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RESUMO 

 

O teatro caracteriza-se como uma das mais antigas expressões artísticas da 

humanidade, a partir do teatro surgem as linguagens cinematográficas e a 

teledramaturgia. Conceitualmente, o estudo da voz no teatro abrange 

especificidades que precisam ser melhor compreendidas pelo fonoaudiólogo, 

para que ele possa pesquisar e desenvolver seu trabalho não apenas centrado 

nas questões técnicas relativas à produção vocal, mas que aborde também a 

expressividade, uma vez que ainda são escassos os trabalhos na área de voz 

que privilegiem a expressividade cênica. Objetivo: Realizar o levantamento de 

produções científicas referentes à voz do ator de teatro, no período de 2008 a 

2012, e analisá-las.  Métodos: Foram selecionados trabalhos publicados no 

período de 2008 a 2012 nos seguintes bancos de dados: SciELO, LILACS,  

__________________ 

(1) Fonoaudiólogo. Especialista em Voz pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. Mestre em Ciências 

(Distúrbios da Comunicação Humana) pela Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP. Docente da Escola Técnica 

de Artes (ETA) da Universidade Federal de Alagoas – UFAL.Vice-coordenador do Comitê de Voz Profissional  da 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), gestão 2012-2013. 
 

(2)  Fonoaudióloga. Aperfeiçoamento em Motricidade orofacial e disfagia pelo CEFAC. Especialista em Voz- CFFa. 

Doutora e Mestre em Gerontologia Biomédica- PUCRS. Responsável pelo Setor de Fonoterapia do Hospital São Lucas 

da PUCRS. Professora no curso de especialização em odontopediatria da Faculdade de Odontologia da PUCRS.  

Coordenadora CEFAC-RS. Diretora Centro de Fonoaudiologia Ligia Motta. Coordenadora do Comitê de Voz 

Profissional da SBFa. 
 

(3) Fonoaudióloga. Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana. Especialista em Voz. Autora do livro “Voz, partitura 

da ação” (Plexus Editorial, 3 ed.). Diretora vocal interpretativa de Companhias teatrais de São Paulo, tais como 

“Mundana”, “Teatro Oficina Uzyna Uzona”, “Companhia São Jorge de Variedades”, entre outras. Docente da Escola 

Livre de Teatro de Santo André 



Portal Capes para consulta ao banco de teses e dissertações, Anais dos 

Congressos de Fonoaudiologia, Portal da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia para consulta de Mestrados e Doutorados na Área de Voz 

(1984-2009). Também foram investigados monografias de cursos de 

especialização, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, livros e 

capítulos de livros que tratassem da voz do ator, estudados por 

fonoaudiólogos. Resultados e Discussão: Foram encontrados 57 estudos 

publicados na área da fonoaudiologia voltados para a voz do ator de teatro. 

Sete artigos científicos completos foram publicados em periódicos (12,3%),47 

resumos em anais de congresso (82,6%), uma dissertação (1,7%),um capítulo 

de livro (1,7 %) e um livro que trata sobre a voz do ator em todo o seu 

conteúdo. Do total das publicações, 82,6% dos estudos foram publicados em 

anais de congressos científicos, o que coloca essa forma de publicação como 

principal meio de divulgação dos estudos na área da voz do ator de teatro na 

fonoaudiologia. Conclusão: Nos anos de 2008 a 2012 observou-se 

crescimento, embora pequeno, de tipos de produções científicas, num total de 

57 publicações relacionadas a voz do ator - no levantamento anterior de 2005 

até 2007 foram encontradas 50 publicações - o que demonstra que essa 

temática vem despertando o interesse da fonoaudiologia, mas que precisa ser 

diversificada em tipos de publicação. Nesse período, o principal tipo de 

publicação na área foram resumos em anais de congressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A voz cênica é parte central no processo de preparação de atores de 

teatro, bem como no processo criativo para pesquisa e montagem de peças, 

não somente devido ao alto grau de solicitação do aparelho fonador durante as 

atividades teatrais, mas também pelo requinte criativo exigido. A pluralidade de  

uso da voz no exercício cênico abrange diversas dimensões no teatro, que vão 

desde o estudo da fisiologia da técnica da voz falada e também da voz cantada 

até a constituição de uma poética da voz1;2. 

Dentre as vozes profissionais artísticas, a voz dos atores destaca-se por 

necessitar de uma grande plasticidade vocal, que possibilite ajustes 

específicos, flexibilidade e potência, a qual precisa ser incorporada na 

formação do personagem, inclusive por suas modificações timbrística e 

psicofísicas2,3.   

Seus usos expressivos diferenciam-se de outros profissionais da voz, como 

locutores e jornalistas de rádio e televisão, que respondem a padrões 

específicos aos veículos em questão, numa associação importante entre suas 

vozes pessoais e os modos expressivos exigidos ao uso profissional. 

Certamente há também marcas de retóricas teatrais reconhecíveis na emissão 

da voz de atores, entretanto suas vozes cênicas são modificadas em 

decorrência de composições criativas, ou seja, a cada novo projeto o trabalho 

propõe desafios e conquistas, ainda desconhecidos, ao ator e ao fonoaudiólogo 

que trabalhará no processo teatral4,5. 



A voz artística deve ser capaz de transmitir além dos aspectos presentes na 

linguagem cotidiana. O ator precisa aprofundar o estudo de seu personagem: 

os modos como são elaborados seus pensamentos, estados emotivos, a 

construção de imagens, para executá-los como ação cênica-física e sonora. 

Trabalhados estes aspectos, a voz artística precisa ser projetada no espaço de 

atuação2,5,6. 

O trabalho vocal do ator necessita conquistar um delicado equilíbrio entre 

sua natureza subjetiva e a expressão de sentimentos distintos dos seus 

próprios, e que precisam ser projetados amplamente a ponto de atingir todo o 

espaço cênico, além de atingir e envolver a platéia3. Esse é outro aspecto 

importante: o espaço teatral. Em outras atuações do ator, como no cinema ou 

na televisão, ele trabalha na composição de personagens, mas sua voz é 

amplificada, no teatro a projeção acaba gerando uma maior sobrecarga vocal e 

aumentando os riscos de alterações laríngeas e vocais4,6,7. 

No contexto da voz profissional artística, ainda são poucos os trabalhos 

que pesquisam singularidades da expressão cênica e da criação vocal de 

atores de teatro, com maior enfoque para saúde vocal, preparação do ator e 

aspectos terapêuticos, como veremos nos levantamentos do presente capítulo. 

Portanto, seu objetivo é o de realizar o levantamento da produção cientifica 

fonoaudiológica na área da voz de atores de teatro, no período de 2008 a 2012. 

 

 

 



MÉTODO 

 Para o levantamento de produções científicas fonoaudiológicas na área 

da voz no teatro foram selecionados artigos, teses, dissertações, monografias, 

livros e anais dos congressos de Fonoaudiologia no período de 2008 a 2012. 

A coleta das publicações foi realizada a partir da consulta a vários 

bancos de dados, tais como: Scientific Electronic Library Online (SciELO); 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 

Portal Capes para consulta ao banco de teses e dissertações; anais dos 

Congressos de Fonoaudiologia de 2008 a 2012; além de contatos via e-mail 

com cursos de especialização em voz e suas monografias; cursos de 

Graduação solicitando monografias e trabalhos de conclusão de curso; livros 

de voz profissional em Fonoaudiologia relacionados à voz de atores de teatro; 

Portal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia com o levantamento de 

mestrados e doutorados na área de voz; contato por email com Instituições de 

Ensino Superior que têm o Curso de Fonoaudiologia listadas no site do 

Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa); e Google acadêmico. 

Na pesquisa do material relativo à voz de atores de teatro, utilizou-se 

como descritores: teatro, voz cênica, artes cênicas, teatralidade e voz do ator. 

Foram incluídos, no respectivo levantamento, todos os trabalhos relativos à voz 

de atores de teatro publicados no período de 2008 a 2012. Não foram 

contemplados nessa catalogação os trabalhos que tratavam da voz de atores 

em outras áreas de atuação, como cinema, televisão, locução e dublagem. 

Após todo o levantamento, os dados foram tabulados em planilha Excel 

e em seguida, analisados de forma numérica e percentual. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram encontrados 57 estudos relacionados à voz de atores de teatro 

desenvolvidos por fonoaudiólogos no período compreendido entre 2008 e 

2012, conforme pesquisa online nos meios investigados, os quais foram citados 

no método.  

Em comparação ao último levantamento no período de 2005 a 20078, o 

número de publicações neste levantamento foi maior, atingindo um total de 60; 

já no outro levantamento, o total foi de 50 publicações. Entretanto, o presente 

levantamento compreende cinco anos de intervalo, e, o anterior, apenas três. 

 Na tabela 1, estão descritos as pesquisas encontradas de acordo com o 

tipo de produção. Observa-se que foram publicados 47 (82,4%) trabalhos em 

anais de congresso na forma de resumo, o que caracteriza esse formato como 

a principal ferramenta de pesquisa dos trabalhos relacionados à voz de atores 

de teatro. Também no levantamento anterior, de 2005 a 20078, os anais 

aparecem como o tipo de publicação mais encontrada e o segundo tipo mais 

encontrado foram os capítulos de livro (26%), numa porcentagem bem próxima 

aos anais (30%), o que não ocorre no presente levantamento, com apenas um 

capítulo encontrado (1,7 %). 

 

Em relação às demais formas de publicações, foram encontrados: 07 

(12, 2 %) artigos publicados em periódicos, 01 (1,7%) dissertação de mestrado, 

01 capítulo de livro (1,7%), na íntegra, tratando sobre a temática. 

 Os resultados levantados nesta pesquisa de publicações na área de voz 

e teatro seguem relatados abaixo, em tabela, figura e gráfico.  



 

Tabela 1. Distribuição da produção científica em Fonoaudiologia relacionada à 

voz do ator de teatro conforme a data de publicação.  

  

 

 

Figura 1: Distribuição percentual da produção científica relacionada à voz do 

ator de teatro de acordo com os anos de publicação. 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 1. Distribuição da produção científica relacionada à voz do ator de 

teatro de acordo com os tipos de publicação  



 

 

 Com base nos dados levantados referente às publicações da voz do ator 

de teatro, durante os últimos cinco anos observou-se crescimento, mesmo que 

discreto. A principal forma de publicação dos trabalhos com essa temática 

foram publicados em anais de congressos científicos 47 (82,4%), seguidos de 

de 07 (12, 2%) artigos publicados em periódicos.(informação repetida) 

 Como a principal ferramenta de divulgação dos trabalhos com essa 

temática foram resumos em anais de congressos científicos 47 (82,4%) 

referentes a voz do ator foram os resumos em anais de congressos, acredita-

se que esses trabalhos também poderão ser publicados em forma de artigos 

científicos, em revistas indexadas. 

 Na análise do levantamento das publicações realizadas não foram 

encontrados trabalhos de conclusão de curso (TCC), bem como monografias 

de especialização e teses de doutorado. De fato, observou-se uma redução de 

publicações neste período, pois, no levantamento anterior8, 16% das 

publicações foram de trabalhos de conclusão de curso, 10% de dissertações de 



mestrado, 8% de monografias de especialização e 8% de tese de doutorado 

(apenas uma). 

 No ano de 2010, encontrou-se a publicação de uma dissertação de 

mestrado. Acredita-se que alguns fatores podem ser destacados em relação  

ao número reduzido em alguns tipos de publicação, no presente levantamento 

como o fato de  estudos realizados não estarem sendo publicados e o de 

algumas instituições de ensino não responderem ao email enviado pelo 

Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com a 

solicitação do levantamento das produções científicas em voz profissional. 

Outro fator pode ser a baixa motivação do fonoaudiólogo em aprofundar essa 

temática em monografias, dissertações de mestrado, tese de doutorado, haja 

visto o fato de que, desde sua formação, esta área não é apresentada aos 

alunos, por uma deficiência na grade curricular da maior parte dos cursos de 

graduação em Fonoaudiologia. 

 Em relação aos temas encontrados neste levantamento e no anterior, de 

2005 a 2007, é curioso que os enfoques se mantenham os mesmos, os quais 

são, em primeiro lugar, os estudos da preparação do ator, as técnicas vocais, 

saúde e higiene vocal, a fonoterapia, a investigação dos recursos vocais e seus 

usos, bem como os métodos de análise vocal; e, em segundo lugar, os 

aspectos interpretativos, criativos, da textualidade, do estudo das emoções. 

Além disso, o tema pesquisado, em ambos os levantamentos, foi o da inserção 

do fonoaudiólogo no teatro. Em último lugar, o tema pesquisado foi o da 

inserção do fonoaudiólogo no teatro. Seria interessante que a multiplicidade 

temática possa ser abordada em todos os aspectos, pois necessitamos 



compreender mais e mais como investigar e trabalhar os caminhos da criação, 

tão importantes e ainda pouquíssimo conhecidos pela Fonoaudiologia. 

 

CONCLUSÃO  

 O levantamento de publicações realizado, no período de 2008 a 2012, 

em voz profissional do ator de teatro, possibilitou verificar  crescimento, embora 

pequeno, em tipos de publicações fonoaudiológicas, relacionadas à arte e a 

ciência vocal no campo teatral. 

 A principal ferramenta de divulgação das pesquisas relacionadas a essa 

temática foram os resumos em anais de congresso científicos e o fator mais 

preocupante é o numero reduzido de estudos de trabalhos de conclusão de 

curso, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

sinalizando, provavelmente, uma deficiência na formação do fonoaudiólogo 

para área da voz no teatro. 

Por meio do levantamento realizado, vislumbra-se a necessidade de que 

esta área seja mais investigada por fonoaudiólogos; há muitas publicações não 

incluídas neste capítulo porque são estudos de pesquisadores vinculados às 

áreas cênicas. Em tais trabalhos percebe-se, por exemplo, o interesse pelo 

estudo da palavra e da gestualidade da voz do ator. Fica para nós um estímulo, 

para futuras publicações, assim como uma necessidade de que ambas as 

áreas, cênica e fonoaudiológica, possam traçar caminhos de pesquisa em 

comum.  
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