeito do que consideravam 

benéfico para a voz, os professores citaram: água, aquecimento vocal, canto, microfone, 

chá, respeitar os limites vocais, exercício físico e trabalhar a voz. Em relação aos fatores 

maléficos foram citados: ar condicionado, café, forçar a voz, pastilhas, falar forte, cigarro, 

água gelada, desidratação, medicamento, falar por muito tempo, fumaça, grito, gripe, 

álcool e excesso de aulas. 

 

Satisfação profissional 

 Com referência à satisfação profissional, foi observado que a 

grande maioria dos professores tinha prazer em lecionar. Esses referiram como 

pontos positivos da profissão: possibilidade de ensinar, possibilidade de aprender, 

transmissão de conhecimento, contato com pessoas, contato com o público jovem, 

inserção na educação, contribuição com a formação de pessoas, a gratificação 

pessoal e interesse pela comunicação. 
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4.2 Avaliação perceptivo-auditiva 

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA CONCORDÂNCIA E JUSTIFICATIVA DAS JUÍZAS NA 
AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA, CONSIDERANDO AS GRAVAÇÕES PRÉ E 
PÓS-AQUECIMENTO VOCAL 
Sujeito Melhor voz Justificativa da juízas 

1 Pós J1: melhor sustentada, fonação mais relaxada 
J2: voz mais clara 

2 Pós J1: voz mais limpa, melhora na velocidade de fala 
J3: melhor equilíbrio da ressonância 

3 Pré J1: mais relaxada 
J2: voz mais clara 
J3: melhor equilíbrio da ressonância 

4 Pré J1: menos tensa 
J2: menos nasalidade 
J3: redução da soprosidade 

5 J1: não observou diferença 
J2: Pré 
J3: Pós 

J1: sem justificativa 
J2: voz mais clara 
J3: redução da rouquidão 

6 Pré J1: melhora na ressonância 
J2: menor nasalidade 
J3: melhor equilíbrio da ressonância 

7 Pós J2: melhora no escape de ar pós-fonação 
J3: melhor CPFA 

8 Pós J1: voz mais firme e sustentada, melhor articulação, melodiosa 
J3: melhor equilíbrio da ressonância 

9 Pós J1: mais relaxada, mais limpa, melhora na ressonância 
J3: redução da rouquidão 

10 Pré J1: melhor sustentação, melhor equilíbrio da ressonância 
J2: voz mais clara, menos nasal 

11 Pós J1: melhor sustentação, menos soprosidade, menos esforço 
J2: menos nasalidade 

12 Pós J2: menor soprosidade 
J3: melhor equilíbrio da ressonância 

13 Pós J2: diminuição da nasalidade e soprosidade 
J3: melhor equilíbrio da ressonância, redução da rouquidão 

14 Pré J1: voz mais limpa 
J3: redução da rouquidão 

15 Pós J1: voz menos tensa 
J2: voz menos rouca 
J3: melhor equilíbrio da ressonância, redução da rouquidão 

16 Pós J1: menos tensa, menos ruidosa 
J2: menos tensão na voz 
J3: pitch mais agudo 

17 Pós J2: voz mais clara 
J3: melhor equilíbrio da ressonância, pitch mais agudo 

18 Pós J1: voz mais relaxada, melhora na articulação e melodia 
J2: menos nasalidade 
J3: redução na soprosidade 

19 Pre J2: voz mais clara 
J3: melhor equilíbrio da ressonância 

Legenda: Pré - Pré aquecimento vocal (gravação 1) 
                 Pós - Pós aquecimento vocal imediato (gravação 2) 
                 CPFA - Coordenação pneumofonoarticulatória 
                 J1 - Juíza 1; J2 - Juíza 2; J3 - Juíza 3 
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TABELA 1 – A MELHOR VOZ SEGUNDO A CONCORDÂNCIA DAS JUÍZAS NA 
AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA  

 
Gravações 

 
Melhor voz 

                       N                                       % 

Pré Aquecimento Vocal                        6                                    31,57 
Pós Aquecimento Vocal Imediato                      12                                    63,15 
Sem concordância                         1                                      5,28 

TOTAL                      19                                      100 
 

Legenda:  
N: Número da melhor voz, %: Porcentagem 
 
 
TABELA 2- PORCENTAGEM DAS JUSTIFICATIVAS MAIS CITADAS PELAS JUÍZAS 
AO CONSIDERAR A GRAVAÇÃO PÓS-AQUECIMENTO VOCAL COMO A MELHOR 
VOZ  
Parâmetros N % 

melhor equilíbrio da ressonância 7 17,96 
voz menos tensa / mais relaxada 7 17,96 
voz mais limpa / clara 4 10,25 
redução da rouquidão 4 10,25 
redução da soprosidade 4 10,25 
redução da nasalidade 3 7,70 
melhora na sustentação vocal 3 7,70 
melhora na melodia vocal  2 5,12 
melhora na articulação 2 5,12 
melhora na CPFA 1 2,56 
melhora na velocidade de fala 1 2,56 
melhora no escape de ar 1 2,56 

Total 39 100 
Legenda: 

N:Número de justificativas 
%:Porcentagem 
CPFA: Coordenação pneumofonoarticulatória 
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4.3 Análise acústica 

 
QUADRO 4 - MÉDIA DA FREQÜÊNCIA FUNDAMENTAL, EM Hz, E DA PROPORÇÃO 
HARMÔNICO-RUÍDO, EM dB, DAS GRAVAÇÕES PRÉ-AQUECIMENTO VOCAL, PÓS- 
AQUECIMENTO VOCAL IMEDIATO E PÓS-AULA EXPOSITIVA 
 

ANÁLISE ACÚSTICA 
SUJEITO 

Gravação f0   (Hz) PHR (dB) 

Pré aquecimento vocal 100 24 

Pós aquecimento vocal imediato 110 20 

 

1 

Pós aula 110 20 

Pré aquecimento vocal 117 18 

Pós aquecimento vocal imediato 140 27 
 

2 

Pós aula 129 24 

Pré aquecimento vocal 89 19 

Pós aquecimento vocal imediato 88 27 
 

3 

Pós aula 88 22 

Pré aquecimento vocal 116 17 

Pós aquecimento vocal imediato 116 21 
 

4 

Pós aula 119 19 

Pré aquecimento vocal 123 21 

Pós aquecimento vocal imediato 131 25 
 

5 

Pós aula 129 24 

Pré aquecimento vocal 177 19 

Pós aquecimento vocal imediato 178 22 
 

6 

Pós aula 183 25 

Pré aquecimento vocal 97 20 

Pós aquecimento vocal imediato 118 27 
 

7 

Pós aula 103 25 

Pré aquecimento vocal 126 19 

Pós aquecimento vocal imediato 121 21 
 

8 

Pós aula 133 27 

Pré aquecimento vocal 87 14 

Pós aquecimento vocal imediato 111 25 
 

9 

Pós aula 108 21 
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Pré aquecimento vocal 193 19 

Pós aquecimento vocal imediato 215 19 
 

10 

 Pós aula 212 18 

Pré aquecimento vocal 202 22 

Pós aquecimento vocal imediato 220 23 
 

11 

Pós aula 194 21 

Pré aquecimento vocal 163 14 

Pós aquecimento vocal imediato 162 15 
 

12 

Pós aula 171 19 

Pré aquecimento vocal 140 20 

Pós aquecimento vocal imediato 142 22 
 

13 

Pós aula 143 20 

Pré aquecimento vocal 102 22 

Pós aquecimento vocal imediato 98 21 
 

14 

Pós aula 104 17 

Pré aquecimento vocal 105 17 

Pós aquecimento vocal imediato 113 21 
 

15 

Pós aula 115 29 

Pré aquecimento vocal 76 10 

Pós aquecimento vocal imediato 79 18 
 

16 

Pós aula 90 17 

Pré aquecimento vocal 76 18 

Pós aquecimento vocal imediato 76 18 
 

17 

Pós aula 78 18 

Pré aquecimento vocal 168 20 

Pós aquecimento vocal imediato 186 25 
 

18 

Pós aula 187 29 

Pré aquecimento vocal 107 22 

Pós aquecimento vocal imediato 110 16 
 

19 

Pós aula 106 21 
 
Legenda: f0 - Freqüência Fundamental  
                 PHR - Proporção Harmônico-Ruído 
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TABELA 3 – MÉDIA DA FREQÜÊNCIA FUNDAMENTAL (f0), EM Hz, E DESVIO 
PADRÃO DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO NAS TRÊS DIFERENTES 
GRAVAÇÕES 
 

Gravações  
Pré aquecimento Pós aquecimento 

vocal imediato 
Pós aula 

Teste de 
Friedman 

Sexos     
     
Masculino     
Média f0 104,36 110,93 111,07 0,018* 
DP 18,84 20,25 18,49  
     
Feminino     
Média f0 180,60 192,20 189,40 0,247 
DP 16,53 24,72 15,14  
     
Total     
Média f0 124,42 132,32 131,68 0,005* 
DP 38,82 42,23 39,42  
     
 
 
Teste t de Student para Dados Pareados: 
 
Masculino 
Pré Aquecimento Vocal x Pós Aquecimento Vocal Imediato p=0,025* 

Pré Aquecimento Vocal x Pós Aula p=0,001* 

Pós Aquecimento Vocal Imediato x Pós Aula p=0,943 

 
Total 
Pré Aquecimento Vocal x Pós Aquecimento Vocal Imediato p=0,003* 

Pré Aquecimento Vocal x Pós Aula p=0,001* 

Pós Aquecimento Vocal Imediato x Pós Aula p=0,765 

 
Legenda:  
f0: Freqüência Fundamental 
DP: Desvio Padrão 
* Resultados estatísticamente significantes  
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TABELA 4 – MÉDIA DA PROPORÇÃO HARMÔNICO-RUÍDO (PHR), EM dB, E DESVIO 
PADRÃO DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO NAS TRÊS DIFERENTES 
GRAVAÇÕES 
 

Gravações  
Pré aquecimento Pós aquecimento 

vocal imediato 
Pós aula 

Teste de 
Friedman 

Sexos     
     
Masculino     
Média PHR 18,64 22,07 21,71 0,034* 
DP 3,54 3,60 3,67  
     
Feminino     
Média PHR 18,80 20,80 22,40 0,368 
DP 2,95 3,60 4,56  
     
Total     
Média PHR 18,68 21,64 21,89 0,015* 
DP 3,32 3,62 3,80  
     
 
Teste t de Student para Dados Pareados: 
 
Masculino 
Pré Aquecimento Vocal x Pós Aquecimento Vocal Imediato p=0,023* 

Pré Aquecimento Vocal x Pós Aula p=0,032* 

Pós Aquecimento Vocal Imediato x Pós Aula p=0,741 

 
Total 
Pré Aquecimento Vocal x Pós Aquecimento Vocal Imediato p=0,007* 

Pré Aquecimento Vocal x Pós Aula p=0,007* 

Pós Aquecimento Vocal Imediato x Pós Aula p=0,856 

 
Legenda:  
PHR: Proporção Harmônico-Ruído 
DP: Desvio Padrão 
* Resultados estatísticamente significantes  
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4.4 Auto-relato das sensações vocais e corporais 
 

 
Sujeito 1: Na aula eu não senti grandes diferenças; o que modificou é que eu pigarreei um 

pouquinho menos. Mas ainda estou sentindo as dores, aqui (nesse momento o sujeito 

apontou para a região da articulação temporomandibular – ATM).  

 

Sujeito 2: Achei, achei. Eu me senti muito mais à vontade e a minha voz parecia, vamos 

dizer assim, estar melhor... posso dizer isso. 

 

Sujeito 3: Sim, sim, deu pra sentir que a voz saiu muito mais fácil, com mais alcance. Eu 

não “to” forçando a voz pra sair e ela está saindo mais alta do que normalmente, eu 

acredito. 
 
Sujeito 4: Sim! Senti que tinha mais ar pra falar e minha voz saiu com maior facilidade.  

 
Sujeito 5: Ficou mais fácil falar. Não precisei me esforçar tanto para fazer a voz chegar 

mais longe. 
 
Sujeito 6: Eu acho que sim. Eu faço sempre e parece que a voz sai mais límpida com 

mais facilidade. 

 
Sujeito 7: Logo após o aquecimento eu senti uma diferença bastante grande...acho que 

eu “tava” falando muito mais sem ruído, a voz saía mais limpa. Eu acho que depois da 

aula acredito que eu “tô” um pouco mais desgastado. 

 
Sujeito 8: Na aula eu senti uma maior facilidade para articular as palavras; às vezes  eu 

tenho uma certa dificuldade de articulação. Mas no final eu senti assim, na saída da 

garganta, uma sensação de cansaço como se estivesse raspando um pouquinho...eu 

tenho essa sensação sempre independente do número de aula e de usar ou não o 

microfone. De qualquer forma, é notória essa facilidade para articular um pouco mais. 
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Sujeito 9: Na verdade, como eu dei aula com microfone, eu acabei não notando tanto a  

diferença, mas acredito que ele tenha evitado um certo enroscar, engasgar de palavras. 

 
Sujeito10: Agora eu “tô” vendo...na aula não, pois estava muito barulho e acabei não 

observando. Mas a respiração melhorou e agora na hora do “e” eu vi que a voz estava 

melhor, diferente. 

 
Sujeito 11: Eu acredito que sim, porque quando você vai direto pra falar de manhã a voz 

sai rouca por um tempo e com o aquecimento eu já “tava” mais acostumada a falar. Foi 

legal! Foi interessante! 

 
Sujeito 12: Bastante. Eu fiquei com mais fôlego, com mais facilidade pra falar. Foi muito 

bom, bem legal. 

 
Sujeito 13: Eu senti, parece que ficou mais fácil falar após o aquecimento vocal. Parecia 

que não havia obstáculos na fala, “tava” mais fluído por assim dizer, a voz saia mais 

naturalmente. 

 
Sujeito 14: Eu acho que não, principalmente pelo microfone, talvez...é, na verdade eu 

senti um pouco mais de facilidade pra falar, mas o microfone também ajuda um pouco a 

não ter que esforçar muito a voz. 
 

Sujeito 15: Produziu sim, porque no começo eu sentia minha voz  arranhando e depois 

dessas técnicas eu fui sentindo como se fosse uma limpeza. Na sala de aula eu fui vendo 

que a voz foi entrando numa sintonia mais harmônica e eu nunca tinha reparado nesse 

processo de como a voz vai se estabilizando. Hoje foi a primeira vez que eu fiz isso, de 

prestar atenção de como a voz depende de um processo pra começar a falar. Eu não tinha 

isso; pra mim, era normal acordar e já começar a falar com a voz grossa pra depois ela ir 

ficando normal, sem saber que às vezes é bom ter um processo de aquecimento. 
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Sujeito 16: Doeu um pouquinho a garganta, mas eu acho assim...talvez não forçar tanto o 

aquecimento poderia manter a aula num padrão melhor. O que não gosto é de manter a 

aula sem ter um aquecimento pra evitar, no caso, ter um estress no meio da aula, porque 

se eu não faço o aquecimento a aula não chega ao fim. 
 
Sujeito 17: Acho que sim; inclusive eu acho que eu “to” falando melhor agora com o final 

da aula, do que eu “tava” antes de começar a “dá” aula, antes de entrar na sala...a voz “ta” 

mais tranqüila. 

 
Sujeito 18: Sim...esse aquecimento que você me passou é muito bom mas, normalmente, 

os poucos aquecimentos que eu faço melhoram sim a voz. Parece que a voz sai mais 

clara, parece que ela fica com uma identidade mesmo, sabe? Ela não fica tão rouca, 

suja...ela fica mais clara, limpa e sai mais facilmente. 

 
Sujeito 19: Eu acho que sim; é porque, na verdade, hoje eu não falei muito. Mas eu senti 

que a minha voz ficou mais limpa, sei lá...eu senti isso. 

 

 
 
TABELA 5 – NÚMERO DE SENSAÇÕES OBSERVADAS PELO PROFESSOR, NA 
SITUAÇÃO DE AULA, APÓS EXECUÇÃO DO AQUECIMENTO VOCAL 
 
Sensações N % 

Positivas 25 86,20 

Negativas 4 13,80 

Total 29 100 

Legenda: 
N: Número de sensações, % : Porcentagem 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DAS SENSAÇÕES POSITIVAS, NA SITUAÇÃO DE 
AULA APÓS A EXECUÇÃO DO AQUECIMENTO VOCAL, SEGUNDO OS RELATOS 
DOS PROFESSORES 
  
Sensações Positivas N % 

Voz 12 48 

Fala 5 20 

Respiração 3 12 

Projeção 2 8 

Articulação 2 8 

Diminuição do pigarro 1 4 

Total 25 100 

Legenda: 
N:Número de sensações, %:Porcentagem 

 
 
 
TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DAS SENSAÇÕES NEGATIVAS, NA SITUAÇÃO DE 
AULA APÓS A EXECUÇÃO DO AQUECIMENTO VOCAL, SEGUNDO OS RELATOS 
DOS PROFESSORES 
 

Sensações Negativas N % 

Cansaço vocal 2 50 

Dor de garganta 1 25 

Dor na região da ATM 1 25 

Total 4 100 

Legenda: 
N: Número de sensações, %: Porcentagem 
ATM: Articulação temporo-mandibular  
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                                                                                            5 DISCUSSÃO 
 

 Na elaboração da proposta de aquecimento vocal para o professor 

foram priorizadas a prática, a observação in loco e a literatura pesquisada.  

 É observado na prática clínica que, em geral, o professor de curso 

pré-vestibular apresenta características que se pode definir como performáticas, 

utilizam-se dos recursos corporais e vocais como o canto, a entonação, melodia e 

variação de pitch e loudness, a serviço do ensino. Fatores como o excesso e a 

necessidade de fixação do conteúdo ministrado, as constantes avaliações a que é 

submetido por parte dos alunos e a aprovação no vestibular como marketing positivo 

para a instituição, podem contribuir para que o professor de cursinho busque, no corpo 

e na voz, estratégias criativas que o auxiliem no desempenho profissional. Devido a 

essas características, num primeiro momento foram priorizados, na elaboração da 

proposta de aquecimento vocal, aspectos como: corpo, respiração, articulação, 

resistência e projeção visando melhor desempenho vocal e corporal desse professor. 

 Como os sujeitos que participaram da presente pesquisa estavam 

inseridos em uma categoria de professores bastante diferenciada, foi fundamental que 

se realizasse uma observação in loco, com o objetivo de traçar o “estilo” didático dos 

professores dessa instituição, assim como verificar o ambiente em que estavam 

inseridos. Oliveira (1998) e Behlau et al (2005a) defendem a necessidade dessa prática 

nas intervenções fonoaudiológicas. Pode-se dizer que, para o presente trabalho, essa 

prática foi essencial.  

 A observação in loco evidenciou que esses professores ministraram 

suas aulas em pé, com movimentação intensa, demonstraram manter contato visual 

com a classe e fizeram uso de expressões faciais e gestos corporais. Quanto à fala, 

todos utilizaram o microfone, fizeram uso da flexibilidade vocal, da variabilidade de 

ritmo e velocidade e da variação de loudness como recursos positivos para prender a 

atenção do aluno. Essas características evidenciaram a necessidade de exercícios que 

deixassem tanto o corpo como o trato vocal mais alongado, permitindo assim a 

flexibilidade de movimentos. Devido ao uso do microfone nas aulas, foi descartado o 

enfoque na projeção vocal. 

 Em relação à literatura, foram utilizadas, como referência, propostas 

de aquecimento vocal, tanto para a voz cantada (Elliot et al, 1995; Francato et al, 1996; 
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Fancicani et al, 1998; Costa, Andrada e Silva, 1998; Pela et al, 2000; Scarpel, Pinho, 

2001 e Gama et al, 2002), como para a voz falada (Harvey et al, 1992; Stemple et al, 

1994; Saxon, Schneider, 1995; Ruiz et al, 1996; Alves, Cavalcanti, 1998; Sodré et al, 

2002; Filoni et al, 2002; Ubrig et al, 2003; Behlau et al, 2005a). 

Sabe-se que, historicamente, o aquecimento vocal teve origem na 

voz cantada (Souza e Ferreira, 2000). Sua prática, no momento que antecede o canto, 

tem se mostrado capaz de aprimorar os agudos na voz e de colocar a ressonância “na 

máscara”, proporcionando ao cantor um melhor desempenho e longevidade vocal 

(Elliot et al, 1995, Francato et al, 1996; Fancicani et al, 1998; Costa, Andrada e Silva, 

1998, Pela et al, 2000 e Gama et al, 2002). Esse enfoque dado à voz cantada está 

relacionado ao fato de que, no canto, é fundamental o uso de tons, registros e 

ressonâncias distintos do utilizados na voz falada.  

Quanto à voz falada, foi observada uma tendência dos autores a 

priorizar exercícios que trabalhassem o corpo (Ruiz et al, 1996), a resistência vocal 

(Ubrig et al, 2003), a flexibilidade da voz (Sodré et al, 2002), a ressonância (Sodré et 

al, 2002 e Filoni et al, 2002), a projeção vocal (Behlau et al, 2005a) e a precisão 

articulatória (Ruiz et al, 1996; Filoni et al, 2002 e Behlau et al, 2005a).  

A necessidade de trabalhar a projeção vocal, a precisão articulatória 

e a ressonância pode estar ligada principalmente ao fato das inúmeras pesquisas 

(Andrade, 1994; Servilha, 1997; Ferreira, 1998; Casanova et al, 1999; Vaz et al, 2002 

e Ferreira et al, 2003) evidenciarem que grande parte dos professores faz uso da voz 

em ambientes acústicos insatisfatórios. Os exercícios de resistência vocal, por sua 

vez, têm como objetivo a manutenção da voz, já que várias pesquisas (Fernandes, 

1998; Souza, Ferreira, 2000a e Ferreira et al, 2003) apontam que, no geral, o 

professor faz uso da voz por um longo período de tempo. Os exercícios de 

flexibilidade vocal estariam relacionados ao melhor desempenho do trato vocal na 

utilização de ênfase, expressividade e melodia. Finalmente, os exercícios corporais 

estão ligados tanto à postura como ao equilíbrio muscular que aumentam a 

possibilidade de uso dos gestos corporais presentes na comunicação. Todos esses 

aspectos, tanto os vocais como os corporais, são importantes para a manutenção da 

saúde vocal e geral do professor.  

 A partir da minha vivência profissional, da observação in loco e da 

literatura pesquisada, foi elaborada a presente proposta de aquecimento vocal para o 

professor, o qual compreendeu uma série de exercícios capazes de proporcionar 
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alongamento da musculatura cervical e de trato vocal, resistência da voz, flexibilidade 

vocal, equilíbrio ressonantal e articulatório, visando a melhora da expressividade vocal 

e, conseqüentemente, do desempenho didático e a longevidade vocal do professor. É 

oportuno salientar que, apesar da importância de um trabalho de projeção para os 

professores, esse aspecto não foi priorizado devido à utilização do microfone em sala 

de aula. 

 Participaram desse estudo somente professores que lecionavam no 

período da manhã, na tentativa de garantir que a proposta de aquecimento vocal fosse 

aplicada no mesmo período do dia e antes do uso profissional da voz. Vale lembrar que 

o fato de controlar o horário de gravação não exclui as variáveis individuais como 

quantidade de sono, tipo de alimentação e saúde geral.    

 A seleção dos sujeitos ocorreu via contato telefônico, sendo que a 

lista com o horário e número de telefone de cada sujeito foi fornecida pela própria 

instituição. Nessa ligação foi explicada a proposta da pesquisa, como seria realizada e 

o tempo estimado para a duração da coleta. Caso o sujeito concordasse em participar 

era então agendado um horário. De modo geral, os professores mostraram-se 

receptivos e interessados em participar do trabalho. Apenas aqueles que davam a 

primeira aula do dia, às 7 horas da manhã, mostraram-se mais resistentes em virtude 

do horário de início da coleta. Essa receptividade pode ser atribuída, principalmente, ao 

fato desses professores fazerem parte de um corpo docente mais informado e 

interessado nos assuntos relativos à saúde vocal. Vale lembrar que nos anos de 2000 

e 2001 foram realizadas duas palestras de Saúde Vocal para os professores dessa 

instituição. Essas palestras foram proferidas por fonoaudiólogas, a pedido do próprio 

cursinho.  

 De todos os professores gravados, apenas dois foram 

desconsiderados por não conseguirem realizar o exercício de vibração de língua. 

Apesar de participarem de todo o processo de coleta seus dados foram excluídos dos 

resultados analisados. 

 Durante a realização do aquecimento vocal, cada professor foi 

orientado a ingerir, entre um exercício e outro, um gole de água em temperatura 

ambiente. Essa prática foi adotada por acreditarmos que a hidratação reduz a 

possibilidade de irritação dos tecidos envolvidos no processo de fonação (Behlau e 

Pontes, 1995).   
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Quanto à determinação do tempo, observamos que, como a maioria 

dos trabalhos de aquecimento (Elliot et al, 1995; Francato et al, 1996; Fancicani et al, 

1998; Costa, Andrada e Silva, 1998; Pela et al, 2000; e Gama et al, 2002) é 

desenvolvida para a prática do canto, realidade essa que apresenta exigência e 

valorização vocal específica, foi difícil definir um tempo que conseguisse atender às 

necessidades do professor. Na literatura (Elliot et al, 1995; Francato et al, 1996; 

Fancicani et al, 1998; Costa, Andrada e Silva, 1998; Pela et al, 2000; e Gama et al, 

2002) sobre aquecimento vocal para o canto aparecem propostas diversas que vão 

desde 10 até 45 minutos. Devido ao tempo limitado de coleta, que não poderia 

atrapalhar as atividades do professor, e à falta de hábito de realizar aquecimento vocal, 

foi estipulado o tempo de 10 minutos, ou seja, o tempo mínimo de aquecimento 

encontrado na literatura. Mantivemos esse tempo por acreditar que era suficiente para 

proporcionar benefícios vocais e corporais no professor. Além disso, acreditamos que 

se o tempo fosse maior provavelmente teríamos desistência ou dificuldade em manter 

a proposta igual para todos os participantes. 

 Não podemos afirmar categoricamente que o tempo determinado na 

presente pesquisa estaria de acordo com a rotina de trabalho do professor, mesmo por 

que não era esse o objetivo do trabalho. Acreditamos, porém, que se o professor 

perceber que os 10 minutos de aquecimento vocal foram suficientes para produzir 

efeitos vocais e corporais positivos, ficará mais fácil convencer essa população a 

adotar essa prática no seu dia-a-dia. Acreditamos, ainda, que fatores como tempo de 

duração e freqüência do aquecimento vocal são de extrema importância e deveriam ser 

mais estudados pela Fonoaudiologia, considerando todas as variáveis.  

Notamos na população pesquisada um predomínio do sexo 

masculino. Trabalhos realizados em diversas instituições de ensino fundamental, médio 

(Andrade, 1994; Fernandes, 1998; Campos et al,1998; Simberg et al, 2000; Vaz et al, 

2002 e Ferreira et al, 2003) e superior (Servilha, 1997) vão contra os dados da  

presente pesquisa, pois mostram o predomínio do sexo feminino nessa categoria 

profissional. Por outro lado, Imazawa, Herrmann (2000), em um estudo realizado em 

cursinho, encontram também a predominância de professores do sexo masculino. 

Observa-se, portanto, uma tendência de predomínio do sexo masculino no corpo 

docente de cursos pré-vestibulares.  
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Smith et al (1998) apontam que as queixas vocais são encontradas 

com maior freqüência no sexo feminino, assim como Oyarzún et al (1983) que 

verificaram, por meio da análise de 204 fichas de pacientes disfônicos, uma grande 

incidência de alterações vocais em mulheres, entre 20 e 40 anos. Essa diferença em 

relação ao sexo sugere que o número de queixa de alteração vocal na população 

pesquisada deveria ser menor. 

As idades variaram de 20 a 37 anos, com tempo de magistério de no 

máximo 10 anos. Os dados encontrados na literatura, em relação à idade (Andrade, 

1994, Servilha, 1997 e Ferreira et al, 2003) e tempo de profissão (Pordeus et al, 1996; 

Servilha, 1997; Fernandes, 1998 e Ferreira et al, 2003) são contrários à realidade 

encontrada nessa população. Provavelmente essa diferença tenha ocorrido devido aos 

tipos de instituições, em sua grande maioria municipal e estadual, onde foram 

realizados os trabalhos encontrados na literatura. As pesquisas mostram uma 

população mais adulta (Andrade, 1994; Servilha, 1997; Campos et al, 1998; Ferreira et 

al, 2003) com maior experiência profissional (Pordeus et al, 1996; Servilha, 1997; 

Fernandes, 1998; Smith et al, 1998; Ferreira et al, 2003). 

 A presente pesquisa foi desenvolvida em uma instituição 

caracterizada como uma cooperativa de professores. Essa cooperativa teve sua origem 

dentro do movimento estudantil de uma universidade estadual do interior de São Paulo, 

com os objetivos de proporcionar à população de baixa renda um curso pré-vestibular 

de qualidade e criar um espaço de capacitação docente para os alunos dessa 

universidade.   Seu corpo docente é formado, em sua maioria, por alunos ou ex-alunos 

dessa universidade; isso explica a predominância de professores jovens e com pouco 

tempo de magistério.  

Assim como Fernandes (1998) deparamo-nos com um corpo 

docente jovem. Apesar da pesquisa de Fernandes (1998) ter sido realizada em uma 

pré-escola cremos que essa semelhança quanto ao corpo docente jovem deva-se 

principalmente ao tipo de aluno, geralmente inquieto, característico das instituições 

pesquisadas. Assim como a pré-escola, o curso pré-vestibular é uma instituição com 

características bem específicas. No caso do cursinho, por exemplo, é comum encontrar 

alunos na fase da adolescência, inseridos numa realidade de intensa informação, seja 

por meio de televisão, revista, jornal e principalmente a Internet. Segundo dados do 

IBOPE (2000), os adolescentes representam uma fatia de 32% dos usuários da 
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Internet. Diante desse contexto pode-se afirmar que as aulas tradicionais já não 

prendem a atenção dos alunos. Em entrevista concedida à revista Veja, o diretor de 

informática do Colégio Bandeirantes/SP, Sérgio Américo Boggio, afirmou: "O 

adolescente está superexposto à informação e tem habilidade para processar várias 

coisas ao mesmo tempo" (Geração Pontocom, 2003). Em geral, esses professores 

lidam com um público inquieto, que exige o uso de estratégias didáticas muito 

dinâmicas, capazes de manter os alunos atentos durante todo período de aula. Um 

professor jovem, dinâmico, que consiga transitar no universo adolescente e manter 

uma comunicação mais próxima desses alunos tem maiores chances de aceitação por 

esse grupo. 

 Fernandes (1998), Souza, Ferreira (2000a) e Ferreira et al (2003), 

depararam-se com uma carga horária acima da encontrada no presente trabalho. Suas 

pesquisas foram realizadas em instituições públicas, onde a baixa remuneração faz 

com que esses professores busquem, muitas vezes, aumentar a carga horária com a 

finalidade de melhorar sua renda. Quanto ao nosso trabalho, a carga horária média 

encontrada foi de 20 horas semanais, que comparada à literatura (Fernandes, 1998; 

Souza, Ferreira, 2000a; Ferreira et al, 2003) é pequena. Essa diferença pode estar 

ligada ao fato de muitos desses professores ainda freqüentarem a universidade e não 

disporem de um tempo maior para o aumento da carga horária.   

 Em relação ao ambiente de trabalho, 11 professores consideraram a 

acústica das salas de aula satisfatória, devido às dimensões adequadas de sala e ao 

tablado como um facilitador da comunicação. Apesar de localizada em uma 

movimentada esquina do centro da cidade e ter sofrido diversas adaptações para 

comportar uma estrutura de escola, foi verificado que, dentro do possível, houve uma 

preocupação de manter uma qualidade acústica nas salas de aula. Por exemplo, foram 

instalados aparelhos de ar condicionado em todas as salas, para que as janelas que 

davam pra rua pudessem ser fechadas durante a aula. Embora o ar condicionado 

produza certo ruído interno, esse é inferior ao ruído externo produzido na região onde 

se localiza o cursinho. O contrário ocorre na grande maioria das escolas públicas que, 

além de não terem uma cultura de cuidado com o ambiente acústico, são geralmente 

construídas com verbas limitadas. 

 Apenas o sujeito 16 citou o tablado como facilitador da comunicação. 

É possível que o tablado tenha sido citado não só por propiciar a projeção da voz no 
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espaço, mas principalmente por estabelecer uma idéia tradicional de hierarquia do 

professor como detentor do saber. 

 A literatura (Andrade, 1994; Servilha, 1997; Ferreira, 1998; 

Casanova et al, 1999 e Vaz et al, 2002) mostra uma realidade dos professores bem 

diferente. Tem-se observado, entre outras coisas, o uso da voz em ambientes ruidosos 

e com a acústica insatisfatória. Ferreira et al (2003) relataram ter recebido referências 

negativas em relação ao tamanho das salas de aula. Sabe-se que esse tipo de 

ambiente pode contribuir com o aparecimento de queixas e/ou alterações vocais, muito 

comuns em professores. 

 Encontramos ainda um outro diferencial que é a utilização de 

microfone em sala de aula. Imazawa, Herrmann (2000), em um estudo também 

realizado com professores de cursinho, apontam que 62% dos professores não têm o 

hábito de usar o microfone; 31% afirmam não ter esse hábito por não gostar de usar o 

equipamento. Para Alavarsi et al (2000) o microfone pode ser um auxílio importante no 

uso da voz em sala de aula. Segundo Sapienza et al (1999), ao utilizar o microfone, os 

professores tendem a diminuir, em média, 2,42 dB do volume de voz. 

 Em relação à alteração na voz, os resultados mostraram que 9 

(47,36%) dos professores relataram já ter percebido algum tipo de alteração como 

rouquidão, cansaço vocal, voz grave e “garganta seca”. Desses, dois referiram ter 

procurado algum tipo de orientação vocal. Notou-se, portanto, uma porcentagem de 

incidência de problemas de voz inferior à descrita na literatura (Andrade, 1994; 

Nagano, 1994; Campos et al, 1998; Gião et al, 1999; Garcia, 2000; Vaz et al, 2002; 

Ferreira et al, 2003). Muitos são os fatores que contribuem para essa diferença: uma 

população de maioria masculina - e portanto com menos problema de voz -, com pouco 

tempo de atuação profissional, uma carga horária semanal reduzida, inserida em 

ambientes acusticamente adequados, e que faz uso de microfone e hidratação em sala 

de aula.  

 É compreensível que 17 professores nunca tenham buscado 

qualquer tipo de orientação vocal, primeiro porque a cultura da prevenção não faz parte 

da realidade brasileira, incluindo os professores (Andrade, 1994; Nagano, 1994; 

Servilha, 1997; Oliveira, 1998; Souza, Ferreira, 2000a e Ferreira et al, 2003) e segundo 

que, geralmente, a procura pela orientação ocorre em função da necessidade. Mais da 

metade dos professores não referiu qualquer tipo de queixa em relação à voz, e 
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mesmo os que o fizeram não mencionaram uma alteração que prejudicasse sua 

atuação profissional, levasse a perda de voz ou ao afastamento da atividade docente.  

 Quanto à saúde vocal dos professores, foi observado que, 

primeiramente, no caso do fumo, 14 referiram não fumar. Esse índice de maioria não 

fumante foi também observado por Andrade (1994), Pordeus et al (1996) e Ferreira et 

al (2003). Em relação ao consumo de álcool, 10 professores mencionaram ter esse 

hábito sendo que, desses, 6 afirmaram beber uma vez por semana. Observa-se um 

índice relativamente alto comparado aos trabalhos de Andrade (1994) e Ferreira et al 

(2003). É provável que essa diferença esteja no fato dessa população ser 

predominantemente jovem e masculina e segundo Smith et al (1998) os homens 

tendem a ingerir álcool em maior quantidade que as mulheres. 

 Por certo, as palestras antes mencionadas, realizadas nos anos de 

2000 e 2001, contribuíram para esses resultados. Nem todos os professores que 

participaram desse estudo estiveram presentes nessas palestras; no entanto, pôde-se 

observar que a intervenção fonoaudiológica, de alguma forma, surtiu efeito no que se 

refere ao desejo de participar da pesquisa e às respostas em relação aos cuidados 

com a voz. 

  Com relação à ingestão diária de água fora das refeições, o grupo 

referiu ingerir em média 1,7 ml de água. Quanto à ingestão de água durante as aulas, 

16 professores relataram possuir esse hábito. Além das informações sobre os 

benefícios da hidratação, é possível que a presença de ar condicionado possa 

estimular a ingestão de água; no entanto, nem todas as pessoas que trabalham em 

ambientes semelhantes têm o hábito de ingerir água. Behlau et al (2005a) defendem 

que muitas vezes o ar condicionado provoca uma agressão à mucosa das pregas 

vocais, já que o resfriamento e redução da umidade do ar provocam ressecamento do 

trato vocal. O aumento de ingestão de água nesses casos é altamente recomendável.  

 Um outro ponto importante a ser discutido em relação à água é a 

possível interferência da hidratação nos resultados da pesquisa. Durante a aplicação 

da proposta de aquecimento, os professores foram orientados a ingerir água em 

temperatura ambiente entre um exercício e outro. A hidratação é ponto comum nos 

programas de saúde vocal e foi adotada por acreditarmos, assim como Behlau, Pontes 

(1995), que reduz as chances de irritação dos tecidos envolvidos no processo de 

fonação.  
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 Quando questionados se tinham o hábito de falar alto, 11 disseram 

não achar que utilizam a voz em alta intensidade; supõe-se que o uso do microfone e a 

qualidade acústica da sala de aula tenham contribuído para esse resultado.   

 Em relação aos cuidados específicos para a voz, nove professores 

tomam algum tipo de cuidado. Foram citados: consumir maçã, tomar água durante a 

aula, evitar pastilhas, fazer aquecimento vocal, tomar chá e não gritar. É interessante 

observar que, dos 16 professores que mencionaram ingerir água durante as aulas, 

apenas nove citaram esse hábito como um cuidado com a voz. É como se a água já 

estivesse tão presente na rotina desse professor que já não é mais encarada como um 

cuidado especial. 

 Ao serem perguntados sobre hábitos que consideravam benéficos 

para a voz, foram mencionados: tomar água, realizar aquecimento vocal, cantar, utilizar 

o microfone, tomar chá, respeitar os limites vocais, fazer exercício físico e “trabalhar” a 

voz. O consumo de chá foi relatado apenas por um sujeito, mas sem especificar em 

que temperatura ele é ingerido por esse professor. Sabe-se que o chá em temperatura 

quente, apesar de provocar uma sensação de conforto, causa edema das pregas 

vocais por conta do calor (Behlau et al, 2005a), podendo comprometer a vibração das 

pregas e, conseqüentemente, a projeção da voz. Um outro ponto interessante é a 

prática do canto como um benefício para a voz. Cremos que o canto foi citado por 

proporcionar conhecimento, desenvolvimento e aprimoramento da voz. Quanto ao 

hábito de “trabalhar” a voz, apesar de não ter sido especificado o significado desse 

termo, talvez esteja relacionado à pratica de exercícios vocais.  

 Em relação aos fatores maléficos, foram citados: estar exposto ao ar 

condicionado, tomar café, forçar a voz, usar pastilhas, falar forte, fumar cigarro, beber 

água gelada, estar desidratado, usar medicamento, falar por muito tempo, estar 

exposto à fumaça, gritar, estar com gripe, ingerir álcool, e dar um número excessivo de 

aula. Em relação aos hábitos tanto benéficos, como maléficos, pôde-se observar uma 

população esclarecida quanto aos cuidados com a voz. É possível que essas 

informações sejam frutos da anterior atuação fonoaudiológica nessa instituição. 

 Em relação à satisfação profissional, foi observado que a grande 

maioria (18) dos professores tinha prazer em lecionar. Dentre os pontos positivos foram 

citados: a possibilidade de ensinar, de aprender, a transmissão de conhecimento, o 

contato com pessoas, o contato com o público jovem, a inserção na educação, a 
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contribuição com a formação de pessoas, a gratificação pessoal e o interesse pela 

comunicação.  

 Destacam-se alguns dizeres que refletem essa paixão e interesse 

em seguir a carreira docente: 

 

Sujeito 6: “Educar é essencial, transmitir experiências de vida aos 

alunos é gratificante. Contribuir para que eles adquiram repertório 

diante da vida me faz ser docente sempre”. 

 

Sujeito 16: “A questão do contato com a juventude, respeito, da 

auto-estima, formação pessoal e busca por outros objetivos”. 

 

Sujeito 19: ”Porque a docência lida com a formação de pessoas e 

possibilita ao professor ensinar e ao mesmo tempo aprender com 

seus alunos”. 

  

  Ferreira et al (2003) apontaram que não só as condições 

desfavoráveis de trabalho levam o professor a desenvolver a alteração vocal; a 

insatisfação na atividade letiva também contribui para esse processo. Por sua vez, a 

satisfação profissional evidenciada nesse trabalho pode ser atribuída, principalmente, 

ao fato desses professores estarem inseridos em uma realidade singular que propicie 

essa satisfação. A instituição que atuam pode ser definida como uma espécie de 

“laboratório docente”, pois muitos deles começam a dar aulas na cooperativa com o 

objetivo de fazer dela um trampolim para a carreira de professor.  

Em relação aos resultados da avaliação perceptivo-auditiva da voz 

(quadro 3 e tabelas 1 e 2), vale lembrar que somente as gravações pré-aquecimento 

vocal (gravação 1) e pós-aquecimento vocal imediato (gravação 2) foram submetidas a 

essa avaliação,  pois o objetivo principal era verificar os efeitos imediatos gerados por 

essa proposta. Para utilizar a gravação 3 seria interessante analisar de que forma cada 

professor utilizou a voz em sala de aula.  

Acreditamos que seria muito interessante utilizar a fala espontânea 

na avaliação perceptivo-auditiva da voz, já que essa é a fala que mais se assemelha à 

realidade do professor. No entanto, é muito difícil estabelecer, numa situação de pré e 

pós, um padrão de comparação homogêneo e equilibrado com esse tipo de material. A 
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partir dessa dificuldade foram consideradas somente as gravações de fala encadeada - 

meses do ano. 

Algumas juízas referiram a presença de rouquidão em quatro vozes. 

A rouquidão, por sua vez, era um fator de exclusão, já que a intenção era verificar o 

efeito do aquecimento vocal em vozes sem alteração. Se a avaliadora/pesquisadora 

ouvisse uma voz rouca, esse sujeito seria eliminado da pesquisa. O que as juízas 

ouviram como voz rouca era, provavelmente, uma voz grave produzida pelo edema 

geralmente encontrado nas pregas vocais pela manhã. Muitas vezes, o ouvido do 

fonoaudiólogo tem uma procura tão obsessiva pela voz dita alterada e “patológica” que 

um simples agravamento em virtude de um edema matinal faz com que a voz seja 

classificada como rouca. Behlau et al (2004) afirmaram que pela manhã é comum a voz 

apresar um tom mais grave ou uma leve rouquidão.  

Das 19 vozes avaliadas, 12 (63,15%) foram consideradas melhores 

no pós-aquecimento vocal imediato que no pré-aquecimento, indicando que o 

aquecimento proporcionou essa melhora na qualidade da emissão vocal.  

Dentre as técnicas utilizadas na proposta de aquecimento, foram 

priorizados exercícios capazes de proporcionar alongamento da musculatura cervical e 

de trato vocal, resistência, flexibilidade vocal, equilíbrio ressonantal e equilíbrio 

articulatório. Tanto a seleção dos exercícios como o tempo estipulado para o 

aquecimento podem ser considerados positivos, já que a maioria dos professores 

apresentou uma melhora na voz após a realização da proposta. 

As juízas observaram principalmente a melhora nos aspectos 

equilíbrio da ressonância, redução na tensão da voz, seguidos de aumento de clareza 

na voz, redução da soprosidade e rouquidão, e melhora na articulação, melodia e 

sustentação da voz. Os exercícios de equilíbrio ressonantal podem ter contribuído para 

o aprimoramento da ressonância. A redução da tensão na voz pode estar ligada aos 

exercícios de flexibilidade vocal, alongamento cervical e alongamento do trato vocal. Já 

o aumento da clareza na voz e a redução da soprosidade e rouquidão podem estar 

ligados a técnicas de resistência, já que a vibração de língua proporciona uma maior 

mobilidade e coaptação de pregas vocais. A melhora da articulação está, 

provavelmente, relacionada aos exercícios de precisão articulatória. A melodia pode 

estar ligada tanto aos exercícios de flexibilidade vocal como de equilíbrio ressonantal; e 

a sustentação da voz está provavelmente relacionada aos diversos aspectos 

trabalhados. Tendo em vista todas essas considerações, é possível dizer que o 
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aquecimento vocal conseguiu atingir os objetivos propostos pelas técnicas 

selecionadas. 

Quanto à análise acústica (quadro 4 e tabelas 3 e 4), foram 

analisadas as gravações da vogal /é/ sustentada feitas no pré-aquecimento vocal 

(gravação1), no pós-aquecimento vocal imediato (gravação 2) e no pós-aula expositiva 

(gravação 3) . Foram consideradas as gravações 1, 2 e 3 com o objetivo de verificar se 

as modificações observadas entre o pré-aquecimento vocal (gravação1) e o pós-

aquecimento vocal imediato (gravação 2) seriam mantidas na gravação pós-aula 

expositiva (gravação 3). A qualidade das gravações estava boa, o que facilitou a 

seleção e análise dos trechos gravados. .   

  Pôde-se observar que as médias de freqüência fundamental (f0), no 

pré-aquecimento vocal, tanto para os homens como para as mulheres, estavam dentro 

do esperado para população brasileira. As médias das vozes masculinas podem variar 

de 80 a 150 hz e as femininas de 150 a 250 hz (Behlau e Pontes, 1995).  

  Já as médias da proporção harmônico-ruído (PHR) no pré-

aquecimento vocal apresentaram valores inferiores, em ambos os sexos, de 

aproximadamente 4 dB de diferença da literatura pesquisada. Pajares (1999) e Savioli 

(1999) encontraram respectivamente para mulheres e homens, médias de PHR de 22 

dB, diferença que se justifica em virtude dos programas utilizados na análise das 

vozes. No caso de Pajares (1999) e Savioli (1999), por exemplo, o programa utilizado 

foi o Dr. Speech 4.0; já os valores da PHR do presente estudo, 18 dB para ambos os 

sexos, foram extraídos do PRAAT 3.8.76. Segundo dados do próprio programa, um 

indivíduo não disfônico apresenta valores de PHR ao redor de 20 dB. Conforme as 

médias de f0 e PHR, é possível afirmar que, de um modo geral, a população 

pesquisada encontra-se dentro da faixa sugerida pela literatura.  

  Quanto aos valores individuais, apurou-se que apenas os sujeitos 9, 

12 e 16 apresentaram valores de PHR abaixo do esperado para a população; porém, 

em nenhum dos três foram observados valores inferiores a 7 dB, o que caracterizaria 

uma população disfônica (Behlau et al, 2001). Essa presença de ruído na voz pode ser 

explicada pelas diferenças individuais e o horário em que essas vozes foram gravadas. 

O edema matutino de pregas vocais pode ter contribuído para o aumento de ruído 

nessas vozes.  

Em relação à variação individual de f0 e PHR, no pós-aquecimento 

vocal imediato e pós-aula pôde-se observar situações de aumento, diminuição e 
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manutenção de f0 e PHR (quadro 4). Foram consideradas, portanto, as médias dessa 

população (tabelas 3 e 4).   

  Quanto à média da voz pós-aquecimento vocal imediato para todo o 

grupo, foi observada uma elevação de 8 Hz (f0) e 3 dB (PHR) em relação ao pré-

aquecimento vocal, sendo que essa elevação de ambos os parâmetros foi mantida 

mesmo com o uso da voz em sala de aula. Vale lembrar que as médias de f0 e PHR, 

ainda que sofrendo uma elevação no pós-aquecimento vocal imediato permaneceram 

dentro do padrão esperado para ambos os sexos.  

O aumento de f0 no pós-aquecimento vocal imediato pode ser 

encarado como benéfico (Elliot et al, 1995 e Facincani et al, 1998). Segundo Pinho, 

Camargo (2001), quanto mais grave a f0 da voz, menos audível será aos nossos 

ouvidos. Se o professor necessita de uma voz mais projetada é mais fácil atingir esse 

objetivo com uma voz mais aguda, mais projetada e com a ressonância mais alta.  

Um outro fator importante é que, quanto mais elevada a f0, maior é o 

componente harmônico da onda acústica (Behlau et al, 2001). Schmidt et al (1998) 

verificaram que a variabilidade da freqüência pode influenciar positivamente o 

desempenho do professor. É de se acreditar que uma voz com mais harmônicos e 

modulada permite ao indivíduo maiores possibilidades de despertar a atenção do 

ouvinte. 

Assim como o presente trabalho, o estudo de Pela (2000) mostra a 

elevação das médias de PHR no pós-aquecimento. Essa elevação também pode ser 

encarada como benéfica, pois confere à emissão um aumento do componente 

harmônico sobre a quantidade de ruídos existentes, dando à voz uma maior 

estabilidade e modulação.  

   Brasolotto, Fabiano (2000) mostram que o uso da voz em sala de 

aula tende a provocar um agravamento de f0. O fato das vozes terem permanecido 

semelhantes no pós-aquecimento vocal e pós-aula mostrou que o aquecimento vocal 

foi positivo no sentido de proporcionar uma manutenção da voz, o que nos leva a crer 

que a proposta de aquecimento conseguiu trabalhar a resistência vocal.  

    Ao separar a população em dois grupos, masculino e feminino, 

vimos que a tendência de aumento da f0 e PHR no pós-aquecimento vocal imediato e 

manutenção dessa elevação no pós aula permaneceram semelhantes aos resultados 

do grupo como um todo. Os homens aumentaram aproximadamente 7 Hz na f0 e 3 dB 

na PHR. Já as mulheres aumentaram aproximadamente 11 Hz na f0 e 2 dB na PHR. 
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No entanto, apesar da tabela mostrar visualmente esse aumento para ambos os sexos, 

somente os resultados masculinos puderam ser considerados estatísticamente 

significantes devido ao número pequeno de mulheres analisadas. 

O auto-relato dos professores desencadeado pela pergunta “O 

aquecimento vocal despertou em você algum tipo de sensação em sala de aula?” foi 

coletado logo após o término da aula e mostrou, principalmente, uma sensibilização 

vocal despertada por meio do aquecimento. Os 19 participantes relataram, no total, 29 

sensações; dessas 25 (86,20%) foram positivas e quatro (13,80%) negativas. Pinto e 

Furck (1988) observaram que uma proposta de intervenção fonoaudiológica foi capaz 

de desencadear relatos positivos em 80,7% dos professores que participaram do 

programa. 

Houve um predomínio de relatos positivos em relação às sensações 

do aquecimento vocal em sala de aula. Como os participantes dessa pesquisa fazem 

de parte de um grupo de professores esclarecidos, que já tiverem anteriormente 

contato com um trabalho fonoaudiológico, é admissível que as sensações positivas de 

fato foram observadas.  

As sensações positivas foram organizadas conforme a linguagem 

dos professores. Os aspectos mais citados nos relatos foram: melhoras em relação à 

voz e fala, seguidas de respiração, projeção e articulação.  

Quanto aos relatos negativos, apareceram aspectos como cansaço, 

dor de garganta e dor na região da articulação temporomandibular (ATM).  

 

Sujeito 1: “Na aula eu não senti grandes diferenças, o que 

modificou é que eu pigarreei um pouquinho menos. Mas ainda 

estou sentindo as dores, aqui...” (nesse momento o sujeito 

apontou para a região da ATM). 

 

No caso do sujeito 1 é possível, que os exercícios de articulação, 

mesmo feitos de forma suave, tenham desencadeado uma dor na ATM. Um indivíduo 

com dor não conseguiria observar nada além daquilo que o estava incomodando. No 

caso desse indivíduo, em particular, o recomendável seria, primeiramente, encaminhá-

lo um especialista, excluir os exercícios articulatórios que envolvem abertura de boca e 

incluir massagens na região da ATM, com a finalidade de estimular o equilíbrio dessa 

musculatura.  
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Sujeito 8: “Na aula eu senti uma maior facilidade para articular as 

palavras; às vezes  eu tenho uma certa dificuldade de articulação. 

Mas no final eu senti assim, na saída da garganta, uma sensação 

de cansaço como se estivesse raspando um pouquinho...eu tenho 

essa sensação sempre, independente do número de aula e de 

usar ou não o microfone. De qualquer forma, é notória essa 

facilidade para articular um pouco mais.” 

 

O sujeito 8 referiu tanto uma melhora na articulação como uma 

sensação negativa de cansaço e dor na garganta. Relatou, ainda, que essas 

sensações negativas são observadas diariamente, independente do número de aula e 

uso de microfone. Vale ressaltar que, ao ouvir a voz desse sujeito, observei que ele 

apresenta uma leve disfluência com uma fala tensa, o que conseqüentemente pode 

causar dor após uso da voz. Além disso, não temos informações suficientes sobre as 

condições de saúde geral desse sujeito como, por exemplo, um quadro alérgico 

crônico. 

 

Sujeito 16: “Doeu um pouquinho a garganta, mas eu acho 

assim...talvez não forçar tanto o aquecimento poderia manter a 

aula num padrão melhor ...” 

 

   O sujeito 16, por exemplo, referiu que a prática dos exercícios de  

aquecimento provocou esforço do trato vocal, e por conseguinte dor. Como, na 

seqüência proposta, nenhum exercício deveria causar dor, pode ser, entre outras 

razões, que esse indivíduo tenha feito algum exercício de forma tensa, porém 

imperceptível aos olhos e ouvidos da pesquisadora. Ou ainda, apesar de não 

apresentar qualquer queixa ou sintoma vocal, talvez esse sujeito estivesse num 

processo inflamatório inicial de vias aéreas superiores e, por isso, os exercícios 

possam ter provocados a sensação de dor e desconforto. 

    Não podemos desconsiderar, em hipótese alguma, os relatos 

negativos que apareceram em função do aquecimento. As sensações relatadas pelos 

professores são inegavelmente subjetivas; portanto, é de se esperar sensações 

diversas. Assim como Titze (2000), acreditamos que o que funcionou muito bem para 
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um professor pode ter sido extremamente desconfortável para outro; por isso, quanto 

mais personalizado for o aquecimento, maiores serão as chances de sucesso da 

prática. No entanto, como esta pesquisa estava inserida num contexto de assessoria 

fonoaudiológica, a proposta de aquecimento vocal foi elaborada para um grupo; sendo 

assim, foram selecionados exercícios que teoricamente não apresentariam riscos para 

essa população.  

A escolha pela prática ou não do aquecimento fica totalmente a 

critério do professor. Por certo será mais fácil trazê-la para a rotina do professor se a 

proposta conseguir despertar vantagens e sensações vocais/corporais agradáveis. 

Porém, vale ressaltar que não é uma única realização que vai fazer com esse professor 

adote o hábito do aquecimento. O aquecimento pode ser maléfico se for ensinado e 

executado de maneira incorreta ou se os exercícios selecionados não obedecerem à 

demanda vocal daquele sujeito. Por essas razões, é defensável a necessidade do 

fonoaudiólogo na seleção e aprimoramento da proposta de aquecimento e do relato do 

professor sobre as sensações proprioceptivas observadas, como contribuição 

norteadora na adequação desses exercícios. Na realidade da clínica, é recomendável 

ainda a prova terapêutica como uma prática interessante na definição dos exercícios. 

Despertar o interesse do aluno em sala de aula não está ligado 

somente ao fato de ter uma qualidade de voz adaptada ou “normal”. Essa relação 

professor-aluno sofre influências de diversos fatores, como o uso da linguagem e 

expressividade vocal (Alavarsi et al, 2000; Rodrigues, 2002; Arruda, 2003; Chieppe, 

2004) e corporal. Os professores de cursinho, em geral, apresentam uma comunicação 

mais expressiva e, portanto, despertam com maior facilidade a atenção dos alunos. 

Estes alunos, em sua maioria adolescentes, não querem uma relação hierárquica com 

um professor tradicional; eles querem um professor companheiro, que dialogue e 

acredite na troca e “fale a sua língua”. 

  Um trabalho fonoaudiológico mais presente nas instituições de 

ensino, visando não só orientar e aprimorar as condições de saúde vocal e geral, mas 

também despertar no professor a idéia de que a relação professor-aluno sofre 

influência direta da voz e da expressividade, poderia contribuir para a melhoria da 

forma como esse professor exerce a atividade docente. Essa idéia de que a atuação 

fonoaudiológica deveria ir além da promoção da saúde vocal é também compartilhada 

por diversos autores como Servilha (1998), Penteado, Bicudo-Pereira (1999), Dragone 

(2000 e 2002), Servilha et al (2002) e Penteado (2003). 
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  Behlau et al (2005a) defenderam que, apesar do aquecimento vocal 

ser apontado como um instrumento de aperfeiçoamento e manutenção da saúde vocal, 

não há um número suficiente de estudos científicos que comprovem essa suposição. 

Essa nossa proposta estava pautada, inicialmente, na questão da saúde. Talvez esse 

enfoque tenha sido dado em virtude dos inúmeros trabalhos que apontam a estreita 

relação entre a alteração vocal e a atividade docente (Andrade, 1994; Nagano, 1994; 

Garcia, 2000; Pordeus et al, 1996; Servilha, 1997; Campos et al, 1998; Vaz et al, 1998; 

Fernandes, 1998; Dragone et al, 1998; Gião et al, 1999; Oliveira, 1999; Carvalho et al, 

1999; Casanova et al, 1999; Simberg et al, 2000; Souza, Ferreira, 2000a; Dragone, 

2000; Pereira et al, 2002; Abbud et al, 2002; Ferreira et al, 2003; Penteado, 2003). 

Alguns autores (Servilha, 1997; Fabrom, Omote, 2000; Abbud et al, 

2002; Dragone, 2002; Santarosa, Behlau, 2003; Penteado 2003) defendem, ainda, que 

a alteração vocal possa ocasionar, entre outras coisas, o comprometimento do 

exercício profissional, do processo de ensino-aprendizagem e da qualidade de vida do 

professor. Concordamos com essas afirmações por acreditar que uma alteração na voz 

atrapalha o processo de comunicação, dificulta suas relações interpessoais. Uma voz 

alterada pode, além de despertar sensações desagradáveis no ouvinte, prejudicar a 

intelegibilidade de fala e comprometer o potencial de expressividade. Uma pessoa com 

prejuízos comunicativos tem um prejuízo, acima de tudo, social. "Saúde é um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

enfermidade" como define a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Atualmente existem pesquisas falando de expressividade (Alavarsi 

et al, 2000; Rodrigues, 2002; Arruda, 2003; Chieppe, 2004); uma voz mais flexível, com 

mais melodia e com mais possibilidade de variação será uma voz mais expressiva, o 

que facilita, e muito, a expressão de idéias. Devido a essas pesquisas atuais e a meu 

amadurecimento como profissional e pesquisadora, acredito que os trabalhos de 

intervenção deveriam ir além da saúde, contemplando a necessidade de despertar e 

desenvolver a expressividade junto ao professor.  

Seria interessante que aquecimento vocal fosse abordado como 

uma prática que, além de garantir a saúde vocal, fosse pensada no sentido de 

estimular a expressividade vocal no professor. A prática clínica mostra que uma voz 

saudável e bem trabalhada apresenta melhores condições funcionais para que se 

possa explorar a expressividade vocal. 
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Historicamente, observa-se que a Fonoaudiologia, durante muito 

tempo, adotou uma postura de proibir certas práticas e apontar falhas em toda 

problemática que envolvia a realidade do professor. Imaginamos que o início dessa 

história possa ter provocado certa repulsa dos professores em relação ao trabalho 

fonoaudiológico.  

A nosso ver, se, ao invés de proibir e criticar, oferecermos 

argumentos que convençam o professor sobre a possível interface entre voz 

expressividade e didática, quem sabe conseguiremos despertar-lhe o interesse em 

descobrir mais a respeito de sua voz e fazer um melhor uso dessa a serviço do 

trabalho docente.  

Outro ponto importante que devemos repensar é a idéia de um 

trabalho de preservação de identidade vocal, no sentido de dar abertura às 

necessidades e desejos do professor. Por exemplo, não adianta querer incutir na 

cabeça do professor que uma voz mais aguda, com uma ressonância “na máscara” é a 

ideal, se não é essa a voz que o professor se identifica e deseja usar no seu dia-a-dia 

profissional. Será que o fonoaudiólogo, nesse caso, não poderia oferecer artifícios 

compensatórios para que o professor continuasse a usar a voz que ele realmente 

deseja? O fonoaudiólogo poderia, entre outras coisas, trabalhar com esse professor no 

sentido de aumentar a capacidade respiratória, com a finalidade de proporcionar um 

apoio diafragmático, trabalhar a CPFA aprimorando as pausas, melhorar a articulação 

e investir num trabalho que valorizasse a comunicação corporal. Dessa forma, o 

fonoaudiólogo poderia contribuir para que esse professor utilizasse uma voz mais grave 

sem prejuízos para o trato vocal. 

Assim como Ferreira (2004) acreditamos que propostas de 

intervenção são necessárias para aprimorar o fazer fonoaudiológico e a visibilidade da 

Fonoaudiologia perante a sociedade. No caso dos professores, por exemplo, 

pensamos que, se trabalhássemos esse profissional no sentido de fazê-lo entender que 

sua atuação em sala de aula é uma performance, e que, portanto, necessita de todo 

um trabalho expressivo, tanto na voz como no corpo, para melhorar seu desempenho 

docente, provavelmente estreitaríamos essa relação entre o professor e a 

Fonoaudiologia. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 

  A partir dos resultados do presente estudo, que teve como objetivo 

verificar os efeitos perceptivo-auditivos, acústicos, e as sensações proprioceptivas 

despertadas por uma proposta de aquecimento vocal desenvolvida para o professor, 

pode-se concluir: 

 

1. Na avaliação perceptivo-auditiva ocorreram melhorias na voz após a execução da 

proposta de aquecimento vocal. Os parâmetros mais observados pelas juízas 

foram: equilíbrio ressonantal, menos tensão vocal e uma voz mais limpa. 

2. Na análise acústica de todo o grupo foram evidenciadas modificações significativas 

como o aumento da freqüência fundamental (f0) e da proporção harmônico-ruído 

(PHR), após a execução da proposta de aquecimento. Houve ainda uma 

semelhança nos valores de f0 e PHR nas gravações pós-aquecimento vocal 

imediato (gravação 2) e pós-aula (gravação 3), o que evidenciou uma manutenção 

da voz, mesmo após o uso em sala de aula. Separando o grupo por sexos, pode-se 

concluir que tanto o grupo masculino como o grupo feminino aumentaram f0 e PHR, 

após a execução da proposta de aquecimento, e mantiveram os valores de f0 e 

PHR nas gravações 2 e 3; porém somente na população masculina esse aumento 

de f0 e PHR, na gravação pós-aquecimento vocal imediato, foi significativo. 

3. Quanto às sensações proprioceptivas observadas pelo professor em sala de aula, 

após a execução da proposta, pode-se notar que o aquecimento vocal trouxe 

sensações positivas para a grande maioria dessa população, sendo que as 

sensações mais citadas foram a melhora da voz e da fala. 

A proposta de aquecimento vocal, elaborada e executada na 

presente pesquisa, possibilitou a melhora na voz e o aumento da resistência vocal.  
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7 ANEXOS 
 
 
Anexo 1 
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Anexo 2 
 

MODELO DE CONSENTIMENTO INFORMADO - Instituição 
 

Nome da Instituição: ..................................................................................Data: .................... 

Pesquisador Principal: Mariana Borges Jacarandá 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Endereço: Rua Ministro Godoi, nº 969 - 4º andar - PEPG em Fonoaudiologia - Perdizes 

 
1. Título do estudo: “A voz do professor:análise acústica e perceptivo-auditiva do aquecimento 

vocal”. 
2. Propósito do estudo: O propósito deste estudo é verificar os efeitos de um conjunto de 

exercícios que podem melhorar o desempenho vocal do professor e diminuir a incidência da 
disfonia ocupacional. 

3. Procedimentos: O professor será solicitado a gravar sua voz antes e depois de realizar alguns 
exercícios vocais. O teste durará aproximadamente 30 minutos e será agendado segundo a 
conveniência do professor. 

4. Riscos e desconfortos: Não existem riscos médicos ou desconfortos associados com este 
projeto. Caso ocorra qualquer tipo de fadiga e/ou stress, serão realizadas interrupções durante 
a sessão de teste. 

5. Benefícios: Não existem benefícios médicos diretos para o participante deste estudo. 
Entretanto, os resultados do mesmo podem ajudar os pesquisadores a entender melhor as 
características acústicas do aquecimento vocal. 

6. Direitos do participante: O participante poderá se retirar deste estudo a qualquer momento. 
7. Compensação financeira: Não haverá qualquer tipo de reembolso pela participação e/ou por 

qualquer despesa de viagem. 
8. Confidencialidade: De forma a registrar exatamente o que foi pedido no teste, um gravador em 

Mini Disc será usado. A gravação será ouvida somente pelo investigador principal e pelos 
membros autorizados do grupo de pesquisa da Linha de Voz. Compreendo que os resultados 
deste estudo poderão ser publicados em jornais profissionais ou apresentados em congressos 
profissionais, mas que minhas gravações não serão reveladas a menos que as lei o requisite. 

9. Se tiver dúvidas posso telefonar para: Mariana, no número (19) 3237-4694, a qualquer 
momento. 

 
Eu compreendo os direitos dos sujeitos da pesquisa e voluntariamente consinto em autorizar a 
realização desse estudo nesta instituição. Compreendo sobre o que, como e porque este estudo 
está sendo feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
 
 
____________________________________ 
                  Assinatura do coordenador 
 
 
____________________________________ 
                 Assinatura do pesquisador 
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Anexo 3 
 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO IN LOCO DA ATIVIDADE DOCENTE 
 
Sujeito nº: ______________________________                             Data: __ /__ /__ 

Aula do dia:__________________Disciplina:______________________________ 

 
DINÂMICA DE AULA  

 

Movimentação corporal:_______________________________________________ 

Uso de gestos: (   ) sim                  (   ) não 

Descrever__________________________________________________________ 

Contato visual com os alunos: (   ) sim                  (   ) não 

Fala virado para a classe: (   ) sim                  (   ) não 

Descrever:_________________________________________________________ 

Uso da voz:________________________________________________________  

Recursos para prender a atenção do aluno:_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Microfone: (   ) sim                  (   ) não 

Qual?_____________________________________________________________ 
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Anexo 4 
 

MODELO DE CONSENTIMENTO INFORMADO - Professor 
 

Nome do participante: ..................................................................................Data: ............................... 

Pesquisador Principal: Mariana Borges Jacarandá 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Endereço: Rua Ministro Godoi, nº 969 - 4º andar - PEPG em Fonoaudiologia - Perdizes 

 
10. Título do estudo: “A voz do professor: análise acústica e perceptivo-auditiva do aquecimento 

vocal”. 
11. Propósito do estudo: O propósito deste estudo é verificar os efeitos de um conjunto de 

exercícios que podem melhorar o desempenho vocal do professor e diminuir a incidência da 
disfonia ocupacional. 

12. Procedimentos: Serei solicitado a gravar sua voz antes e depois de realizar alguns exercícios 
vocais. O teste durará aproximadamente 30 minutos e serão agendados segundo a minha 
conveniência. 

13. Riscos e desconfortos: Não existem riscos médicos ou desconfortos associados com este 
projeto. Caso ocorra qualquer tipo de fadiga e/ou stress, receberei tantas interrupções quanto 
desejar durante a sessão de teste. 

14. Benefícios: Compreendo que não existem benefícios médicos diretos para mim como 
participante deste estudo. Entretanto, os resultados do mesmo podem ajudar os pesquisadores 
a entender melhor as características acústicas do aquecimento vocal. 

15. Direitos do participante: Eu posso me retirar deste estudo a qualquer momento. 
16. Compensação financeira: Estou ciente que não serei reembolsado pela participação e/ou por 

qualquer despesa de viagem. 
17. Confidencialidade: De forma a registrar exatamente o que foi pedido no teste, um gravador em 

Mini Disc será usado. A gravação será ouvida somente pelo investigador principal e pelos 
membros autorizados do grupo de pesquisa da Linha de Voz. Compreendo que os resultados 
deste estudo poderão ser publicados em jornais profissionais ou apresentados em congressos 
profissionais, mas que minhas gravações não serão reveladas a menos que as lei o requisite. 

18. Se tiver dúvidas posso telefonar para: Mariana, no número (19) 3237-4694, a qualquer 
momento. 

 
Eu compreendo os direitos dos sujeitos da pesquisa e voluntariamente consinto em autorizar a 
realização desse estudo nesta instituição. Compreendo sobre o que, como e porque este estudo 
está sendo feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
 
 
____________________________________ 
                  Assinatura do participante 
 
 
____________________________________ 
                 Assinatura do pesquisador 
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Anexo 5 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 

Q-01 - Sujeito nº [___]                                 Q-02 - Iniciais [________] 

Q-03 - Data da coleta ___ / ___ / ___ 

Q-04 - Data de nascimento ___ / ___ / ___           Q-05 - Idade [____] 

Espaço 
reservado 

para 
transcrição 

das 
respostas 

Q-06 - Sexo 

           1 - Masculino [___] 

           2 - Feminino   [___] 

 Q-06 

Q-07 - Há quantos anos é professor? 

            [____] 

Q-07 

Q-08 - Quantas horas por semana você leciona? 

            [____] 

Q-08 

 

Q-09.1 - Você considera a acústica das salas satisfatória? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

Q-09.1 

 Se você respondeu 1 em Q-09.1, então responda a seguinte questão 

Q-09.2 - Por que?  

 

 

Q-10.1 - Você tem ou já teve alteração na sua voz? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

Q-10.1 

 Se você respondeu 1 em Q-10.1, então responda a seguinte questão 

Q-10.2 - Qual? 

 
Q-11.1 - Já realizou tratamento específico para a voz? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

Q-11.1 

 Se você respondeu 1 em Q-11.1, então responda as seguintes questões 

   Q-11.2 - Qual? 

 

Q-11.3 - Quando? 

 

Q-12.1 - Fuma? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

Q-12.1 

 Se você respondeu 1 em Q-12.1, então responda a seguinte questão 

Q-12.2 - Há quanto tempo? 

             [____] 

Q-12.2 
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Q-13.1 - Consome bebida alcoólica? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

 
 
 

Q-13.1 

 Se você respondeu 1 em Q-13.1, então responda a seguinte questão 

Q-13.2 - Freqüência semanal? 

 

Q-14 - Qual a sua ingestão diária de água fora das refeições? 

 

 

Q-15 - Bebe água durante a aula? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

Q-15 

Q-16.1 - Realiza outras atividades que exigem o uso da voz? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

 Q-16.1 

 Se você respondeu 1 em Q-16.1, então responda a seguinte questão 

Q-16.2 - Qual? 

 

Q-17.1 - Você acha que fala alto? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

 Q-17.1 

Se você respondeu 1 em Q-17.1, então responda a seguinte questão 

Q-17.2 - Por que? 

 
Q-18.1- Toma algum tipo de cuidado específico com a sua voz? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

Q-18.1 

   Se você respondeu 1 em Q-18.1, então responda a seguinte questão 

Q-18.2 - Qual? 

 

Q-19 - O que você acha que faz bem para sua voz? 

 

Q-20 - O que você acha que faz mal para sua voz? 

 

Q-21.1 - Tem prazer em exercer a sua profissão? 

           1 - Sim [___] 

           2 - Não [___] 

Q-21.1 

   Se você respondeu 1 em Q-21.1, então responda a seguinte questão 

Q-21.2 - Por que? 
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Anexo 6 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2004 
 

Cara Juíza, 

 

   Antes de qualquer coisa gostaríamos de agradecer a sua 

participação como juíza desta pesquisa; esteja certa de que sua contribuição é 

fundamental para conclusão deste trabalho e que sua identidade será 

preservada. 

   Informamos que o material de avaliação é composto de: 

 Um CD com a gravação das vozes de 19 sujeitos no pré e pós-

aquecimento vocal elaborado pela pesquisadora; 

 LEGENDA DAS FAIXAS que compõem o CD; 

 ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DE VOZES PRÉ E PÓS-
AQUECIMENTO VOCAL; 

 PROTOCOLO PARA ANÁLISE DAS VOZES a ser preenchido conforme 

orientação; 

 FOLHA DE COMENTÁRIOS. 
   Pedimos, por gentileza, que a avaliação seja concluída em dez dias 

a partir da data de recebimento do material.  Concluídas as análises, o material 

poderá ser entregue à pesquisadora conforme combinado anteriormente via 

contato telefônico e/ou e-mail. 

Em caso de dúvida ligar para Mariana Jacarandá 

Telefones: 

(21) 2541-3791 

(21) 8751-0102 

E-mail: marianajacaranda@hotmail.com 

 

Atenciosamente, 

Fga. Mariana Jacarandá - Pesquisadora 

Profa. Dra. Marta Assumpção de Andrada e Silva – Orientadora 
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Anexo 7 
 

LEGENDA DAS FAIXAS DO CD 
 

 
Sujeito Gravação Faixa 

1 1 1 

1 2 2 

2 1 3 

2 2 4 

3 1 5 

3 2 6 

4 1 7 

4 2 8 

5 1 9 

5 2 10 

6 1 11 

6 2 12 

7 1 13 

7 2 14 

8 1 15 

8 2 16 

9 1 17 

9 2 18 

10 1 19 

10 2 20 

11 1 21 

11 2 22 

12 1 23 

12 2 24 
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13 1 25 

13 2 26 

14 1 27 

14 2 28 

15 1 29 

15 2 30 

16 1 31 

16 2 32 

17 1 33 

17 2 34 

18 1 35 

18 2 36 

19 1 37 

19 2 38 
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Anexo 8 

 

 ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DE VOZES PRÉ E PÓS 
AQUECIMENTO VOCAL 

 

 Neste CD você ouvirá as vozes dos 19 participantes desta pesquisa. Cada 

sujeito possui dois momentos de gravação, o pré-aquecimento vocal e o pós-

aquecimento vocal; portanto o CD é composto de 38 faixas a serem ouvidas.  

 Com a finalidade de organizar e facilitar o julgamento das vozes foi elaborada 

a LEGENDA DAS FAIXAS DO CD. Sugiro que, ao analisar as vozes, você se 

oriente por esse material visando a identificação correta de cada sujeito e sua 

respectiva gravação. 

 Vale salientar que a ordem das gravações, de cada participante, apresenta-

se de forma aleatória, ou seja, a Gravação 1 nem sempre corresponderá ao 

pré-aquecimento, assim como a Gravação 2 nem sempre corresponderá ao 

pós-aquecimento. 

 Você poderá ouvir as vozes quantas vezes forem necessárias, marcar com 

um “X” aquela que considerar MELHOR e explicitar qual ou quais os 

aspectos responsáveis pela melhora da voz. 

 Caso não perceba qualquer diferença entre uma gravação e outra, favor 
deixar o espaço em branco. Nesse caso não é necessário justificar. 

 Qualquer dúvida entrar em contato com a pesquisadora. 
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Anexo 9 
 
PROTOCOLO PARA ANÁLISE DE VOZES PRÉ E PÓS-AQUECIMENTO VOCAL 
 

Sujeito Gravação1 Gravação 2 Justificativa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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Anexo 10 
 

FOLHA DE COMENTÁRIOS 
 

Caso deseje expressar qualquer comentário, observação ou sugestão pedimos, 

por gentileza, que utilize o espaço abaixo. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Apêndice 
 
RESPOSTAS INDIVIDUAIS DO QUESTIONÁRIO 

Q-01 Q-02 Q-03 Q-04 Q-05 Q-06 Q-07 Q-08 Q-09.1 Q-09.2 Q-10.1 Q-10.2 Q-11.1 

1 ARB 26/11/2003 7/2/1981 22 1 2 18 2   1 rouquidão 2 

2 ARG 9/12/2003 25/1/1979 24 1 2 24 1 eu poço falar naturalmente e ser ouvido 1 dor 2 

3 CEO 20/11/2003 3/9/1981 22 1 2 12 1 não tenho dificuldade em ser ouvido 2   1 

4 CES 21/11/2003 14/5/1981 22 1 2 12 1 por causa do microfone 1 rouquidão 2 

5 EML 30/10/2003 9/11/1966 37 1 6 8 2   2   2 

6 FAS 21/11/2003 31/10/1971 32 2 3 18 1 salas amplas, boa visibilidade, microfone 2   2 

7 FCSJ 12/12/2003 26/12/1979 23 1 5 35 1 dimensões da sala pequenas 1 
garganta 

seca 2 

8 JAMC 24/10/2003 24/10/1968 35 1 5 10 2   2   2 

9 JR 30/10/2003 13/8/1976 27 1 4 50 1 salas curtas, largas, microfone 2   2 

10 LSC 19/11/2003 9/5/1983 20 2 1 10 2   2   2 

11 MC 5/12/2003 13/1/1981 22 2 1 15 1 falo forte o que facilita a compreensão 2   2 

12 MCMP 5/12/2003 19/1/1979 24 2 6 15 2   2   2 

13 MJGA 13/11/2003 28/5/1975 28 1 2 11 1 é possível ser ouvido sem gritar 2   2 

14 MMV 26/11/2003 11/2/1980 23 1 2 12 2   1 rouquidão 2 

15 MSP 9/12/2003 1/1/2003 26 1 5 14 1 por causa do microfone 2   2 

16 RBS 26/11/2003 14/3/1971 32 1 10 56 1 o tablado facilita a comunicação 1 voz grave 1 

17 RL 20/11/2003 23/12/1979 23 1 6 34 2   1 rouquidão 2 

18 TMR 12/12/2003 8/5/1981 22 2 2 15 2   1 rouquidão 2 

19 WRPJ 10/12/2003 3/4/1978 25 1 4 13 1 tamanho das salas adequado  1 rouquidão 2 
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Q-11.2 Q-11.3 Q-12.1 Q-12.2 Q-13.1 Q-13.2 Q-14 Q-15 7 Q-16.2 Q-17.1 Q-17.2 

    2   1 1 2L 1 2   1 as pessoas reclamam 

    2   2   1L 2 2   1 algumas pessoas dizem que falo alto 

 orientação fono 2002 1 3 anos 1 1 200 ml 2 2   1 nunca tive nenhum problema qto volume de voz 

    2   2   1,5L 1 2   2   

    2   1 1 2L 1 1 canto 2   

    2   2   1 a 2L 1 2   2   

    2   1 1 a 2 2L 1 2   1 questionamento dos alunos 

    2   2   2L 1 2   2   

    2   1 2 a 3 1,5L 1 1 canto 2   

    2   1 1 1L 1 2   2   

    2   2   1,5L 1 2   1 não preciso de microfone e as pessoas falam 

    2   1 1 1L 1 2   2   

    2   2   2L 1 2   2   

    1 7 anos 1 1 a 2 4L 1 2   1 porque me pedem pra falar mais baixo 

    1 5 anos 2   1L 1 2   2   

orientação ORL 2001 2   2   2L 1 2   2   

    1 7 anos 1 1 2 a 3L 1 2   1 por referência de outras pessoas 

    1 5 anos 1 1 a 2 0,5 a 1L 2 2   2   

    2   2   2L 1 2   1 não sinto necessidade de microfone 
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Q-18.1 Q-18.2 Q-19 Q-20 Q-21.1 

2   respeitar os limites vocais fumaça, cigarro, grito, café 1 

2   água   1 

2   água, aquecimento vocal cigarro   

1 água durante a aula água, aq. vocal falar por muito tempo 1 

1 evito tomar gelado trabalhar a voz falar forte 1 

1 aquecimento vocal maçã, água, aq. vocal falar forte 1 

2   água gritar, falar forte, fumar 1 

1 não gritar respeitar meus limites vocais gritar, fumar, álcool, excesso de aulas 1 

2   água ar condicionado 1 

2   água, microfone gritar, falar forte 1 

2   água, cantar gritar 1 

1 água durante a aula, evito pastilhas respeitar os limites vocais, água, exerc. físico café, pastilhas, falar forte 1 

1 maçã água gripe 1 

2   água cigarro 1 

1 como maçã falar 
cigarro, ausência de água, medicamento para 

emagrecer 1 

1 aq. vocal, evito café, tomo chá de maçã chá, aq. vocal café, ar condicionado, forçar a voz 1 

1 aquecimento vocal microfone cigarro, água gelada 1 

2   água café 2 

2   água gritar 1 
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Q-21.2 

A capacidade e a possibilidade de ensinar, transmitir conhecimento me faz gostar de ser professor 

Adoro o que faço. Tenho alcançado muitos resultados positivos, o que me deixa ainda mais motivado 

Me sinto muito bem em sala de aula 

Porque acho divertido entrar em contato com os alunos ensinando 

Gosto do contato com pessoas, aula tem contato direto 

Educar é essencial, transmitir experiências de vida aos alunos é gratificante. Contribuir para  que eles adquiram repertório diante da vida me faz ser docente sempre 

O ponto principal está nas relações que se formam nessa profissão 

Tenho a oportunidade de dividir o pouco que sei com as pessoas 

Me realizo pessoalmente 

Porque eu gosto, a gente sempre tem algo pra passar, o clima é bom 

Porque sempre gostei de dar aula de matemática. Gosto muito de despertar o interesse do aluno pela disciplina 

Traz satisfação pessoal e é bom ter contato com o público jovem 

É gratificante 

Porque é a profissão que escolhi 

Porque eu gosto de falar e gosto, principalmente, da clareza da voz 

A questão do contato com a juventude, respeito, da auto-estima, formação pessoal e busca por outros objetivos 

Por vocação 

  

Porque a docência lida com a formação de pessoas e possibilita ao professor ensinar e ao mesmo tempo aprender com seus alunos  
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