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 Mostra de Voz
 Data de defesas

Mais um semestre está por terminar, e num balanço rápido podemos 
dizer que duas atividades, nesse período, merecem destaque: as 
comemorações do Dia Mundial da Voz e o XVIII Seminário de Voz da PUC-SP. 

Na primeira, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), além de um plantão para esclarecimentos de dúvidas e 
distribuição de água e maçã, foi realizada uma mesa redonda com profissionais 
da voz composta pelo imitador, Antonio Celso Júnior, pelo teleapresentador, 
César Tralli, ator, Dan Stulbach, professor, Mário Sérgio Cortella, cantor, Maúde 
Salazar, e as fonoaudiólogas da PUC-SP. O auditório esteve repleto de 
professores, alunos da graduação, aprimoramento, pós-graduação e mestrado 
em Fonoaudiologia e de professores e alunos de outros cursos da PUC-SP. Os 
convidados foram questionados sobre os cuidados que cada um tem com a 
própria voz, bem como as recomendações que cada um faria para quem 
estivesse iniciando sua carreira. De um modo geral, cada profissional contribui 
para um maior conhecimento sobre a temática, na medida em que cada um 
exemplificou como utiliza a voz durante as atividades ocupacionais. Para 
finalizar o evento e a comemoração do Dia Mundial da Voz, uma oficina vocal foi 
ministrada por Sandra Espiresz com a participação efetiva do público! 

No XVIII Seminário demos continuidade aos estudos e pesquisas sobre 
a expressividade, destacando nesta atividade as questões do ritmo, pausas e 
taxa de elocução. Depois de uma retomada histórica dos estudos sobre 
expressividade e questões terminológicas, realizada pela Profª Drª Izabel 
Cristina Viola, o lingüista Prof. Dr. Alexsandro Meireles apresentou definições e 
estudos sobre ritmo, pausa e taxa de elocução, aspectos pesquisados em sua 
tese de doutorado. No período da tarde, as fonoaudiólogas Profª Drª Claudia 
Cotes e Profª Mônica Montenegro apresentaram a prática relacionada a esses 
parâmetros.

Ao final, os presentes levantaram os principais aspectos discutidos 
durante o dia, na tentativa de organizar uma agenda para futuros estudos e 
pesquisas, e definição do próximo Seminário. No segundo semestre, o nosso 
Congresso, a ser realizado em Campos do Jordão (26 a 29 de setembro), e a VII 
Mostra de Voz (25 de outubro), que reúne todas as pesquisas sobre voz 
realizadas na PUC-SP, merecerão nossa atenção e desde já estamos nos 
preparando e convidando todos!!!

16º Congresso Brasileiro e Fonoaudiologia

Local: Campos do Jordão Convention Center – SP
 
Data: 24 a 27 de Setembro de 2008

Tema: Fonoaudiologia e Cidadania
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Autora: Cláudia Cotes

Esta pesquisa teve como 
objetivo analisar, nas narrações dos 
apresentadores de telejornais, a 
relação entre os gestos vocais e 
corporais, além de investigar a 
evolução ocorrida, em termos 
estilísticos, nesse tipo de gênero, 
interpretando-a em função das 
especi f ic idades do momento 
histórico-social.

Foram considerados três 
momentos históricos: o momento 
inicial do telejornalismo (1968), o 
momento intermediário (1980) e o 
momento atual (2005). O termo 
“gesto vocal” foi utilizado para 
designar os elementos da dinâmica e 
da qualidade vocais, ou seja, os que 
constituem a prosódia das línguas 
em sua interação com os segmentos 

fônicos. O termo “gesto corporal” foi 
usado para indicar os movimentos 
do corpo que acompanham a 
expressão vocal.

 A análise dos gestos vocais é 
ancorada na Fonética Experimental 
e a dos gestos corporais nas 
abordagens comunicativas de 
n a t u r e z a  c i n é s i c a .  O s  
procedimentos metodológicos de 
análise dos dados englobam a 
e x t r a ç ã o  d o s  v a l o r e s  d o s  
parâmetros acústicos de duração e 
f r eqüênc ia  f undamen ta l  de  
segmentos fônicos, sílabas e 
unidades vogal-vogal (V-V).

A aná l ise  dos  ges tos  
corporais consistiu na captura de 
imagens de vídeo que demonstram 
seqüênc ias  de  mov imen tos  

posturais, das mãos e da face.
A presença ou ausência de 

co-ocorrência entre gestos vocais e 
corporais é abordada em relação à 
atribuição das ênfases e pausas 
dadas pelos apresentadores de 
telejornal.

Por meio dessa análise, 
constatam-se alterações estilísticas 
na forma de apresentação dos 
telejornais ao longo das décadas. 
Essa evolução reflete uma tendência 
de afastamento do estilo de leitura, 
influenciada pela escrita das 
palavras e gestualidade corporal 
minimizada para um estilo de 
narração oral dos fatos, tendência 
essa interpretada como reflexo do 
esforço da mídia no estabelecimento 
de interlocução com o público.

Existem diversas vertentes que 
permeiam a área da saúde do 
trabalhador, porém, não há dúvida de 
que as condições de trabalho, incluindo 
os riscos ambientais e organizacionais.

Os distúrbios da voz podem 
estar relacionados à inadequada 
competição sonora nas salas de aulas, 
decorrente dos elevados níveis de 
p r e s s ã o  s o n o r a .  
Pesquisas que possam reconhecer e 
ava l ia r  o  ru ído  nas  esco las ,  
relacionados aos distúrbios vocais, 
bem como seus possíveis efeitos na 
saúde representam importante 
subsídio para o planejamento das 
ações do fonoaudiólogo.

O objetivo deste estudo foi 
avaliar as queixas de saúde e o 
incômodo decorrente do ruído na 
escola em professores com e sem 
distúrbios de voz de duas escolas da 
rede municipal de Sorocaba.

Esta pesquisa foi um estudo 
epidemiológico do tipo transversal de 
inquérito em que foram selecionadas 2 
escolas em localidades distintas no 
mun ic íp io  de  Sorocaba-SP e  
categorizadas em E1 (27 professores) e 

E2 (26 professores).
Foram realizados exames de 

nasofibrolaringoscopia nos 53 
professores do quadro ativo das 
escolas e após os exames os 
p r o f e s s o r e s  r e s p o n d e r a m  2  
questionários referentes as queixas 
de saúde e incômodo do ruído.

Os resultados apontaram que 
a prevalência de distúrbios de voz da 
E2 foi maior do que da E1, porém as 
queixas de problemas vocais foram a 
mais freqüente em professores da 
E1do que os professores da E2; todas 
as queixas mostram-se mais 
freqüentes em professores sem 
distúrbios de voz do que em 
professores com distúrbios de voz, 
para ambas as escolas, exceto os 
problemas na coluna; a queixa de 
alergia foi a mais relatada pelos 
professores de ambas as escolas e 
teve maior ocorrência; todos os 
professores de ambas as escolas 
relataram a presença do ruído no local 
de trabalho; a E1 relatou em maior 
freqüência que a principal fonte de 
ruído é proveniente do ambiente 
interno e que este atrapalha suas 

aulas. Em contrapartida, a E2 relatou 
que a principal fonte de ruído é 
proveniente do ambiente externo; os 
professores da E1 relataram em maior 
freqüência reconhecer os efeitos do 
ruído na saúde; dentre os efeitos 
relacionados ao incômodo do ruído, os 
mais citados foram: stress/irritação, 
dores de cabeça e intolerância a sons 
intensos em professores com 
distúrbios vocais em ambas as 
escolas. Tais sintomas encontraram-
se mais freqüentes na E1 do que na 
E2. Nos testes estatísticos, os 
sintomas de enjôo, azia e a presença 
do ruído externo tiveram diferenças 
estatisticamente significantes e houve 
correlação com a presença de 
distúrbios de voz em professores da 
E1.

S e g u n d o  o  r e l a t o  d o  
reconhecimento do efeito do ruído na 
saúde, os professores sem distúrbios 
de voz, relataram a presença do 
stress/ irritação e tais sintomas 
estiveram correlação com professores 
sem distúrbios de voz.

O estudo dos gestos vocais e corporais no telejornalismo brasileiro

Tese de Doutorado

Incômodo decorrente do ruído nas escolas em professores com e sem distúrbios 
vocais - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 2008

Autora: Elaine Cristina Gemaque de Matos
Orientadora:  Ana Cláudia Fiorini

Dissertação de Mestrado

 elainegemaque@hotmail.comE

Cclaudiacotes@uol.com.brOrientador: Sandra Madureira
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Mara Behlau
Diretora do Centro de Estudos da Voz - CEV

SINTOMAS VOCAIS, ALTERAÇÕES DA QUALIDADE VOCAL E LARÍNGEA EM 
PROFESSORES: ANÁLISE DE INSTRUMENTOS

Autora: Maria Fabiana Bonfim de Lima
Orientadora: Léslie Piccolotto Ferreira fbl_fono@yahoo.com.br

Dissertação de Mestrado

O mundo da voz ficou mais 
silente. No dia 15 de maio perdemos a 
Prof Dra Janina K. Casper, que faleceu 
com 77 anos, em sua casa, após lutar por 
cinco anos contra um câncer ósseo. 

Profa Janina nasceu em Zgierz, 
na Polônia, e foi para os Estados Unidos 
com sua família em 1937. Cresceu em 
Nova Iorque, onde conheceu seu marido e 
casou-se em 1958. A família mudou-se 
para a cidade de Syracuse, Rhode Island, 
em 1963, onde o casal ingressou na vida 
acadêmica, passando a ser também 
extremamente ativo na comunidade. 
Viveram também por dois anos nos 
Países Baixos, onde a professora realizou 
seu pós-doutoramento e passou a exercer 
grande influência sobre a fonoaudiologia 
européia, participando ativamente de 
eventos especificamente médicos, nos 
quais incansavelmente compartilhava sua 
visão sobre trabalho em equipe, e 
também nos congressos da IALP 
(International Association of Logopedics 
and Phoniatrics), nos quais destacava a 
n e c e s s i d a d e  d e  u m  s e r v i ç o  
fonoaud io lóg i co  de  exce lênc ia ,  
i ndependen temen te  do  t i po  de  
configuração profissional do país em 
questão. A Dra Janina Casper foi 
Professora Emérita de Fonoaudiologia no 
“SUNY (State University of New York) 
Health Science Center”, membro da 
“ASHA (The American Speech, Language 
and Hearing Association)”, da “NYS 
Speech,  Language and Hear ing 
Association” e da “The Voice Foundation”. 
Fundou o “Syracuse Voice Center”, que se 
tornou um centro de referência nacional e 
internacional, apesar de se situar em uma 
cidade pequena dos Estados Unidos. 

JANINA K. CASPER 1931-2008JANINA K. CASPER 1931-2008

Escreveu livros essenciais na área de voz, 
entre os quais se destacam as três edições 
da obra “Understanding Voice Problems: a 
physiological perspective for diagnosis and 
treatment” (3 ed. Williams & Wilkins, 1996), 
traduzida também para o português 
(“Compreendendo os Problemas de Voz: 
uma perspectiva fisiológica ao diagnóstico 
e ao tratamento”, 2 ed., 1996, Artes 
Médicas). Em 2006 recebeu o prêmio 
“Frank R. Kleffner Lifetime Clinical Career 
Award” e foi também reconhecida com as 
mais altas premiações da ASHA.

É considerada uma das mais 
objetivas pesquisadoras clínicas e 
especialista em voz, tendo contribuído 
profundamente para o desenvolvimento do 
trabalho multidisciplinar em nossa 
especialidade. Ampliou as fronteiras da 
prática do fonoaudiólogo, nos diversos 
centros de ensino e pesquisa que visitou.  
Além de ser fonoaudióloga e professora 
destacada, teve um envolvimento profundo 
com a congregação Beth Sholom-Chevra 
Shas e seu interesse em artes sociais e 
fotografia fez com que recebesse diversos 
prêmios pelo registro de imagens 
preciosas durante suas viagens. Visitou o 
Brasil diversas vezes, como professora 
convidada pela então Sociedade Brasileira 
de Laringologia e Voz – SBLV e como 
palestrante dos Simpósios Internacionais 
do Centro de Estudo da Voz - CEV, que 
inclusive publicou um livro em sua 
homenagem (“O melhor que vi e ouvi: 
atualização em Laringe e Voz, vol. II, 
Revinter, 2000). Fez amigos por onde 
passou, manteve o bom humor mesmo nos 
momentos de muita dor e nunca deixou de 
ter projetos profissionais. Na semana que 
antecedeu sua partida estava trabalhando 

na nova versão do programa Vocal Parts 
(Blue Tree Publishing), pelo qual tinha um 
carinho especial. Celebrou alegremente as 
vitórias durante o curso de sua 
enfermidade, criando força para participar 
d e  e v e n t o s  i n t e r n a c i o n a i s  c o m  
a p r e s e n t a ç õ e s  i n s p i r a d o r a s  e  
comemoradas com reuniões de amigos, 
nas quais instigava seus colegas de 
profissão a desenvolverem estratégias 
para a melhoria da qualidade da 
Fonoaudiologia no mundo. Apesar de ter 
se aposentado por questões de saúde, 
nunca se afastou dos eventos científicos, 
pois dizia que ninguém a conhecia melhor 
que seus colegas de profissão, com os 
quais se identificava.

Teve dois f i lhos,  Michele,  
epidemiologista e Jeff, ator. Seu desejo de 
ter netos foi atendido com o nascimento de 
Maya, Noah, Ben e Theo, que receberam 
toda a atenção e fotos da avó, que nos 
últimos anos driblou o clima duro de Rhode 
Island com um apartamento na Florida, 
onde recebia familiares e amigos. Sua 
contribuição é atemporal e as saudades de 
sua risada franca e atitude vencedora 
serão sempre sentidas.

 
Janina K. Casper

Prezados Colegas,

O Conselho Federal de Fonoaudiologia nos informa que na última quarta-feira 
(18/06) foi promulgada a Lei 11.704/2008 que institui o Dia Nacional da Voz.

PONTO PARA TODOS NÓS!

NOTANOTA
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João Gilberto – Eu sei que vou te amar (ao vivo)

João é o cantor que inaugura essa maneira soprosa de cantar, 
com pouco volume, com discreta nasalidade e sempre com uma 
enorme clareza de intenção. Esse Cd reúne os maiores clássicos 
da bossa-nova na interpretação impecável desse incrível 
intérprete que até hoje, aos 77 anos, lota o Carnegie Hall.

Antonio Carlos Jobim em Minas (ao vivo piano e voz)

Tom Jobim é, sem dúvida, o maior compositor da bossa nova. 
Sua voz rouca e com uma ressonância bem baixa, 
provavelmente em decorrência do charuto e do álcool, sempre 
tornou suas interpretações marcantes. Nesse Cd é possível 
ouvi-las com clareza, uma vez que o tradicional coro de 
mulheres que por anos o acompanhou, não está presente 
nessa gravação. Podemos ouvir e nos deliciar com seu piano e 
sua voz.

- Mostra de Voz
Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Data 25/10/2008 - Aguarde Informações!

- III Encontro do Departamento de Voz
ACONTECE EM 2009  

  

AGENDA

Ser brasileiro é gostar e saber apreciar esse gênero musical responsável por difundir a nossa música pelo mundo.
A maneira de cantar a bossa nova é única,
Inaugura uma relação ainda inédita entre fala e canto, e valoriza a voz que tem pouca projeção e harmônicos sutis, com uma importância 
na maneira como as palavras são ditas.
Escolho dois Cds da bossa nova, entre mil outros maravilhosos que considero fundamentais.

Joni Mitchel - Shine

Joni Mitchel, cantora e poetisa canadense, fez fama por ter uma 
música com influência de jazz e de folk rock. Suas letras são 
introspectivas e de caráter romântico, e estão entre as melhores 
criadas na história do rock. Joni é conhecida por letras de protesto 
e por marcar sua posição política e social por meio da sua música. 
Esse último Cd, de 2007, traz um clima mais româtico e ressalta a 
grande intrumentista, arranjandora e compositora.

XVIII Seminário de Voz da PUC-SP
 VOZ E EXPRESSIVIDADE: ASPECTOS DA ORALIDADE

Fórum de Debates
Aspectos discutidos durante o Seminário:                                

13 de junho de 2008

- A literatura evidencia problemas conceituais quanto ao fazer fonoaudiológico para questões específicas, no que diz respeito a 
expressividade;
- É necessário estabelecer diferença entre o que é questão, princípios, fundamentos e o que é instrumento/procedimento;
- Necessidade de buscar perspectivas teóricas para estudar a relação som/sentido (produção da Prof.a. Dra. Madureira pode 
ser um ponto de partida);
- Na literatura há autores que podem subsidiar nossos estudos e pesquisas segundo diferentes concepções: ritmo como 
linguagem (Meschonnic), ritmo como característica da fala (Hayes, Port, Abercrombier, Nespor & Vogel, Bisol);
- Há um incômodo entre os fonoaudiólogos quanto à aplicação prática do que é trazido pela literatura. Talvez, a partir de um 
objeto claro, seja possível buscar literatura condizente, que sustente a prática.
- Trabalhos focais X processuais: como compreender estas duas intervenções, focal e processual, do ponto de vista dos 
princípios do nosso trabalho X demanda de trabalho, em suas exigências mais pontuais ou em longo prazo. ? Base corporal (como 
acesso a mudanças na voz) para o trabalho com voz. O trabalho corporal se entrelaça às dinâmicas vocais pretendidas, nas relações 
com o tempo, com o espaço, com a melodia etc.
-  Diferentes demandas X diferentes métodos de trabalho X diferentes inserções da fono (local de trabalho) X diversas 
visões/princípios;
- Não confundir demanda com visão de trabalho; demanda requer escuta;
- Visão de trabalho é uma concepção/princípio;
- Questão da produção de pesquisas na área atendendo às determinações dos órgãos de pesquisa (os quais estão 
estabelecendo uma visão dentro da Fonoaudiologia, para a qual os estudos devem se adequar);
- Atentar para a linha editorial dos periódicos (Lourenço);
- Pré-expressividade (se debruçar sobre os elementos da expressividade sem agregar significação, reconhecendo uma 
dinâmica de funcionamento que sirva como instrumentalização do sujeito); Expressividade é quando a linguagem é contextualizada 
(agrega significação).


