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RESUMO 

A psicodinâmica vocal é o processo de leitura de uma voz e dos efeitos dessa voz 
pelos ouvintes. Nesse contexto, o ator é o profissional da voz responsável em 
transmitir ao outro a obra escrita, aquele que consegue dar vida aos personagens 
retirados de textos escritos. Objetivo: comparar a percepção da autoimagem vocal 
de acadêmicos de artes cênicas. Métodos: foi aplicado o Questionário de Descrição 
Vocal com 15 alunos do primeiro ano e 15 alunos do quarto ano de artes cênicas, 
com espaço para indicar os aspectos negativos e positivos da própria voz. Também 
empregou-se o Questionário de Satisfação Vocal com os alunos do quarto ano, por 
possuírem conhecimentos de todos os anos da graduação. Resultados: os 
acadêmicos do primeiro ano apresentaram mais aspectos vocais negativos quando 
comparados com os do quarto ano. Os aspectos vocais mostraram o conceito 
subjetivo atribuído à voz. E quanto à satisfação vocal, os acadêmicos não se 
mostraram plenamente satisfeitos com suas capacidades vocais. Conclusão: o 
estudo de teatro melhorou a percepção da autoimagem vocal dos acadêmicos de 
artes cênicas, entretanto, a satisfação vocal mais negativa sugere que a 
coordenação e docentes voltem atenções aos aspectos vocais trabalhados na 
graduação. Observou-se que a voz deve ser analisada dentro da subjetividade de 
cada um, concedendo à fonoaudiologia a possibilidade de explorar novos campos de 
atuação. 
Palavras-chave: Voz; fonoaudiologia; psicodinâmica vocal; atores e teatro. 

 
PERCEPTION OF THE VOCAL SELF-IMAGE OF THE PERFORMING ARTS 

ACADEMICS 
 
ABSTRACT 
Vocal psychodynamics is the reading process of the voice and the effects of this 
voice by the listeners. In this sense, the actor is the responsible voice professional for 
transmitting to the other a written work, giving life to the characters removed from 
written texts. Objective: to compare a perception of the vocal self-image of the 
performing arts academics. Methods: the Vocal Description Questionnaire was 
applied with 15 first-year students and 15 senior year students of performing arts, 
with space to indicate the negatives and positives points of their voices itself. The 
Vocal Satisfaction Questionnaire was also applied to the students in the senior year, 
because they have knowledge of all undergraduate years. Results: first-year 
academics were better known as compared to the senior year. The chosen Voice 
aspects can show the subjective concept attributed to the voice. And about vocal 
satisfaction, academics are not tottally satisfect with their vocal abilities. Conclusion: 
the theater study improved the perception of the vocal self-image of the performing 
arts academicians, however, a more negative vocal satisfaction suggests that the 
coordination and teachers return attention to the vocals worked on in the 
undergraduate program. It was noticed that the voice must be analyzed within the 
subjectivity of each subject, giving speech therapy a possibility to explore new fields 
of action. 
Keywords: Voice; speech therapy; vocal psychodynamics; actors and theater. 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

A voz humana, segundo Behlau e Pontes (2009), é um meio de comunicação 

extremamente complexo e dinâmico, que não pode ser analisado somente por suas 

partes fisiológicas e anatômicas. Tal afirmação se deve ao fato de que além de todo 

seu conjunto estrutural, há também o conceito de que a voz é um construto histórico-

cultural, em que as experiências pessoais e costumes influenciam a existência dos 

mais variados tipos de vozes, cada uma distinta à sua maneira.  

A voz ainda possui a dupla função de transmitir conteúdo e sentimento, traz 

grande mensagem emocional através do choro, grito, fala encadeada e até mesmo 

pelo silêncio. Afinal, o ser humano se comunica de múltiplas formas: pela fala, 

gestos, olhares, expressões faciais e corporais. É na voz que está contida grande 

parte das informações que revelam muitos dados, até mesmo conceitos sobre nós 

mesmos. 

 
Nascemos com determinadas características anatômicas que produzirão 
determinado tipo de voz; porém, formamos uma identidade vocal ao longo 
da vida, a partir de nossa história, da história de nossos relacionamentos 
interpessoais e de como nos comunicamos com os outros (BEHLAU e 
PONTES, 2009 p. 17). 

 

Behlau e Ziemer (1988) constataram que pela voz, em suas variadas 

situações de emissão, seria possível realizar análises de aspectos físicos, 

psicológicos, sociais, culturais e educacionais de um falante.  Isso porque a maneira 

como um indivíduo usa sua voz reflete sua psicodinâmica, uma vez que a voz é 

veículo da interrelação, da comunicação, um meio de atingir o outro, o que leva a 

refletir sobre o porquê de algumas vozes “tocarem” mais que outras, comunicando 

mais profundamente a mensagem. 

Assim, segundo Rodrigues, Behlau e Vieira (2011), a psicodinâmica vocal é o 

padrão de voz de uma pessoa em um determinado momento, ou a característica 

predominante de sua voz. A psicodinâmica, portanto, é o processo de leitura da voz 

e dos efeitos dessa voz pelos ouvintes. Vale ressaltar que as impressões 

transmitidas por uma voz devem ser sempre analisadas de acordo com a cultura que 

cada indivíduo possui, isto é, as características vocais devem ser analisadas em 

conjunto e de acordo com o contexto em que acontecem. 

Nessa acepção, há o exemplo descrito por Gayotto (2005) que ao caracterizar 

uma voz como “abafada”, destaca as fisicalidades e posturas que revelam seus 
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traços sonoros. São os eixos anatômicos e afetivos que revelam o corpo dessa voz 

e sua história, tanto que tal característica proporciona a indagação sobre quem é o 

falante e como é sua relação comunicativa, como ele age diante do ato de se 

comunicar em situações e contextos variados, sobre seus impulsos expressivos, 

necessidades e desejos. 

O profissional da voz, de acordo com Miranda et al. (2012), é o indivíduo que 

depende de uma produção e qualidade vocal específica para sua sobrevivência 

profissional. No caso de vozes usadas profissionalmente, as alterações levam a um 

prejuízo no desempenho do sujeito, seja na limitação de seu trabalho ou na 

distorção de sua psicodinâmica. 

Consoante Oliveira (2004) há a concepção de que o ator é um profissional da 

voz que tem o papel de transmitir ao outro a obra escrita, é aquele que consegue dar 

vida aos personagens retirados de textos escritos. Para tanto, transforma um texto 

impresso, um composto enorme de letras, em uma continuidade sonora significativa, 

enobrecida por uma interpretação repleta de nuanças, emoções e veracidade. Desta 

forma, o autor traz, também, a dinâmica vocal, conseguida pela relação corpo e voz, 

em que o instrumento vocal precisa ser descoberto a partir do próprio corpo, isto é, a 

voz em resposta a uma atitude corporal. 

Pensando na voz como elemento fundamental em muitas formas de 

representação teatral, Bauer (1988) comenta que o ator constantemente explora as 

capacidades de dicção quase perfeita, projeção e impostação vocais bem 

colocadas. Há, entretanto, a noção de que por intermédio das expressões vocais 

ocorrerá a transmissão de informações, não somente do roteiro, mas do que está na 

essência das personagens.  

No teatro, a condição emocional está sempre presente junto à técnica, pois, 

como Martins (2005) descreve, o ator emprega todo o seu ser na interpretação, 

podendo ser memórias corporais e recursos intrínsecos a ele, como corpo, mente, 

emoções e energias. Esses são recursos pessoais próprios trabalhados e 

explorados na formação de atores que são as bases da expansão artística para a 

manifestação conexão ator-personagem, dando a interpretação das ações físico-

vocais do personagem. 

 
O ator deve comunicar os sentimentos mais intensos sem prejuízos para 
seu organismo como um todo e, em especial, para o seu sistema de 
produção vocal. É essencial que o intérprete conheça os princípios gerais 



6 

 

da fisiologia fonatória para, a partir daí, desenvolver uma técnica vocal que 
o torne capaz de emitir a sua voz de modo mais eficiente e, ao mesmo 
tempo, com o mínimo de esforço. Esta emissão deve estar de acordo com o 
estado emocional da personagem, sem prejudicar a expressão e a 
comunicabilidade de tais emoções (GUBERFAIN, 2004 p. 73). 
 

Em conceitos teatrais, Stanislavski (2001) descreve a voz como instrumento 

elementar à expressão de sentimentos e emoções, os quais devem ser levados ao 

palco, a fim de ser capaz de irradiar tanto os sentimentos mais exaltados como no 

estilo trágico quanto os sentimentos mais simples retratados no drama e na 

comédia. 

 Quinteiro (1989) ressalta que o ator tem a habilidade de descobrir e revelar as 

emoções do espírito humano, passando das emoções sutis aos sentimentos 

grosseiros e violentos. Porém, várias vezes, o ator está bastante alienado dos 

processos psíquicos desencadeados ao buscar a vivência cênica das emoções 

necessárias às personagens e, acabam, assim, atirando-se em laboratórios ou 

experiências das mais insensatas possíveis. Tudo pelo anseio de encontrar a 

emoção adequada e ideal ao movimento-vida da personagem. 

Discorre ainda sobre a relevante relação arte e equilíbrio psicofísico, pois um 

ator desequilibrado por sentimentos confusos, ou até mesmo por drogas, finda por 

transmiti-los em seu trabalho, tornando-o desgastante e pobre. O equilíbrio 

emocional é necessário até mesmo na encenação de personagens confusas e 

desequilibradas. Afinal, um ator que desrespeita o seu corpo e seu espírito, pouca 

arte poderá esperar dele. 

 Para ser um artista, conforme Fischer (1974) apud Quinteiro (1989) faz-se 

importante dominar, controlar e transformar a experiência em memória, a memória 

em expressão, a matéria em forma. Isso significa que a emoção não é tudo para um 

artista, já que se não souber tratá-la, se não conhecer as técnicas e recursos 

necessários ao controle da natureza, não consegue submetê-la à concentração da 

arte. 

A atuação fonoaudiológica no teatro, parafraseando Brito (2004), tem grande 

importância na preparação vocal dos atores, pois requer observação constante da 

qualidade de emissão vocal destes, assim como profundos conhecimentos sobre o 

aparelho fonador e suas singularidades. Age, também, em conjunto com o diretor e 

suas exigências, de acordo com a composição das personagens. Muitas vezes, 

todavia, tais exigências recaem sobre atores com alterações vocais já instaladas – 
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físicas e emocionais, isto é, o fonoaudiólogo, o ator e o diretor devem estar em 

sintonia comunicativa, a fim de extraírem positiva e potencialmente as capacidades 

de cada uma das partes, sem resultar em danos psicofísicos. 

A pesquisa possui relevância por elucidar o entendimento da atuação 

fonoaudiológica juntamente a estes profissionais, trazendo subsídios iniciais para 

aprofundamentos em futuras pesquisas que apresentarem a relação fonoaudiologia-

teatro. 

Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de comparar as percepções da 

autoimagem vocal de acadêmicos de Artes Cênicas. 

 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivo Geral: 

Comparar as percepções da autoimagem vocal de acadêmicos de Artes 

Cênicas. 

 

2.2. Objetivo Específico: 

Avaliar o grau de satisfação vocal dos acadêmicos de artes cênicas. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Sujeitos 

  

A pesquisa foi desenvolvida com 30 alunos do curso de Artes Cênicas de uma 

Universidade Pública localizada no Noroeste do estado do Paraná, sendo 15 

acadêmicos do primeiro ano da graduação e os outros 15 cursando o quarto ano.  

Esses sujeitos realizam a formação vocal por meio das disciplinas de Música e 

Ritmo I e II, Expressão Vocal I e II, Coro Cênico I e II. A população alvo do estudo foi 

selecionada aleatoriamente, tendo sido tomada a decisão dessa amostragem (30 

sujeitos) devido ao alto número de acadêmicos matriculados no primeiro ano, 

formada por alunos de ambos os sexos, independentemente da idade e queixas 

vocais previamente relatadas e/ou diagnosticadas, que aceitaram participar da 
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pesquisa. Utilizou-se como critério de inclusão, a aceitação à participação da 

pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

devidamente submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética, obedecendo 

às recomendações da Resolução nº 466/12, da Comissão Nacional de Saúde. 

. 

3.2. Materiais 

 

Optou-se pela aplicação de Questionário de Descrição Vocal, adaptado de 

Boone (1993), Behlau e Pontes (1995) apud Behlau e Pontes (2009), composto por 

tabela com 172 termos descritivos para voz, espaço reservado para seleção de dez 

aspectos que representem a voz de modo geral e outro para seleção de aspectos 

negativos a partir dos aspectos gerais. O Questionário de Satisfação Vocal, 

adaptado de Nogueira (2010), composto por cinco questões referenciadas ao 

aperfeiçoamento vocal já realizado dentro e fora da graduação, também foi 

empregado. 

Todos os questionários foram impressos em papel sulfite A4 e entregues aos 

sujeitos, previamente orientados pelo pesquisador responsável. Utilizou-se canetas 

esferográficas para assinalar e responder às questões. 

 

3.3. Local 

 

 Universidade Pública no Noroeste do estado do Paraná. 

 

3.4. Procedimento 

 

Inicialmente, foi feita a escolha do tema, seguido do levantamento 

bibliográfico através de livros e artigos obtidos em base de dados da internet como 

Lilacs, Google Acadêmico e biblioteca da UniCesumar, com o objetivo de obter 

informações sobre o assunto proposto e a elaboração do projeto de pesquisa. 

Em seguida, foi enviado ao colegiado para as correções, seguido da 

solicitação de autorização da instituição e da coordenação do curso de Artes 

Cênicas para realização da coleta de dados. Depois, o pré-projeto foi enviado para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição para aprovação (CAAE: 

79124117.4.0000.5539). Após a aprovação do trabalho, o pesquisador deu início à 
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seleção dos sujeitos - acadêmicos dos 1º e 4º anos de Artes Cênicas, de 2017. Os 

participantes tiveram que assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para validar a participação na pesquisa.  

Após assinado o TCLE, os sujeitos dos 1º e 4º anos de Artes Cênicas 

responderam ao Questionário de Descrição Vocal, adaptado de Boone (1993) e 

Behlau e Pontes (1995), precedido de orientações do avaliador quanto à 

fidedignidade das respostas. Os participantes selecionaram dez aspectos que 

representavam suas vozes e dentre esses aspectos, elegeram os que consideraram 

negativos. Os acadêmicos do 4º ano, por apresentarem conhecimentos de todos os 

anos da graduação responderam também ao questionário de Satisfação Vocal, 

adaptado de Nogueira (2010), sendo também orientados pelo avaliador em relação à 

fidedignidade das respostas relacionadas ao preparo/desenvolvimento vocal durante 

o percurso de todos os anos que tiveram contato com os estudos de teatro. A 

pesquisa foi realizada por meio da aplicação dos questionários, em sala de aula. 

  

3.5. Análise de Dados: 

 

Esta pesquisa tem caráter exploratório quantiqualitativo, devido à restrição de 

literaturas disponíveis e atuais de abordagem fonoaudiológica no teatro em relação à 

psicodinâmica vocal. A análise dos dados foi realizada por meio de tabelas. 

 

 

4. RESULTADOS: 

 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que os acadêmicos do 

primeiro ano apresentaram mais aspectos vocais negativos quando comparados 

com os acadêmicos do quarto ano (Gráfico 1). 

Os acadêmicos do primeiro ano apresentaram uma média de 5 aspectos 

vocais negativos entre 10 aspectos vocais gerais, uma proporção de 5:10. Enquanto 

os acadêmicos do quarto ano mostraram uma média de 3 aspectos vocais negativos 

entre os 10 aspectos vocais gerais, numa proporção de 3:10. 
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Gráfico 1 – Distribuição numérica dos aspectos negativos referentes à psicodinâmica 

vocal nos acadêmicos dos 1º e 4º anos de graduação de Artes Cênicas. 

 

 

Quadro 1 – Síntese dos aspectos vocais gerais e negativos de acadêmicos do 

primeiro ano de artes cênicas. 

 

SUJEITOS ASPECTOS GERAIS ASPECTOS NEGATIVOS 

1. Masculino, 18 anos. Rouca; aberta; autêntica; 

conflituosa; desafinada; 

raspada; amável; sedutora; 

simpática; convincente. 

Conflituosa; desafinada. 

2. Masculino, 20 anos. Grave; suave; aveludada; 

confiante; convincente; 

expressiva; forte; sedutora; 

inconfundível; limitada. 

Limitada. 

3. Feminino, 21 anos. Aberta; confiante; expressiva; 

estável; forte; grande; meiga; 

simpática; harmoniosa; 

potente. 

Estável; potente; confiante 

4. Feminino, 18 anos. Gritante; aguda; ardida; 

estridente; chata; chorosa; 

expressiva; irritante; radiante; 

potente. 

Gritante; ardida; estridente; 

irritante; potente. 

5. Masculino, 19 anos. Feia; insegura; irritante; 

aguda; fina; chata; ardida; 

poderosa; feminina; baixa 

Feia; insegura; irritante; 

chata; ardida; baixa. 

6. Masculino, 22 anos. Apagada; baixa; cansativa; Apagada; baixa; cansativa; 
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enjoada; lenta; leve; mole; 

rouca; triste; amável. 

enjoada; lenta; leve; mole; 

rouca; triste 

 

Quadro 2 – Síntese dos aspectos vocais gerais e negativos de acadêmicos do 

quarto ano de artes cênicas. 

SUJEITOS ASPECTOS GERAIS ASPECTOS NEGATIVOS 

1. Feminino, 20 anos. Estridente; poderosa; alta; 

descontrolada; simpática; 

autêntica; alegre; aguda; 

solta; animada. 

 

2. Masculino, 22 anos. Alegre; potente; alta; fina; 

fanhosa; grossa; melosa; 

jovial; grave; grande. 

Fanhosa; melosa. 

3. Masculino, 20 anos. Sedutora; confiante; 

expressiva; relaxada; infantil; 

esganiçada; melodiosa; 

entrecortada; irritante; 

efeminada. 

Esganiçada; entrecortada; 

irritante. 

4. Feminino, 20 anos. Aberta; boa; aveludada; 

apertada; desafinada; 

feminina; redonda; tímida; 

enjoada; insegura. 

Enjoada; apertada; 

desafinada; insegura. 

5. Masculino, 35 anos. Insegura; jovial; oscilante; 

rouca; soprosa; suave; 

trêmula; autêntica; rude; 

rápida. 

Insegura; oscilante; rouca; 

trêmula; rápida. 

6. Feminino, 21 anos. Esganiçada; amável; boa; 

dócil; hesitante; imatura; 

insegura; medrosa; oscilante; 

simpática. 

Esganiçada; hesitante; 

imatura; insegura; 

medrosa. 

 

Como já mencionado, realizou-se também a pesquisa sobre a satisfação 

vocal, feita somente com acadêmicos do quarto ano. Sendo assim, segue abaixo a 

descrição por questão: 

 A primeira questão que se referiu à realização de outros estudos de teatro, 

além da graduação, percebeu-se que 86,6% (13) responderam sim, enquanto 13,3% 

(2) responderam que não haviam realizado outros estudos além da graduação. 
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 A segunda questão foi sobre a realização de cursos de aperfeiçoamento 

vocal. Aqui, 26,6% (4) responderam sim, ao passo que 73,3% (11) responderam não 

terem realizados nenhum curso de aperfeiçoamento vocal. 

 As perguntas 3, 4 e 5 foram referentes ao grau de satisfação vocal que a 

graduação lhes proporcionou. Assim, na questão 3, sobre a formação vocal 

desenvolvida durante a graduação, 47% (7) consideraram bem realizada, 47% (7) 

consideraram razoavelmente bem realizada e 6% (1) apontou como inconsistente. 

 A avaliação da questão 4 reportou-se à performance quanto a utilização da 

potencialidade vocal. Nas respostas, 47% (7) consideraram razoavelmente 

satisfatória, 27% (4) satisfatória, 20% (3) inferior a esperada e 6% (1) considerou 

plenamente satisfatória. 

 A quinta e última pergunta avaliou a satisfação do trabalho final em relação às 

montagens que já haviam realizado. Consideraram razoavelmente satisfatório, a 

maioria de 53% (8); enquanto 33% (5) responderam satisfatório, 6% (1) inferior ao 

esperado e 6% (1) plenamente satisfatório. 

  

 

5.  DISCUSSÃO: 

Analisando todos os dados e resultados obtidos, com efeito, inferiu-se que os 

sujeitos, ao iniciarem a graduação, são tendenciosos a uma psicodinâmica mais 

negativa, considerando que ainda não conhecem suas capacidades vocais e 

dinâmicas. Desta forma, consultando as informações advindas dos questionários, 

compreendeu-se que o estudo de teatro beneficia o autoconhecimento e a aceitação 

quanto aos aspectos próprios da voz – físicos e emocionais. Situação induzida pelas 

diversas manifestações teatrais que utilizam a voz, na qual Bauer (1988) já 

comentou que o ator frequentemente explora as capacidades de dicção, projeção e 

impostação vocal. O ator desenvolve, dessa maneira, a noção de que as expressões 

vocais não transmitirão somente as informações já roteirizadas, mas sim aquilo que 

está na essência do personagem. 

Ainda em Martins (2005), há a condição emocional sempre atrelada à técnica, 

no momento em que o ator emprega todo o seu ser à interpretação, isto é, as suas 

memórias corporais e recursos intrínsecos a ele, como corpo, mente, emoções e 

energias. Seus recursos pessoais são trabalhados e explorados na formação de 
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atores, básicos à manifestação da conexão ator-personagem, que concederão 

interpretações das ações físico-vocais do personagem. 

Captou-se, a partir da análise dos dados referentes à satisfação vocal, que os 

acadêmicos ao final da graduação não se apresentaram plenamente satisfeitos com 

suas capacidades vocais, desde o inicio da formação vocal até mesmo às 

montagens teatrais que realizaram ou tiveram contato durante a graduação. 

Informação que corrobora com os dados obtidos de que a maioria dos acadêmicos 

não buscaram cursos de aperfeiçoamento vocal, mesmo que um acompanhamento 

com profissionais que cuidam da voz seja de extrema importância para aqueles que 

a utilizam como instrumento de trabalho.  

Guberfain (2004) esclarece que o ator precisa transmitir sentimentos intensos 

sem causar danos ao seu organismo como um todo, especialmente em seu sistema 

fonador. É essencial, então, a esse profissional da voz o conhecimento sobre 

fisiologia fonatória, a fim de tornar suas emissões vocais eficientes e saudáveis, sem 

entrar em desacordo com o emocional da personagem e também, sem prejudicar a 

expressão e comunicabilidade de tais emoções. 

É de fundamental importância observar a quantidade de acadêmicos que 

nunca buscaram aperfeiçoamento vocal com profissional especializado. Esses 

futuros atores, sendo profissionais da voz, são predisponentes às alterações 

negativas em suas emissões vocais. Quanto a isso, Miranda et al. (2012) explica 

que o citado especialista é o indivíduo que depende de uma produção e qualidade 

vocal específica para sua sobrevivência profissional. No caso de vozes usadas 

profissionalmente, as alterações levam a um prejuízo no desempenho do 

profissional, seja na limitação de seu trabalho ou na distorção de sua psicodinâmica. 

Nos quadros 1 e 2 observou-se a individualidade que há em cada sujeito, 

pois, notou-se que em tantas descrições – positivas e negativas, não ocorreu 

nenhuma igual a outra, dando à voz uma concepção de subjetividade, de particular 

intimidade a ser reconhecida pelo seu emissor. Como Behlau e Pontes (2009) 

explicam, todos nascem com características anatômicas próprias para a produção 

de determinada. Entretanto, essas características são moldadas à formação da 

identidade vocal que acontece ao longo de cada história de vida e dos 

relacionamentos interpessoais. 

No primeiro ano, houve um dos sujeitos que apresentou uma psicodinâmica 

vocal extremamente negativa (Quadro 1 – sujeito 6, masculino, 22 anos), com 9 
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aspectos vocais negativos entre os 10 aspectos gerais. Foi possível justificar o 

acontecido por ainda estar no inicio da graduação de artes cênicas e por ainda não 

apresentar subsídios suficientes que lhe proporcionassem o autoconhecimento 

vocal-emocional. 

Em contrapartida, no quarto ano, averigou-se um sujeito com a psicodinâmica 

vocal extremamente positiva (Quadro 2 – sujeito 1, feminino, 20 anos), que 

considerou os 10 aspectos vocais gerais sendo como positivos à sua percepção da 

autoimagem vocal. Considerou um possível resultado advindo dos conteúdos 

relativos ao estudo de teatro durante a graduação, o qual lhe proporcionou o 

autoconhecimento vocal-emocional e a aceitação quanto aos aspectos físico-

emocionais da própria voz. 

Rodrigues, Behlau e Vieira (2011) também explicam essa subjetividade 

trazendo a psicodinâmica vocal como um processo de leitura da voz e o efeito que 

ela causa nos ouvintes. Desse modo, as impressões de uma voz devem ser 

analisadas de acordo com a cultura de cada indivíduo e inseridas no contexto em 

que acontecem. Isto é, faz-se necessário um estudo mais específico dentro das 

vertentes do teatro para que se consiga analisar individualmente cada sujeito dentro 

de seu contexto próprio e particular. 

Contudo, convém voltar a atenção à relação entre arte e equilíbrio psicofísico, 

trazido por Quinteiro (1989), em que um ator desequilibrado físico-mentalmente 

acaba tornando seu trabalho desgastante e pobre, compreendendo o equilíbrio 

emocional como necessidade à encenação dos personagens. Sendo assim, 

identificou-se que o estudo de teatro colabora beneficamente para que essa 

equiparação aconteça e favoreça o autoconhecimento físico-emocional. Mas, ainda 

não se pode descartar o acompanhamento com um profissional qualificado para 

cuidados específicos voltados à produção vocal com excelência. 

 Diante do exposto, a fonoaudiologia, nas palavras de Brito (2004), tem 

grande importância para a preparação vocal dos atores, pois é importante que haja 

observação constante da qualidade de emissão vocal destes, além de profundos 

conhecimentos sobre o aparelho fonador e suas singularidades.  
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5. CONCLUSÃO 

Sendo assim, com este trabalho, conclui-se que o estudo de teatro contribui 

para haja uma percepção da autoimagem vocal mais positiva em acadêmicos de 

artes cênicas. Esse entendimento concede-lhes maior segurança, a partir do 

autoconhecimento dos aspectos vocais anatômicos e histórico-emocionais, 

facilitando, assim, o dinamismo que devem ter para os trabalhos que vierem a 

realizar. Entretanto, a satisfação vocal se apresentou de forma mais negativa, o que 

poderia sugerir que os docentes e coordenação do curso de artes cênicas voltassem 

atenções aos aspectos vocais que são trabalhados na graduação. Uma das 

possiblidades seria buscar orientações com o profissional fonoaudiólogo sobre 

conceitos de fisiologia fonatória. Foi possível observar, ainda, o caráter subjetivo da 

voz, uma vez que entre tantas percepções, não houve nenhuma igual à outra. As 

informações vocais transmitidas devem ser analisadas, por isso, dentro da cultura e 

contexto de cada sujeito, oferecendo ainda mais importância à realização de 

trabalhos que tratem desse tema, de forma mais subjetiva e particular com esses 

profissionais da voz. 

Posto isto, a fonoaudiologia encontra, com esses profissionais, um campo a 

ser explorado, já que os mesmos necessitam de importante acompanhamento à 

saúde vocal para manutenção das capacidades físicas e emocionais da voz e, 

consequentemente, melhorando ainda mais a psicodinâmica vocal. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO VOCAL (Adaptado de 

NOGUEIRA, 2010). 

 

Nome:______________________________________________ Idade:______ 

Sexo: M (   )  F (   ) 

Trabalha? Não (   )  Sim (   ) Profissão?___________________________ 

 

1. Já realizou algum outro estudo de teatro além da graduação? 

(   ) Não (   )Sim.                Qual?____________________________________ 

 

2. Já realizou cursos de aperfeiçoamento vocal? 

(   ) Não (   ) Sim.              Qual?____________________________________ 

 

3. Como você considera que foi sua formação vocal realizada durante a graduação? 

(   ) Muito inconsistente 

(   ) Inconsistente 

(   ) Razoavelmente bem realizada 

(   ) Bem realizada 

(   ) Muito bem realizada  

 

4. Como você avalia sua performance quanto à utilização plena da potencialidade 

vocal? 

(   ) Inferior à esperada 

(   ) Razoavelmente satisfatória 

(   ) Satisfatória 

(   ) Plenamente satisfatória 

 

5. De modo geral, como você avalia o resultado final do trabalho vocal da maioria 

das montagens com as quais teve contato? 

(   ) Não teve contato 

(   ) Inferior ao esperado 

(   ) Razoavelmente satisfatório 

(   ) Satisfatório 

(   ) Plenamente satisfatório 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE DESCRIÇÃO VOCAL (adaptado de BOONE, 

1993; adaptado por BEHLAU & PONTES, 1995). 
 

 
NOME:_____________________________________________________IDADE:____ 

SEXO:______     SÉRIE:____ 

 

Você deverá ler com atenção os termos descritivos da voz (em anexo) e 

selecionar 10 deles conforme a sua percepção da sua própria voz. Depois de 

selecionados os aspectos, você irá reescrever aqueles considerados como aspectos 

negativos (podendo ser até dez descrições), tendo como subentendido que os que 

não forem reescritos serão os aspectos positivos apontados por você. 

 

ASPECTOS GERAIS DA SUA 

VOZ 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

NEGATIVOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Aspectos Positivos: 

 

Aspectos Negativos: 
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TERMOS DESCRITIVOS PARA VOZ 
(BOONE, 1993; adaptado por BEHLAU & PONTES, 1995) 

Abafada Constrita Grossa Pobre 

Aberta Convincente Gutural Poderosa 

Adequada Cortante Harmoniosa Polida 

Afetada Crepitante Hesitante Pontuda 

Afiada Cruel Imatura Potente 

Agitada Débil Imponente Prateada 

Agradável Desafinada Impotente Prazerosa 

Agressiva Desagradável Inadequada Profunda 

Aguda Descontrolada Inaudível Quebrada 

Alegre Deteriorada Incisiva Quente 

Alta Dirigente Inconfundível Rachada 

Amável Dócil Inexpressiva Radiante 

Ameaçadora Dourada Infantil Rápida 

Anasalada Dura Infantilizada Rara 

Animada Efeminada Insegura Raspada 

Antipática Encoberta Instável Redonda 

Apagada Efervescente Instrumental Relaxada 

Apertada Enjoada Irregular Ressonante 

Ardida Entediada Irritante Rica 

Arrogante Entrecortada Jovial Rouca 

Artificial Esbranquiçada Lenta Rude 

Áspera Escura Leve Ruidosa 

Assobiada Esganiçada Limitada Ruim 

Autêntica Estável Limpa Seca 

Autoritária Estrangulada Macia Sedosa 

Aveludada Estressada Madura Sedutora 

Baixa Estridente Masculina Sensual 

Boa Expressiva Masculinizada Sexy 

Bonita Falsa Medrosa Simpática 

Branca Fanhosa Meiga Sofisticada 

Brilhante Feia Melodiosa Solta 

Bruta Feminina Melosa Soprosa 

Cansativa Fina Metálica Suave 

Charmosa Flutuante Meticulosa Submissa 

Chata Forçada Mole Suja 

Chorosa Forte Monótona Temida 

Clara Fraca Morta Tensa 

Colorida Fria Oca Tímida 

Com cor Fúnebre Ofensiva Transparente 

Comprimida Gostosa Oscilante Trêmula 

Comum Grande Pastosa Triste 

Confiante Grave Pequena Velha 
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Conflituosa Gritante Pesada Vigorosa 

 

APÊNCIDE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PERCEPÇÃO DA AUTOIMAGEM VOCAL DE ACADÊMICOS DE ARTES CÊNICAS  

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador(es) Luciana 

Fracalossi Vieira e Reinaldo Celso Moura, em relação a minha participação no 

projeto de pesquisa intitulado PERCEPÇÃO DA AUTOIMAGEM VOCAL DE 

ACADÊMICOS DE ARTES CÊNICAS, cujo objetivo é verificar as possíveis 

modificações na autoimagem vocal de acadêmicos de Artes Cênicas mediante o 

estudo de teatro. Os dados serão coletados por meio de um questionário que será 

aplicado apenas uma vez a cada aluno do 1º e 4º anos da Graduação de Artes 

Cênicas. Após a coleta das respostas, as mesmas serão analisadas e apresentadas 

aos alunos no fim na pesquisa. Estou ciente e autorizo a realização dos 

procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados destes 

procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras 

ou estrangeiras contanto que sejam mantidas em sigilo informações relacionadas à 

minha privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer 

pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de 

dano. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e deixar de participar 

do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, 

concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a 

qualquer tipo de pressão ou coação. 

 
Eu, _________________________________________________, após ter lido e 

entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este 

estudo com a professora LUCIANA FRACALOSSI VIEIRA, concordo 

voluntariamente em participar da pesquisa/trabalho. 

 

 

Maringá/PR, ____/____/______. 
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Continuação do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

Eu, Luciana Fracalossi Vieira declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 

 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços 

abaixo relacionados: 

 

 

Nome: LUCIANA FRACALOSSI VIEIRA 

Endereço: Rua Campos Sales, 466 – Apto 706 

Bairro: Zona 07 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: (44) 99992-1918 e-mail: lufracalossi@gmail.com 

 

 

Nome: REINALDO CELSO MOURA  

Endereço: Av. Tamandaré, 655 – Apto 15 

Bairro: Zona 01 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: (44) 99934-3594 e-mail: rei_naldomoura@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 


