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 Léslie Piccolotto Ferreira

No NOVO SITE DO LABORVOX
 você encontra:

-
-

-
-
- ;
- .

 Eventos que estão por vir;
 Resumos dos trabalhos científicos produzidos 

pelo grupo;
 O Jornal Voz Ativa;
 Seminário de voz;
 Mostra de Voz
 Data de defesas

É com muita alegria que comemoramos neste número 
a divulgação de 50 exemplares do Jornal Voz Ativa!!! A cada 
novo grupo de alunos que passa a participar do LaborVox, 
sempre alguns se propõem a se responsabilizar pela edição 
do mesmo!!! Vários foram os desafios: a conquista do 
ISSN, a divulgação on-line, fato que permite a leitura por 
muito mais pessoas, ter uma jornalista responsável, enfim, 
em sua 50ª versão pode-se dizer que conseguimos um 
jornal maduro......em especial neste número do Jornal Voz 
Ativa, dois dos nossos eventos merecem destaque: um que 
aconteceu – o XVII Seminário de Voz da PUC-SP-  e outro 
que acontecerá – a VI Mostra de Estudos e Pesquisas sobre 
Voz, a ocorrer em 01 de setembro, abrindo a Semana de 
Fonoaudiologia da PUC-SP – de 3 a 6 de setembro.

No primeiro, tivemos o grande prazer de trazer 
convidados nacionais (Sandra Madureira, Lourenço 
Chacon, Izabel Viola e Leny Kyrillos) e internacional (Marc 
Swerts) que conseguiram com suas falas,  mostrar a todos 
os presentes o quanto ainda temos que estudar e pesquisar 
as questões relacionadas à expressividade... Na nossa 
Mostra, pretendemos apresentar os trabalhos 
desenvolv idos pelo nosso grupo,  convidando 
pesquisadores de outras instituições, para analisá-los. Essa 
parece ser uma forma de dar maior visibilidade as 
pesquisas, dando a possibilidade do grupo lidar com a 
crítica. Importante ainda lembrar que o 15º Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia e 7º Congresso Internacional 
de Fonoaudiologia, a ocorrer na cidade de Gramado de 16 a 
20 de outubro, também será um momento de divulgar a 
nossa produção cientifica.

Agradecemos ainda as diversas pessoas que de 
diferentes formas, tem nos cumprimentado pelo conteúdo 
do nosso site, que certamente tem auxiliado todos os 
apaixonados pela voz.
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Recursos de expressividade oral e lingüístico-discursivos de operadores de 
telemarketing: relação com a sensação gerada em prováveis clientes e o 

desempenho profissional
Autora: Ana Elisa Moreira-Ferreira
Orientadora:  Léslie Piccolotto Ferreira

A comunicação oral é construída 
socialmente, gerando expectativas 
sobre formas comunicativas orais para 
as situações de fala profissionais em 
telemarketing. Sobre a expressividade 
oral, entende-se que advém dos ajustes 
de dinâmica e qualidade vocal, usados 
de forma consciente ou não e 
percebidos pelos interlocutores/clientes.

Através da compreensão sobre 
a comunicação oral dos teleoperadores, 
pretende-se oferecer subsídios para 
profissionais das áreas da Lingüística e 
da Fonoaudiologia, e de gerentes, 
supervisores e monitores de call center, 
com o objetivo de aprimorar a atuação 
desses na capacitação e orientação de 
operadores de telemarketing.

O b j e t i v o :  A n a l i s a r  a  
expressividade oral e os recursos 
lingüístico-discursivos utilizados por 
teleoperadores e verificar como esses 
recursos da comunicação oral se 
relacionam com o desempenho 
profissional e com a sensação de atitude 
gerada em prováveis clientes. 

Cr i té r ios  de se leção da 

empresa: supervisores e teleoperadores 
nunca receberam orientação em 
comunicação oral; não contam com 
scripts rígidos de atendimento; utilização 
do processo de monitoria para avaliar o 
desempenho técnico, sem aprofundar 
na comunicação oral. A partir dos 
resultados da monitoria técnica feita pela 
central, foram eleitos 2 teleoperadores, 
por sua constância, nos três meses 
anteriores a intervenção: uma com 
desempenho abaixo do esperado e 
outra com desempenho dentro do 
esperado. De cada uma selecionou-se 
um atendimento completo com duração 
e solicitação dos clientes semelhantes. 
Os atendimentos foram submetidos à 
análise dos recursos lingüístico-
discursivos (descrição dos índices de 
polidez), da expressividade vocal 
(análise perceptivo-auditiva por três 
fonoaudiólogos-juízes, marcações frase 
a frase dos ajustes de entoação e 
análise acústica de frases de mesmo 
contexto discursivo) e da sensação de 
atitude por parte de prováveis clientes da 
central (GPC, 125 ouvintes moradores 

da cidade de São Paulo).
Os recursos  l ingü ís t i co-

discursivos da OP_01 foram: uso de atos 
ameaçadores a face da própria 
operadora e da cliente, transgressões às 
m á x i m a s  c o n v e r s a c i o n a i s  e  
expressividade oral marcada por 
e x t e n s ã o  d e  p i t c h  r e s t r i t a ,  
proeminências em elevação de 
intensidade, contornos lineares e 
descendentes. A OP_02 pratica atos 
atenuadores e valorizadores as faces e 
sua expressividade oral é caracterizada 
pela extensão de pitch, proeminências 
em elevação de pitch e vogais 
prolongadas, contornos ascendentes ou 
ascendentes-descendentes. A OP_01 
foi rejeitada por 93,6% de GPC. Já a 
OP_02 foi aceita por 92,8% dos 
prováveis clientes. O desempenho dos 
teleoperadores está relacionado à 
comunicação oral ,  sendo mais 
competentes os teleoperadores que 
utilizam bem os ajustes de qualidade e 
dinâmica vocal na composição da 
expressividade oral e escolhas 
lingüístico-discursivas.

Fonoaudiologia e Qualidade de Vida: demanda de um grupo de idosos da 
cidade de Taubaté-SP

Autora: Maristela Monteiro
Orientadora: Léslie Piccolotto Ferreira 

Com o objetivo de descrever a 
ocorrência de alterações vocais, de 
funções orofaciais e auditivas numa 
população de idosos, e correlacioná-las 
com as questões relacionadas à 
Qualidade de Vida, 55 idosos de Taubaté 
responderam a dois protocolos: o 
WHOQOL- Bref (1995) que avalia a 
qualidade de vida com o uso de 
indicações numéricas de 1 a 5, do menor 
ao maior grau de satisfação; e outro que 
avaliou questões referentes à voz, 
funções orofaciais e audição a serem 
respondidas utilizando a numeração “0” 
para ausência de resposta, “1” para 
nunca, “2”para às vezes e “3”para a 
resposta sempre. Os dados foram 
analisados de forma descritiva e 
correlacionados com o auxílio dos testes 
Estatísticos.

 A amostra foi constituída por 15 
homens e 40 mulheres com média de 68 
anos. Quanto à Qualidade de Vida, os 
idosos a consideraram boa (61,82%), em 
diferentes graus houve satisfação com a 

saúde (67,27%), apesar de precisarem 
em d i fe ren tes  f reqüênc ias  de  
assistência médica (61,82%). Porém, 
queixaram-se, em diferentes graus, de 
falta de energia para o dia-a-dia 
(43,64%), de dinheiro para satisfazer as 
necessidades (58,18%), de informação 
(45,45%) e da vida sexual (43,64%). Em 
relação à voz, os idosos pesquisados 
afirmaram não ter dificuldade para falar 
ao telefone e nem no trabalho (87,27%) 
e não evitaram sair socialmente em 
função de prováveis problemas vocais 
(89,09%).

Sobre às funções orofaciais, os 
idosos responderam não sentir dor 
durante a mastigação (87,27%), nem 
estalos ou ruídos durante a fala 
(89,09%), não percebem que a 
articulação prejudica o entendimento 
durante uma conversa (83,64%), não 
manifestaram dificuldade na produção 
da fala (78,18%) e não possuíram 
dificuldade para mastigar (65,45%). 

Muitos (54,55%) relataram ter 

dificuldade para ouvir, mas a maioria 
não tem para falar ao telefone (76,36%), 
nem em relações pessoais devido à 
audição (85,45%). Informaram ainda 
não ter problema auditivo que os levem 
a ter dificuldades para sair de casa 
(90,91%) ou assistir menos televisão ou 
ouvir menos rádio do que gostariam 
(90,91%).

 A m a i o r i a  d o s  i d o s o s  
pesquisados, não relatou insatisfação 
com relação à sua qualidade de vida, 
nem alterações quanto aos aspectos de 
voz, funções orofaciais e audição.

As mulheres manifestaram 
maior número de queixas quando 
c o m p a r a d a s  a o s  h o m e n s ,  
principalmente no que diz respeito às 
f u n ç õ e s  o r o f a c i a i s ,  m a i s  
especificamente a presença de ruídos 
na mastigação e ajustes de próteses 
dentárias.  Em relação às alterações 
f o n o a u d i o l ó g i c a s ,  e s s a s  n ã o  
comprometeram a satisfação que os 
idosos mencionaram com relação à 
qualidade de vida.
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VOZ E PROMOÇÃO DA SAÚDE: CARTOGRAFIA DO TRABALHO 
FONOAUDIOLÓGICO NO 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Autora: Flaviana Camargo
Orientadora:  Léslie Piccolotto Ferreira 

O enfoque desta pesquisa 
está em refletir sobre as ações de 
promoção da saúde, com ênfase em 
voz, mais implicadas com as 
necessidades da população, 
a t r i b u i n d o  a  e s t a  a  c o -
r e s p o n s a b i l i d a d e  e  o   
comprometimento com a sua própria 
qualidade de vida.

 Objetivo: identificar e 
analisar as ações de promoção da 
saúde com foco em voz, realizadas 
por fonoaudiólogos pertencentes ao 
Programa de Saúde da Família, nas 
regiões Leste e Sudeste da cidade 
de São Paulo ,  a  par t i r  de 
fluxogramas descritores. Foram 
analisadas as Unidades Básicas de 
Saúde da Família, totalizando seis 
locais de serviço fonoaudiológico.

Os sujeitos fonoaudiólogos, 
responsáveis por esses serviços, 

responderam a uma entrevista 
conduzida por quatro questões de 
forma semi-aberta.  A análise dos 
dados delineou, por meio de 
fluxograma descritor, o fluxo do 
usuário desses serviços, com base 
no trabalho de Franco (2003).

 A maioria dos entrevistados 
tem como preocupação entender o 
que  ocor re  com o  su je i to ;  
fundamentam-se na escuta e 
acolhimento do usuário; preocupam-
se para que as ações façam sentido 
para o sujeito e realizem-se por meio 
de uma análise das relações que o 
mesmo estabelece consigo e com a 
soc iedade;  e  as  a t iv idades 
propostas envolvem dinâmicas para 
conversar sobre as questões 
fonoaudiológicas, de acordo com a 
demanda da população local. Em 
relação aos conceitos de promoção 

da saúde, a maioria aponta, como 
fundamental para que isso aconteça, 
alcançar melhorias na qualidade de 
vida e tornar o paciente responsável 
pela própria saúde.

Ao analisar a fala dos 
entrevistados, percebe-se que, para 
alcançar um trabalho de atenção 
integral, que busca a promoção da 
saúde, é necessário levar em conta 
alguns aspectos fundamentais, 
como: trabalhar em equipe; olhar 
para a demanda da  população local; 
utilizar recursos da Unidade e 
comunidade e realizar parcerias 
intersetoriais; potencializar a escuta 
e o vínculo com o usuário, para 
auxiliá-lo a ser responsável por sua 
saúde e auto-cuidado; flexibilidade 
do profissional para criar ações a 
partir das necessidades do usuário.

CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMAS VOCAIS E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS 
EM UM GRUPO DE 

CORALISTAS DA CIDADE DE SÃO PAULO
Autora: Tatiana de Abreu Castro Gonçalves
Orientadora: Léslie Piccolotto Ferreira 

Na Fonoaudiologia, são 
p o u c a s  a s  p e s q u i s a s  
epidemiológicas, principalmente 
as que investigam as questões 
com a voz cantada. Este estudo 
correlacionou os sintomas vocais e 
suas possíveis causas, de acordo 
com o sexo e a classificação vocal, 
em um grupo de coralistas da 
Cidade de São Paulo. Participaram 
143 coralistas (58,7% mulheres e 
4 1 , 3 %  h o m e n s )  d e  u m a  
universidade da Cidade de São 
Paulo com idade entre 18 e 45 
anos e de classificação vocal 
diversa.

 O s  p a r t i c i p a n t e s  
responderam a um questionário 
que levanta a presença de 
sintomas vocais e as possíveis 
causas na opinião dos coralistas.

 Para a análise estatística 
foi utilizado o programa SPSS 
(Statistical Package for Social 

Sciences) – versão 13.0. Adotou-
se o nível de significância de 5% 
(0,050), para a aplicação dos 
testes estatísticos deste estudo.

 Para a anál ise das 
possíveis diferenças entre o sexo e 
classificação vocal foi utilizado o 
Teste de Mann-Whitney; e a 
aná l i se  de  co r re l ação  de  
Spearman foi utilizada com o 
intuito de verificar o nível de 
relacionamento entre sintomas 
vocais e possíveis causas.

Dentre os homens, 25% 
referiram não sentir nenhum dos 
sintomas mencionados, enquanto 
que 22,9% das mulheres não 
mencionaram nenhum deles. 

Os sintomas mais referidos 
foram pigarro/secreção (44,6%, 
tanto para mulheres quanto para 
homens), seguido de rouquidão 
(22,9% para as mulheres e 26,8% 
para os homens) e tosse seca 

(20,5% para o sexo feminino e 
14,3% para o sexo masculino).

 Na comparação referente 
ao  sexo ,  houve  d i fe rença  
significante (p=0,015) a favor dos 
homens no que se refere à 
presença da voz fraca.

 Na comparação referente à 
classificação vocal, garganta seca 
e boca seca, diferenciaram-se 
contraltos de sopranos.

Dentre as causas, as mais 
mencionadas pelo grupo, como 
possíveis para expl icar os 
sintomas referidos, foram: gripe 
(50,8%), uso intenso de voz 
cantada (42,4%) e quadro de 
alergia (41,6%). 

Conclusão: Os sintomas 
vocais mais mencionados foram 
pigarro/secreção, rouquidão e 
tosse com secreção. Os coralistas 
demonstraram conhecimento 
básico sobre os sintomas e 
possíveis causas. 
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.... no dia 15/06/2007, aconteceu na  PUC-SP, a XVII edição do tradicional 
Seminário de Voz, organizado pelo Laborvox (www.pucsp.br/laborvox). O tema 
do terceiro ano que se discute a voz na vertente da subjetividade, Expressões 
da Subjetividade, contou com vários profissionais convidados, que atuam na 
área em diferentes focos, e com aproximadamente 200 participantes. A primeira 
contribuição do dia foi da Profa. Dra. Sandra Madureira (PUC-SP), que como 
bem lembrou a Profa. Dra.  Léslie Piccolotto 
Ferreira na abertura, tem acompanhado o grupo, sempre trazendo uma visão 
muito crítica a respeito de como o fonoaudiólogo tem conduzido os estudos e 
pesquisas nesta área da expressividade. A t u a l m e n t e  p r e o c u p a d a  n o  
embasamento teórico das pesquisas, a Profa. apresentou sinteticamente o 
inter-relacionamento dos tópicos que tem sustentado suas investigações: o 
simbolismo sonoro, a noção tripartida de falante e os modelos dinâmicos de 
fala.  Para exemplificar sua proposta metodológica, apresentou as diferentes 
estratégias expressivas adotadas por vários atores na interpretação do "Soneto 
da Felicidade", de Vinicius de Moraes. Os recursos explorados foram a 
qualidade de voz, a evolução de f0 e da duração e a distribuição de pausa.

Também interessado nas diferentes formas de interpretação, o Prof. 
Dr. Lourenço Chacon (Unesp-Marilia) apresentou a proposta de análise de uma 
mesma canção, partindo do pressuposto que a informação prosódica seria 
categorizada na própria língua, como se tem categorias morfológicas e 
sintáticas. O Prof. explorou um dos constituintes prosódicos, a frase 
entonacional, na perspectiva teórica da fonologia no modelo proposto por 
Nespor; Voguel (1986) em duas músicas "Trocando em Miúdos"  e "A Ilha", 
interpretadas por diferentes cantores.  A metodologia adotada nos trabalhos 
provou que a percepção das pausas (detectadas por juízes) foi coincidente com 
o limite da frase entonacional, que a quantidade e o local de incidência das 
pausas geram diferenças de sentido.

O convidado internacional, o Prof. Dr. Marc Swerts, da Universidade 
de Tilburg (Países Baixos), tem pesquisado principalmente a análise funcional 
da  prosódia audiovisual, mas também é envolvido na análise prosódica da 
estrutura do discurso e do diálogo, se interessa no desenvolvimento e melhoria 
de sistemas computacionais de diálogo falados e na variabilidade de pronúncia 
padrão do Dutch. O Prof. exibiu clips de alguns dos experimentos para 

demonstrar a metodologia usada na investigação da expressão de emoções e 
atitudes, na perspectiva da prosódia audiovisual, tanto dos correlatos 
expressos em emoções positivas e negativas, como na detecção de 
informações verdadeiras e enganosas. Suas pesquisas mostram que os 
falantes usam sugestões 
visuais na área da boca e a cabeça para sinalizar a proeminência auditiva; o 
grande valor dos movimentos da sobrancelha na percepção dos acentos e que 
diferentes graus de ativação do organismo estão refletidos nas características 
prosódicas da expressão de um falante, em especial a variação da extensão de 
pitch  (agudo ou grave). Este breve relato não faz jus a brilhante palestra 
proferida pelo Prof., mas deixa aos interessados na área da expressividade oral 
registrado a necessidade de aprofundamento nos estudos sobre a sincronia 
entre a 
fala e o corpo e o quão vasto é este campo de pesquisa.

 A Profa. Dra. Izabel Viola apresentou o resultado da pesquisa 
realizada em parceria com a Profa. Léslie sobre os protocolos de análise da 
expressividade que tem sido usado nas pesquisas no Brasil. Focou a 
necessidade da orientação de uma concepção de linguagem e de 
expressividade, que explique a relação entre forma e conteúdo na fala e que 
contemple a voz como dinâmica, flexível e adaptável. Salientou que a avaliação 
deve ser mais pontual do que global, uma vez que as informações expressivas 
incidem em partes do discurso e, por fim, ressaltou a importância de se 
aprofundar estudos no entendimento do sentido simbólico do som e dos 
aspectos discursivos, com apoio da semiótica e da Lingüística e diferenciação 
do que se avalia na clinica e na pesquisa cientifica.

 A Profa. Dra. Leny Kyrillos contribuiu ao debate traçando um histórico 
da atuação prática na área. A discussão com os participantes foi enriquecedora 
e deixou no ar o muito que há por ser explorado nas diferentes vertentes de 
estudo da expressividade.

 A atividade cultural organizada e realizada por Enio Mello, contou 
com a emocionante participação da cantora  Antonieta Bastos e com a 
surpreendente revelação do talento da Camila Loiola, ambas integrantes do 
Laborvox.

Ano que vem tem mais!!! 

ACONTECEU
Izabel C. Viola

CHAMADA PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS:

- VI MOSTRA DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE VOZ DA PUC – SP.
DA UNIVERSALIDADE À SINGULARIDADE
1º de setembro 2007.

- XIV SEMANA DE FONOAUDIOLOGIA
III JORNADA MAURO SPINELLI - PUC-SP
de 03 a 06 de setembro de 2007.

- XV CONGRESSO BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA
VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
de 16 a 20 de outubro 2007.

- SEMANA ACADÊMICA PUC-SP

de 22 a 26 de outubro 2007.

DEPARTAMENTO DE VOZ – PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA CONGRESSO 
DE GRAMADO – SBFa 2007
Mini Curso 1. Atualização sobre a voz do professor
1.1 A contribuição científica do fonoaudiólogo na compreensão da 
voz do professor –  Leslie Piccolotto Ferreira
1.2 A voz do professor em sala de aula na visão do fonoaudiólogo e 
do educador –  Maria Lúcia Dragone 
1.3 A realidade do ensino à distância – Maria Elza Dorfman
Mini Curso 2. Fundamentos em avaliação e tratamento de voz 
contemplando
2.1 Voz clínica – Ana Cristina Cortes Gama
2.2 Voz profissional –  Mauricéia Cassol
2.3 Fononcologia – Marina Lang Fouquet
Mesas redondas:
Mesa 1. Voz falada e cantada profissional
Coordenadora: Maria Rita Rolim .Voz cantada – Elizabeth Amin
.Voz falada – Deborah Feijó
Mesa 2. Relação Fonoaudiologia-Otorrinolaringologia na avaliação e 
tratamento dos distúrbios da voz de diferentes etiologias
Coordenadora:  Patrícia Balata .Perspectiva Otorrinolaringológica - 

Geraldo Druck Sant’Anna
.Perspectiva Fonoaudiológica - Renata Azevedo
Mesa 3. Expressividade na perspectiva vocal, lingüística e de fala
Coordenadora: Leny Kyrillos
.Perspectiva da Fonoaudiologia - Izabel Cristina Viola
.Perspectiva da Lingüística -  Regina Ritter Lamprecht
Mesa 4. Análise da função vocal normal e alterada
Coordenadora: Maria Lúcia Masson
.Avaliação visual (externo e interno) – Silvia Pinho .Avaliação 
auditiva e acústica – Zuleica Camargo
Mesa 5. Intervenção fonoaudiológica nas paralisias de pregas 
vocais por diversas etiologias
Coordenadora: Christina Praça Brasil .Avaliação fonoaudiológica - 
Irene de Pedro Netto
.Tratamento fonoaudiológico - Kelly Cristina Silvério
Mesa 6. Reabilitação Fonoaudiológica no Câncer de Cabeça e 
Pescoço
Coordenadora: Lilian Aguiar-Ricz .Câncer de laringe - Ingrid Gielow 
.Câncer de boca - Viviane Carvalho Teles
Mesa 7. Voz e emoção na clínica fonoaudiológica e na voz 
profissional
Coordenadora: Iára Bittante de Oliveira .Marcadores de voz e fala 
nas emoções - Maria Aparecida Stier
.A emoção nas disfonias e na voz profissional -  Maryse Malta Muller
Mesa 8.  Voz: da infância à senescência
Coordenadora: Maria Aparecida Machado .Infância e Adolescência  - 
Márcia Simões  .Idade Adulta e Senescência -Alcione Brasolotto
Mesa 9. Perspectivas fonoaudiológicas na área de voz
Coordenadora: Juliana Algodoal .Voz clínica e profissional – Ruth 
Bompet de Araújo .Fononcologia – Luciana Passuelo do Valle-
Prodomo
Mesa 10. Aperfeiçoamento vocal
Coordenadora: Maria Lúcia Torres A voz no mundo corporativo: 
Mara Behlau A voz na mídia: Jaqueline Priston 


