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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi investigar aspectos vocais de um grupo 

de regentes de corais amadores adultos. Para a realização deste estudo 

20 sujeitos responderam a um questionário onde foram investigados 

presença ou não de queixas vocais, sintomas laríngeos, hábitos, saúde 

geral, e aspectos específicos da regência e ambiente de ensaios. O 

estudo indicou que sintomas laríngeos e vocais estiveram presentes na 

maioria dos sujeitos. Estes relatos são indicativos de disfonia e 

merecem investigação médica e acompanhamento fonoaudiológico 

para re-equilíbrio da função fonatória. Os dados reforçam a 

necessidade de trabalho vocal de prevenção e promoção à saúde junto 

aos regentes de coral. 

ABSTRACT: The purpose of this research was to investigate vocal 

aspects of a regents' group of adult amateur choral. For the 

accomplishment of this study, 20 subjects answered a questionnaire 

where it was investigated presence or not of vocal complaints, 

laryngeal symptom, habits, general health and specific aspects of the 

regency and the atmosphere of rehearsals. The study indicated that the 

laryngeal and vocal symptoms were present in most of the subjects. 

These reports are indicative of dysphonia and they deserve medical 

investigation and speech patologist accompaniment for balance of the 

phonatory function. The data reinforce the need of vocal work of 

prevention and promotion to the health with the choral regents.  

I. INTRODUÇÃO 

Ensaiar grupos corais envolve muito mais dificuldades do 

que apenas as relacionadas ao aprendizado musical. A maioria 

dos corais amadores recebe um grupo muito heterogêneo de 

integrantes, em geral com pouca ou nenhuma formação musical 

específica. Zander (2003) considerou que quando nenhum 

cantor tem a habilidade de ler música (o que normalmente 

ocorre nos corais amadores), o aprendizado se faz por imitação, 

e quase sempre o mais indicado é que o regente cante cada voz, 

ainda que com o apoio de um instrumento. Alvarenga (2006) 

afirmou que o coral necessita de um estímulo sonoro que seria o 

exemplo vocal do que o regente quer do seu grupo, e não 

simplesmente a descrição dele. 

O uso vocal excessivo, muitas vezes fora de sua tessitura 

vocal, pela necessidade de entoar todos os naipes, aliado ao alto 

nível de ruído das salas de ensaio e condições acústicas 

insatisfatórias são fatores que exigem grande esforço vocal e 

podem desencadear o surgimento de disfonias (REHDER & 

BEHLAU, 2008).  

Vários autores já mencionaram a importância da higiene 

vocal, prevenções e cuidados com o aparelho fonador e saúde 

geral, e necessidade de aquecimento e desaquecimento vocal 

para cantores (CAMPOS, 1995; HAMAM, KYRILLOS, 

BORTOLAI & FIGUEIREDO, 1996; BEHLAU & REHDER, 

1997; DINIZ & BEHLAU, 2006). A literatura também 

menciona   vários   estudos   a   respeito  do  cuidado da  voz  do 

 

 

professor, comentando que a atividade de ensino aumenta o 

risco de problemas vocais (SIMÕES, 2000; FUESS & 

LORENZ, 2003; ORTIZ et al., 2004; SILVÉRIO et al., 2008), 

por causa da grande demanda vocal e exposição a vários fatores 

de risco. 

Na regência coral, exige-se o domínio tanto da emissão de 

voz falada como da voz cantada que são duas realidades 

distintas (BEHLAU et al., 2001). O regente coral, então, 

expõe-se aos problemas vocais tanto próprios de cantores como 

de professores. Poucos estudos têm mencionado as 

particularidades deste profissional de voz. Em 1999, Rehder 

afirmou: “pouco se sabe ainda sobre a dinâmica profissional e 

especificidades inerentes a profissão de regente de coral, 

incluindo aspectos vocais.” Fernandes et al. (2006) refletiram 

sobre a diversidade de funções exercidas pelo regente durante 

os ensaios de coral, abordando aspectos de interpretação, 

execução e preparação vocal. 

No presente estudo, foram observados aspectos vocais 

exclusivamente de regentes de corais amadores, pois se percebe 

que a demanda vocal é ainda maior do que nos corais 

profissionais. Os corais amadores são grupos cujo regente 

precisa demonstrar com sua voz o modelo sonoro pretendido a 

fim de fazer-se entender pelo coral. Pela falta de conhecimento 

musical específico dos participantes, comum na maioria dos 

integrantes de corais amadores, os cantores não conseguirão 

compreender o objetivo pretendido sem que haja um modelo a 

ser imitado. A voz do regente então cumpre o papel de 

demonstrar a afinação, sonoridade e dinâmica esperadas.  

Este estudo pretendeu investigar queixas, sintomas laríngeos, 

hábitos, saúde geral, aspectos específicos da regência e 

ambiente de ensaios de um grupo de regentes de corais 

amadores adultos.  

II. REVISÃO DE LITERATURA 

Cada vez mais a Otorrinolaringologia e a Fonoaudiologia 

tem voltado seus olhos para a voz de profissionais que a usam 

como instrumento de trabalho, porque existe um risco maior de 

ocorrerem disfonias nestes grupos. Existe uma necessidade de 

ações preventivas, aliada ao problema da falta de conhecimento 

que normalmente estes profissionais têm sobre cuidados vocais. 

Estes cuidados são amplamente divulgados e praticados por 

cantores e artistas, mas não entre professores e outros 

profissionais que fazem uso intenso da voz, como os regentes 

de corais (BEHLAU & REHDER, 1997).  

  A preocupação em observar os devidos cuidados com 

a voz geralmente surge quando a capacidade de trabalho é 

afetada pela disfonia, e ocorre um prejuízo econômico. Uma 

vez que não existe ainda um respaldo legal para incapacidade 

laboral por disfonias, o prejuízo acaba sendo do próprio 

profissional (ORTIZ et al., 2004).   



Existem vários estudos como o de Kyrillos et al. (1998) 

comprovando que problemas vocais tendem a ser mais 

freqüentes na população que necessita utilizar a voz 

profissionalmente. Isso ocorre por causa da grande demanda 

vocal. (SIMÕES, 2000). 

Behlau et al. (2003) descreveram dois tipos básicos de voz 

profissional: a falada e a cantada. Na regência coral exige-se o 

domínio de ambas as situações, o que gera a necessidade de 

ajustes nem sempre fáceis de serem realizados. Ainda Rehder e 

Behlau (2008) descreveram: “para o fonoaudiólogo, o estudo 

da voz do regente de coral é fundamental na compreensão dos 

mecanismos vocais específicos de utilização das vozes falada e 

cantada.” Com a voz falada, a semelhança de um professor, o 

regente instrui, descreve objetivos pretendidos, especifica 

aspectos musicais das peças estudadas, e controla a disciplina 

do grupo. Com a voz cantada, demonstra diferentes sonoridades 

vocais, corrige afinação, além de exemplificar a emissão 

pretendida.  Frequentemente ainda participa de outros corais 

como cantor e desenvolve atividades letivas paralelas 

(REHDER & BEHLAU, 2008).   

  Por questões econômicas, é muito comum que as funções 

de regente, preparador vocal e pianista recaiam exclusivamente 

sobre o próprio regente, um único profissional, que muitas 

vezes não tem o conhecimento específico necessário para todas 

estas funções. Atuando como pianista ao reger o coral, é normal 

que o regente faça uso de posturas inadequadas para a emissão 

vocal na busca de conciliar a visualização e orientação 

necessária ao coral com a execução do instrumento. Além disso, 

com as mãos ocupadas, o gestual será totalmente realizado por 

movimentos de cabeça, o que contribui para maior tensão 

muscular e conseqüente cansaço vocal. Nessa situação também 

é comum que o regente cante junto com o coro, para facilitar a 

precisão de entradas. 

Segundo Diniz e Behlau (2001) e Alvarenga (2007), pode-se 

distinguir os corais em duas grandes categorias: grupos 

profissionais e grupos amadores. Nos coros profissionais os 

cantores possuem conhecimentos específicos, prestam 

concurso para ingressar no grupo e são contratados para ensaios 

e apresentações. Nos coros amadores, o único profissional 

contratado é o regente, e geralmente os cantores participam do 

grupo voluntariamente. Nestes coros são acolhidos cantores 

com pouca experiência vocal e musical, assim como alguns 

(mais raros) cantores que já possuem alguma experiência. É 

comum existir uma grande rotatividade de cantores, uma 

diversidade grande de emissão vocal, o que causa dificuldade 

de afinação e equilíbrio das vozes, uma vez que o coro precisa 

de tempo para amadurecimento vocal. 

 O coral amador ainda dependerá mais efetivamente dos 

modelos vocais demonstrados pelo regente, já que, em sua 

maioria, os integrantes não terão conhecimento e vivência 

musical suficiente para compreenderem nuances de fraseado, 

articulação, dinâmica, e interpretação como legatto, stacatto, 

pianíssimo, mezzoforte, rubato, etc, tão comuns ao discurso 

cantado. O mais usual é que o regente demonstre (cantando) 

qual o tipo de emissão que espera do coral naquele determinado 

trecho musical (FIGUEIREDO, 2006). 

Martinez (2000) afirmou que ao buscar algum efeito vocal 

ou alguma emissão vocal diferenciada, o regente precisa ter 

certeza do que está pedindo. É necessário um tempo de estudo 

pessoal de técnica vocal para que o regente possa estar certo das 

melhores alternativas para que os cantores superem 

determinadas dificuldades, ainda que o trabalho de técnica 

vocal do cantor deva estar, preferencialmente, a cargo de um 

especialista de voz. O regente que atua também como 

preparador vocal tem sobre ele uma sobrecarga de funções para 

as quais normalmente ele não tem conhecimento suficiente para 

assumir. Ele entende a necessidade de aquecer o coro, mas 

muitas vezes não sabem como e por quanto tempo fazê-lo. 

Diniz & Behlau (2006) reforçaram esta idéia afirmando que 

poucos são os regentes que desenvolvem algum critério para 

saber se as vozes estão aquecidas nos ensaios. As técnicas para 

aquecer e desaquecer o coro foram adquiridas principalmente 

por meio de observações de outros corais ou regentes. 

Lakschevitz (2006) afirmou que o professor de técnica vocal, 

ou preparador vocal, é um profissional extremamente 

necessário para auxiliar ao coro na busca da produção de uma 

sonoridade desejada, sem prejuízos ou desgaste para a voz dos 

cantores, ou sobrecarga para o regente. Entretanto, isso não 

significa que o regente de coral deva abrir mão de seus próprios 

conhecimentos sobre técnica vocal. É preciso estar atento para 

o fato de que o resultado final, a sonoridade pretendida, a 

concepção e interpretação da obra recairão, 

inquestionavelmente sobre o regente. 

Zander (2003) afirmou que o regente não precisa de uma 

grande voz, como a de um solista, mas que deve ser capaz de 

dar exemplos do som que espera do seu coral com sua própria 

voz. E ainda declara: “o coro é o espelho de seu regente”. A 

responsabilidade de cantar para ensaiar o seu coro, 

exemplificando o tipo de sonoridade pretendida, mesmo que 

isso acarrete desgaste vocal, é sempre atribuída ao regente do 

coral. 

Figueiredo (2006) afirmou: “ter o som de um coro na mão é 

uma experiência insubstituível, ainda mais quando eu tenho a 

consciência de que esse som é o resultado do meu trabalho, da 

lenta construção de uma idéia interpretativa e de uma 

sonoridade”. Pode-se dizer que uma das etapas do trabalho do 

regente é a de construir a sonoridade do coral, e boa parte dessa 

construção, quando se trata de coral amador, virá da imitação 

do modelo vocal do seu regente.  

Rehder (2008) descreveu a importância e responsabilidade 

do regente frente à sua própria performance vocal, uma vez que 

ela tende a ser imitada pelos integrantes do seu coral, ainda que 

isso não tenha sido pedido explicitamente. Para que o 

desempenho do regente seja adequado, ele precisará ter amplo 

conhecimento vocal, exemplificando com sua própria voz 

diversos tipos de emissão vocal. Problemas de emissão, postura 

e respiração tenderão a ser imitados pelo coral. 

III. MATERIAL E MÉTODO 

A amostra se constituiu de 20 regentes de corais adultos 

amadores, com idade entre 20 e 50 anos, com periodicidade de 

ensaios no mínimo semanal. Os sujeitos poderiam ter ou não 

formação acadêmica específica. Os sujeitos, após assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido (CEP-UTP no 

00048/2008), passaram por entrevista onde foram investigados: 

percepção sobre a própria voz; sintomas laríngeos e vocais; 

hábitos; saúde geral e aspectos específicos da regência coral. 

Cada sujeito respondeu o questionário individualmente, com a 

ajuda da pesquisadora para esclarecer as questões, quando 



necessário. Após a coleta dos dados, estes foram tratados por 

meio de análise estatística descritiva (porcentagem). Foram 

excluídos da amostra sujeitos com formação específica em 

canto ou fonoaudiologia, e acima de 50 anos, por causa do 

processo natural de envelhecimento vocal. 

IV. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A amostra deste estudo envolveu regentes com tempo de 

regência que variou de 1 a 32 anos, com uma média de 10,55 

anos. O número de corais regidos variou de  1 a 4, com média de 

1,8 corais. O número de integrantes dos corais variou de 16 a 

mais de 40 integrantes, com média de 24 a 40 coralistas. Os dias 

de trabalho com a regência por semana variou de 1 a 4, com 

média de 1,8 dias e 1,9 horas de trabalho por dia. 

Quanto à autopercepção, apesar dos sintomas laríngeos e 

vocais relatados, 75% dos regentes estão satisfeitos com suas 

vozes. A impressão que o sujeito apresenta sobre sua própria 

voz reflete, segundo Behlau e Pontes (1995), o grau de 

consciência sobre a sua emissão, a auto-imagem e as fantasias 

sobre seus recursos vocais. Uma vez que o regente é sempre 

modelo vocal a ser seguido pelo seu coral, ele tende a 

superestimar seu desempenho vocal e considerá-lo sempre 

satistatório, ainda que disfônico.  

Entretanto, os sintomas laríngeos estiveram presentes em 

70% dos sujeitos (Tabela 1) e os sintomas vocais estiveram 

presentes em 75% dos sujeitos (Tabela 2). Este fato revela a 

pouca percepção sobre a própria voz e a pouca correlação que 

os regentes fazem dos sintomas laríngeos e vocais com uma 

possível alteração vocal.  

 

Tabela 1. Distribuição de sujeitos em números (n) e porcentagem 

(%), segundo os sintomas laríngeos relatados 

Sintomas laríngeos 

 n % 

Pigarro 8 40% 

Dor ao falar 2 10% 

Corpo estranho 2 10% 

Garganta seca 8 40% 

Ardência / queimação 5 25% 

Nenhum 5 30% 

 

Tabela 2. Distribuição de sujeitos em números (n) e porcentagem 

(%), segundo os sintomas vocais relatados 
       Sintomas vocais 

 n % 

Falhas na voz 8 40% 

Falta de ar 2 10% 

Voz muito fina / grossa 4 20% 

Voz fraca / forte demais 7 35% 

Rouquidão 8 40% 

Esforço ao falar 4 20% 

Nenhum 5 25% 

 

 

Quanto aos sintomas laríngeos, o pigarro e garganta seca 

foram os sintomas mais relatados. Os sintomas vocais mais 

relatados foram: falhas na voz (40%), rouquidão (40%) e voz 

fraca ou forte demais (35%). A falha na voz ou mesmo a 

rouquidão são sintomas de alteração vocal que podem ser 

decorrentes da própria prática da regência, já que as atividades 

vocais dos regentes são intensas. O relato de alteração da 

loudness (voz forte ou fraca demais) pode ser decorrente da 

falta de desaquecimento vocal após os ensaios, apresentações 

ou aulas (voz forte demais) ou decorrente de cansaço muscular, 

com alteração ressonantal, o que revela desequilíbrio muscular 

laríngeo e do sistema de produção vocal (voz fraca) que pode 

ser melhorado com a prática de aquecimento vocal adequado. 

Estes relatos são indicativos de disfonia e merecem uma 

investigação mais detalhada a respeito da qualidade vocal e da 

laringe destes sujeitos. 

Em relação aos hábitos vocais e de saúde, 70% dos sujeitos 

relataram praticar algum hábito de voz ou de saúde prejudicial à 

voz, sendo que ingerir bebidas geladas (40%) e falar alto (30%) 

foram os hábitos mais relatados (Tabela 3). Kyrillos (1995) 

argumentou que os hábitos vocais inadequados colaboram para 

o mau uso da voz e que falar em forte intensidade pode estar 

relacionado a falar com competição de ruído ambiental. 

Sabe-se que a ingestão de bebidas geladas pode prejudicar a 

produção vocal, principalmente se estiver relacionada a 

mudança brusca de temperatura, pois o organismo tende a se 

defender com descargas de muco, o que aumenta a chance de se 

desenvolver pigarros (BEHLAU, 1995). A ingestão de gelados 

também provoca vasoconstrição, o que pode ser um fator 

prejudicial para o relaxamento e alongamento da musculatura 

vocal. 

 

Tabela 3. Distribuição de sujeitos em números (n) e porcentagem 

(%), segundo os hábitos vocais e de saúde prejudiciais a voz 

relatados 
Hábitos 

 n % 

Bebida gelada 8 40% 

Gritar 1 5% 

Falar alto 6 30% 

Tossir frequentemente 1 5% 

Fumo 1 5% 

Nenhum 6 30% 

 

Considerando-se os aspectos de saúde geral, 55% dos 

sujeitos relataram, ter problemas alérgicos como rinite ou 

sinusite, 30% relataram algum sinal de problema respiratório 

como respiração oral, baba noturna ou ronco e 30% relataram 

problemas digestórios, sendo que o problemas mais relatado foi 

o refluxo gastro-esofágico (Tabela 4).  

Tabela 4. Distribuição de sujeitos em números (n) e porcentagem 

(%), segundo os aspectos de saúde geral relatados. 

Saúde Geral 

 n % 

Problemas alérgicos 11 55% 

Problemas respiratórios 6 30% 

Problemas digestórios 6 30% 

 

 

Esse problema é acentuado pela própria situação de trabalho 

do regente de coral adulto. Sendo a atividade coral de natureza 

amadora, durante o período diurno é natural que os cantores 

estejam envolvidos em atividades profissionais, que 

possibilitem um retorno financeiro. Por esta razão, os corais 

adultos amadores, em sua grande maioria, fazem uso do período 

noturno para realização dos ensaios. O trabalho no período 



noturno favorece o hábito de alimentar-se mais tardiamente, e 

consequentemente o fato de deitar-se para dormir com o 

estômago cheio, uma das razões causadoras de refluxo 

gastro-esofágico. 

Quanto aos aspectos de saúde vocal, 40% dos sujeitos 

relataram que costumam ficar roucos e 60% relataram perceber 

problemas vocais (Tabela 5).  

Tabela 5. Distribuição de sujeitos em números (n) e porcentagem 

(%), segundo os aspectos de saúde vocal relatados. 

Saúde vocal 

 n % 

Problemas vocais 12 60% 

Costuma ficar rouco 8 40% 

Já consultou médico ORL 13 65% 

 

Estes sinais de disfonia merecem investigação médica e 

acompanhamento fonoaudiológico para re-equilíbrio da função 

fonatória, uma vez que os regentes são considerados 

profissionais da voz. A falta de atenção a esses sinais poderá 

gerar problemas mais sérios se não forem tomadas as medidas 

médicas e fonoaudiológicas necessárias para o 

restabelecimento da produção adequada da voz. 

Em geral o regente só irá buscar acompanhamento médico ou 

fonoaudiológico quando o problema vocal se torna um 

impedimento para a realização do seu trabalho. Muitas vezes 

isso resulta em uma busca tardia de auxílio profissional, e o que 

poderia ser resolvido apenas com medidas preventivas e 

observação de hábitos de higiene vocal, acabam por tornar-se 

problemas que só poderão ser resolvidos clínica ou até mesmo 

cirurgicamente. Sinais vocais precisam ser investigados o mais 

cedo possível para evitar que a médio prazo gerem problemas 

mais sérios. 

Quanto às condições de trabalho, foi possível observar 

relatos sobre barulho no ambiente de trabalho, o que facilita o 

uso da voz em intensidade elevada, coincidindo com relatos de 

uso da voz em forte intensidade (Tabela 6). Sabe-se que o ruído 

no ambiente é facilitador do uso da voz e forte intensidade, 

muito comum entre os professores (SILVÉRIO et al, 2008). 

Esta em geral, é uma situação que foge ao controle do regente, 

pois na maioria das vezes, não é ele quem determina o local de 

ensaios do coral. É preciso um trabalho de conscientização não 

apenas do regente, mas também das empresas, universidades, 

igrejas, e demais associações que promovem a contratação 

destes profissionais para a formação e manutenção de corais. 

 

Tabela 6. Distribuição de sujeitos em números (n) e porcentagem 

(%), segundo relatos sobre condições de trabalho e uso da voz em 

outra atividade. 
Condições de trabalho 

 n % 

Barulho no ambiente 12 60% 

Muito uso da voz no 

trabalho 

19 95% 

Outra atividade com uso 

da voz 

10 50% 

 

V. CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo permitiram concluir que os 

regentes de corais estão satisfeitos com a própria voz, apesar de 

relatarem sintomas indicativos de disfonia e perceberem 

mudanças negativas na voz após os ensaios com os corais. Esse 

relato demonstra a pouca correlação que os sujeitos fazem entre 

sua emissão vocal e os sinais e sintomas vocais e laríngeos que 

apresentam. Faz-se necessário a realização de ações de saúde 

vocal junto a este grupo de profissionais da voz como forma de 

promover a saúde vocal, prevenindo problemas de laringe e 

voz. 
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