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RESUMO 

Introdução: os diversos fatores que interferem no bem-estar vocal de professores justificam 
a necessidade do fonoaudiólogo realizar intervenções com essa população. Objetivo: 
avaliar a percepção de professores da rede municipal de São Paulo sobre o cuidar de si e 
da voz, após participarem de uma oficina.  Método: Considerando a facilidade de acesso e 
aceite das coordenadoras, foi selecionada uma escola de ensino fundamental da rede 
municipal de São Paulo. Aos 21 (20 professores e 1 coordenador) que aceitaram participar 
da pesquisa foi oferecida uma oficina de quatro encontros (total 6 horas), com o objetivo de 
sensibilizar os envolvidos quanto a questões relacionadas ao bem-estar geral e vocal. Todos 
os encontros foram audiogravados e transcritos. Antes do inicio da oficina, os participantes 
responderam, para caracterização dos sujeitos, os instrumentos Condição de Produção 
Vocal do Professor (CPV-P), Índice de Triagem de Distúrbios de Voz (ITDV) e Índice de 
Desvantagem Vocal Breve (IDV-10) e ao final, para avaliar o processo da oficina, à pergunta 
aberta “O que achou da oficina?”. Na sequencia foi realizada entrevista (com dois grupos de 
quatro participantes cada e com a coordenadora) em que foi solicitada justificativa às 
respostas da pergunta aberta, expectativas e sugestões quanto a Oficina. Considerou-se 
para análise as fontes orais referentes a transcrição da descrição da Oficina e das 
entrevistas, e as fontes escritas representadas pelo material entregue individualmente 
(Quadro sobre bem-estar vocal) e o Projeto elaborado pelo grupo, com o objetivo de dar 
continuidade aos aspectos abordados na Oficina.  Os dados referentes à caracterização dos 
sujeitos foram analisados de forma quantitativa. O material das entrevistas foi organizado 
em três categorias (higiene pessoal, tempo, prática), as respostas ao Quadro contabilizadas 
e o Projeto foi analisado quanto ao seu conteúdo. Todos esses dados foram relacionados a 
descrição e análise do desenvolvimento da Oficina. Resultados: Os participantes 
apresentam mediana de idade de 54 anos e de tempo de docência de 24 anos, são em sua 
maioria do sexo feminino (75%), casados (58%), com ensino superior completo (90%), 
vínculo em apenas uma escola (85%) e trabalham de 21 a 30 horas semanais (66%). Dez 
deles apresentaram índice que justifica o encaminhamento para avaliação vocal e desses 
apenas um registrou escore compatível com desvantagem vocal. Houve maior participação 
nos dois primeiros encontros quando se tratou de aspectos referentes ao ambiente e 
organização do trabalho e aos cuidados com a saúde geral e a voz. No segundo encontro a 
apresentação de questões relacionadas a higiene pessoal incomodou alguns dos presentes 
e isso fez com que na sequencia por várias vezes comentários a respeito viessem a tona. 
Questionaram o pouco tempo da Oficina e sugeriram realização de mais exercícios de voz.   
A análise do Quadro sobre bem-estar vocal mostra a compreensão do grupo quanto a 
relação entre os cuidados com a saúde geral (principalmente referente à alimentação) e o 
bem-estar vocal. O Projeto elaborado pelos professores também demonstrou essa 
compreensão, considerando que planejaram ações para entender melhor o dia-a-dia dos 
participantes, realização de alongamentos e atividades com música para promover 
acolhimento. Conclusão: A análise de fontes orais e escritas dos participantes evidenciou 
que a Oficina proposta contribuiu para estimular a discussão sobre o cuidar de si, e 
consequentemente buscar o bem-estar vocal, com destaque a questões referentes ao 
ambiente e organização do trabalho. Houve expectativa por parte do grupo quanto a 
realização de exercícios vocais em maior tempo. Apesar de alguns questionamentos feitos 
pelos participantes, foi possível concluir que os objetivos traçados foram alcançados, fato 
demonstrado também no Projeto elaborado pelo grupo.  

 

Descritores: voz, docentes, estudos de intervenção, assistência à saúde, saúde do 
trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: the various factors that affect the welfare of vocal teachers justify the need 
for the audiologist perform interventions with this population. Objective: To evaluate the 
perceptions of teachers of city of São Paulo about taking care of themselves and the 
voice, after participating in a workshop. Method: Given the ease of access and accept 
the coordinators, we selected a primary school of the city of São Paulo. At 21 (20 
teachers and 1 coordinator) who agreed to participate were offered a workshop of four 
meetings (total 6 hours), with the aim of sensitizing stakeholders on issues related to the 
general welfare and vocals. All meetings were taped and transcribed. Before the start of 
the workshop, participants responded to characterize the subjects, the Condition Vocal 
Production Teacher (CPV-P), Index Screening of Voice Disorders (ITDV) and Voice 
Handicap Index Brief (VHI-10) instruments and at the end, to evaluate the process of the 
workshop, the open question "what did you think of the workshop?". Interview took place 
in sequence (with two groups of four participants and the coordinator) in which it was 
requested justification to the open question, expectations and suggestions answers 
about Workshop. Considered for analyzing oral sources concerning the transcript of the 
description of the workshop and interviews, and written sources represented by the 
material delivered individually (Table vocal on welfare) and the project prepared by the 
group to continue the aspects addressed in workshop. The data concerning the 
characterization of the subjects were analyzed quantitatively. The interview material was 
organized into three categories (personal hygiene, time, practice), responses to the 
recorded frame and the project was analyzed for its content. All these data were related 
to the description and analysis of the development of the workshop. Results: The 
patients have a median age of 54 and 24 teaching time, are mostly female (75%), married 
(58%), with higher education (90%), in only one school bond (85%) and work 21-30 hours 
per week (66%). 10 of them had an index that warrants referral for assessment and these 
vocal recorded only one compatible with voice handicap score. Participation was highest 
in the first two games when it came to issues concerning the environment and 
organization of work and care for the overall health and voice. At this second meeting 
presenting issues related to personal hygiene bothered some of the gifts and it made in 
sequence by repeatedly comments about a reckoning. Questioned the limited time of the 
workshop and suggested conducting more exercises voice. The analysis of the voice 
box on welfare shows understanding of the group as the relationship between general 
health care (especially referring to food) and the vocal welfare. The draft prepared by the 
teachers also demonstrated this understanding, considering that planned actions to 
understand the day-to-day participants, stretching with music and activities to promote 
host. Conclusion: The analysis of oral and written sources of the participants showed 
that it helped to stimulate discussion about taking care of themselves, and consequently 
seek vocal welfare, with emphasis on issues related to the environment and work 
organization. There was expectation on the part of the group as performing vocal 
exercises in longer. Although some questions posed by the participants, it was concluded 
that the objectives were achieved, which was also demonstrated in the design prepared 
by the group. 

 

Keywords: delivery of health care, faculty, intervention studies, occupational health, 
voice.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O número de pesquisas em Fonoaudiologia voltadas para a voz do professor é 

crescente (Dragone et al 2010), sendo dentre os profissionais da voz o 

trabalhador mais pesquisado (Dragone e Behlau, 2006).  

Nos primórdios da atuação com esse profissional era comum focalizar apenas 

os problemas vocais e culpabilizar o trabalhador pela presença de seu distúrbio 

de voz (Esteves, 1999; Ferreira, 2009). Aos poucos, em contato mais direto com 

o professor, o fonoaudiólogo foi constatando que a voz acontece num contexto 

em que aspectos do ambiente e organização do trabalho devem ser 

considerados (Ferreira, 2009).  

Contudo ainda hoje são escassas as pesquisas voltadas a analisar ações, 

principalmente realizadas em grupo, para promover saúde ou prevenir 

problemas vocais entre professores. Numa primeira leitura desses trabalhos 

pode-se perceber que as ações propostas ora estão relacionadas a promoção 

de saúde, ora a prevenção do disturbio de voz. 

Cabe lembrar que uma ação de promoção da saúde deve ressaltar o trabalho 

com a possível incorporação por parte dos envolvidos de estilos de vida 

saudáveis e ações de autocuidado (Cerqueira, 1996). Sendo assim, essas ações 

de natureza educacional tem como objetivo atingir mudanças nas condições de 

vida do sujeito de forma que essas tragam benefícios à sua saúde (Candeias, 

1997).  

Em consequência desse olhar, é necessário que ações de promoção de saúde 

desenvolvam habilidades no sentido de permitir que o sujeito seja livre para 

tomada de decisão e escolha de alternativas (Penteado et al., 2005). Os 

envolvidos nas ações dessa natureza devem ser sensibilizados a cuidar de si, 

na direção de serem agentes de sua própria saúde (Assis et al., 2010). 

Em revisão bibliográfica que levantou trabalhos relacionados à saúde e voz do 

professor (Penteado e Ribas, 2011), o foco na prevenção dos distúrbios de voz 

tem sido mais priorizado pelos fonoaudiólogos. Os autores apontam que as 
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ações educativas realizadas por fonoaudiólogos priorizam temas com relação à 

comportamentos vocais (abuso/mau uso) e hábitos, cuidados de higiene/saúde 

vocal; aquecimento e desaquecimento, exercícios, técnicas vocais, anatomia, 

fisiologia e produção vocal, motricidade orofacial e funções estomatognáticas. 

Esse mesmo trabalho discute a importância de serem acrescidos aspectos e 

processos subjetivos, sociais, contextuais, ambientais, culturais, políticos e 

históricos dos sujeitos, comunidades e categorias profissionais. 

No caso das ações de prevenção a determinada doença, essas teriam como 

objetivo evitar a própria doença compartilhando com os envolvidos o 

conhecimento sobre a doença e possíveis mecanismos de controle (Penteado e 

Servilha, 2004). As questões que envolvem a prevenção de doenças, se 

consideradas de maneira isolada não são suficientes.    

Para atender aos frequentes problemas de voz de professores da Prefeitura do 

município de São Paulo, foi iniciado em 2005 o Programa Municipal de Saúde 

Vocal, pelo Decreto nº 45.924, Lei nº 13.778/2004, desenvolvido pelas 

Secretarias Municipal da Educação-SME, Saúde - SMS e Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SEMPLA, sob coordenação desta última.  

Tal programa foi desenvolvido até 2010 nas Diretorias Regionais de Educação 

do Município (DRE). Nesse período diversas dificuldades foram encontradas 

para realização das oficinas e entre elas ausência dos professores aos encontros 

pela dificuldade de locomoção desse profissional até o local de realização 

(Diretorias Regionais de Educação-DRE) e o excesso de demanda de trabalho. 

O número restrito de fonoaudiólogos nas unidades de saúde e, a falta de preparo 

ou mesmo interesse para desenvolver tais oficinas, foi um dos aspectos que 

também levou os responsáveis a repensar em outras formas de atuar com os 

professores. 

A partir de 2011, o Laboratório de Voz da PUC-SP (LaborVox) foi procurado pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) para que, em parceria, pudesse 

envolver fonoaudiólogos formados e estagiários como possibilidade de suprir tal 

demanda. A proposta foi desenvolver ações coletivas junto aos professores da 

rede municipal, e que fossem realizadas nas próprias unidades escolares. 
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Nessas ações, seriam dadas orientações sobre o bem-estar vocal, além de 

incentivar a realização de projetos de intervenção pelos professores visando 

controle dos fatores de risco do ambiente físico e de organização do trabalho.  

A meta principal foi incentivar o educador a conhecer e vivenciar os mecanismos 

de produção vocal e os cuidados com a voz, e promover mudanças em seus 

hábitos de vida, na tentativa de diminuir as queixas vocais entre os professores.  

Além disso, a preocupação foi também instrumentalizar o gestor para que fosse 

possível estabelecer mudanças no ambiente e na organização do trabalho 

visando um ambiente promotor da saúde vocal a todos que frequentam a escola 

(Ferreira et al., prelo). 

Assim, foi constituído o Grupo de Estudos ¨Formação para desenvolvimento de 

projetos na área de voz profissional¨ (ora denominado PUC-SP/PMSP), que 

depois de várias reuniões para discutir como seria uma intervenção mais 

adequada, organizou uma Oficina composta por quatro encontros para 

sensibilizar os praticantes quanto a prevenção do desenvolvimento de distúrbio 

de voz, promoção de conhecimento e percepções com relação à voz e das suas 

condições de vida e trabalho para possíveis mudanças em sua qualidade de vida 

(Ferreira et al., prelo).  

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo analisar tal experiência com o 

intuito de compreender a percepção de professores e coordenadores de uma 

escola da rede municipal de São Paulo. 

Cabe lembrar que o PUC-SP/PMSP ao organizar esta proposta vai na direção 

de sensibilizar os participantes quanto a olhar para sua saúde e estarem atentos 

para os aspectos relacionados a voz.  

Este estudo justifica-se, pois seus dados poderão trazer subsídios para uma 

avaliação de continuidade da proposta apresentada pelo PUC-SP/PMSP, e 

contribuir para o cenário das pesquisas sobre intervenção fonoaudiológica com 

professores. 
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2. OBJETIVO 

 

Avaliar a percepção de professores da rede municipal de São Paulo sobre o 

cuidado de si e da voz após participação em uma oficina.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, a revisão de literatura será aqui 

apresentada em três tópicos, a saber: SAÚDE E TRABALHO, em que serão 

apresentadas a  compreensão e limitações dos conceitos sobre Saúde 

Ocupacional e Saúde do Trabalhador; DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADO AO 

TRABALHO (DVRT), em que será explicitada sua definição, histórico e relação 

com a saúde do trabalhador levantando a problemática que leva o profissional 

da saúde a desenvolver intervenções; e INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

COM PROFESSORES, momento em que algumas pesquisas sobre essa 

temática serão apresentadas. 

 

3.1 SAÚDE E TRABALHO 

O trabalho por estar presente no dia a dia tem participação fundamental na 

socialização, na subjetividade e na formação da identidade de um indivíduo 

(Ribeiro e Campos, 2009). Os mesmos autores destacam que, ao se falar de 

trabalho, a qualidade de vida deve ser considerada, uma vez que é nesse 

ambiente que as pessoas passam a maior parte do seu dia. Para isso esse 

ambiente deveria ser prazeroso e saudável.  

Para entender melhor esse universo torna-se fundamental a discussão de três 

conceitos, a saber: definição de saúde, saúde ocupacional e saúde do 

trabalhador.  

Atualmente saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é definida 

como um estado de bem-estar biopsicossocial (Donnangelo, 1979). Ao resgatar 

a história e retomar as práticas tradicionais e hegemônicas na saúde , percebe-

se que esse conceito, assim posto, torna-se mais adequado, contudo quando se 

desconstrói essa ideia é possível mostrar a implicação política inerente a ela 

(Canguilhem, 1995). Dejours (1986) sintetiza o processo de discussão sobre o 

conceito de saúde pela OMS, que origina o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Primeiramente, destaca a ideia de estado, e ressalta que seres vivos em geral 
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tem por principal característica não ser um igual ao outro e nem a si mesmo 

durante sua vida e até num mesmo dia. Assim, a ideia de que saúde é um estado 

torna-se contraditória, uma vez que algo que está em estado não se modifica. 

Pode-se concluir que até no nível fisiológico essas modificações acontecem se 

for considerado, por exemplo, a pressão arterial. Nessa direção, entretanto, um 

estado de bem-estar biopsicossocial, seria aquele em que haveria ausência de 

doença. 

No mundo do trabalho pode-se dizer que duas correntes seguem diferentes 

conceitos sobre saúde no trabalho: a da Saúde Ocupacional e a da Saúde do 

Trabalhador (Lacaz, 2007).  

A Saúde Ocupacional faz parte da Medicina Preventiva e são comuns os termos 

prevenção, proteção, fator de risco, adaptação, com a intenção de intervir na 

saúde daquele que trabalha (Lacaz, 2007).  

 A Saúde Ocupacional visa controlar a saúde adequando o ambiente de trabalho 

à pessoa e a pessoa ao ambiente de trabalho. Nesse contexto pode-se dizer que 

o foco são as possibilidades do trabalhador de adoecer. Assim, o “problema” está 

na pessoa, como por exemplo, a problemática do professor referente ao distúrbio 

de voz. Isso se deve à um olhar, em que o foco causador de doença é o ambiente 

junto aos agentes físicos, químicos e biológicos, considerando assim uma 

relação monocausal entre acidente de trabalho e doença (Mendes e Dias, 1991). 

Na visão da Saúde Ocupacional a realização de exames admissionais e 

periódicos buscam selecionar os profissionais, de forma a excluir aqueles que 

apresentam os chamados desvios. Nesse contexto, o trabalhador é obrigado a 

ir além dos seus limites subjetivos de modo sistemático e continuado. Assim, 

limites epistemológicos fazem com que essa abordagem desconsidere questões 

como: ritmo, duração da jornada, trabalho em turnos, hierarquia, a 

fragmentação/conteúdo das tarefas, o controle da produtividade (Sato, 1995; 

Lacaz, 2007)  

Essas questões, contudo ao serem desconsideradas, acarretam doenças 

crônico-degenerativas e mentais.    Nesse contexto, é privilegiado o diagnóstico 
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e o tratamento dos problemas de natureza orgânica, sem espaço para a 

subjetividade do trabalhador (Lacaz, 2007). 

O mesmo autor destaca que, por outro lado na vertente da Saúde do Trabalhador 

a preocupação vai além de acidentes, doenças e fatores de risco, e neste 

momento o lado humano do trabalho é priorizado.  

Nessa abordagem o trabalhador deixa de ser passivo, e é agente de mudanças, 

com conhecimento e vivências sobre seu trabalho. Assim, trabalhador deixa de 

ser assujeitado e passa a ser sujeito e agente de sua própria saúde.  A 

preocupação de que o problema está no sujeito é deixada de lado e considerado 

o ambiente e as condições de trabalho.  

Nesse campo a Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) é configurada como 

uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupando papel central na 

intervenção sobre os agravos à saúde do trabalhador. Nessa direção são 

encontradas estratégias de enfrentamento das situações que são colocadas 

como de risco articulando três dimensões: promoção da saúde, prevenção de 

doenças e atenção curativa (Pinheiro, 1996).  

Dessa maneira, as ações vistas na Saúde do Trabalhador envolvem discussões 

de forma coletiva sobre seus conhecimentos e vivências, com o objetivo de 

transformar a realidade de trabalho e fazer do trabalhador um elemento 

participante no controle da nocividade. Nessa vertente, a questão do poder 

envolve autonomia do trabalhador para intervir no seu próprio trabalho (Maeno 

e Paparelli, 2013). Sendo assim o sujeito tem direito a saúde independente de 

qualquer outro fator, principalmente produtividade. Tal fato se contrapõe a ideia 

de limite subjetivo, ou seja, limite de quanto e como o trabalhador suporta as 

demandas do trabalho (Sato, 1995; Lacaz, 2007; Maeno e Paparelli, 2013).   

Os profissionais envolvidos nesse campo voltam suas ações para o coletivo 

buscando melhorias no ambiente e organização do trabalho e mudanças em seu 

processo. Para que isso ocorra de fato, são defendidas as abordagens 

interdisciplinares, transdisciplinares e intersetoriais. Nessa o trabalhador é 

envolvido como parceiro para melhor entendimento do impacto do trabalho sobre 
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o processo saúde-doença, podendo então modificar essa realidade. (Dias, 1994; 

Minayo-Gomez e Thedim-Costa, 1997). 

Ao se tratar da Saúde do Trabalhador, leva-se em consideração o cuidado em 

saúde. No senso comum o cuidado é colocado como “conjunto de técnicas e 

procedimentos orientados para o bom êxito de um certo tratamento” (Ayres, 2004 

p.74). Porém quando se trata do cuidado em saúde seu conceito se amplia, 

considerando que trata-se da interação entre sujeitos com objetivo de aliviar um 

sofrimento ou em busca de bem-estar (Ayres, 2004). Ao considerar essa visão 

de cuidado, pode-se levantar a questão do cuidado de si.  

O cuidado de si envolve o conhecimento do sujeito sobre si, fazendo com que o 

trabalhador reflita sobre suas atitudes a fim de melhorá-las, conhecendo suas 

limitações e potencialidades. Dessa maneira, é possível refletir sobre suas 

práticas profissionais, sobre a vida das pessoas, seu dia-a-dia, percebendo seus 

erros com objetivo de evitá-los (Lunardi et al., 2004).  O cuidado de si permite 

que o sujeito seja agente de sua própria saúde de forma ativa, responsável por 

sua vida, suas atitudes e sua felicidade (Ferreira e Mamede, 2003).  

 

3.2 DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADO AO TRABALHO (DVRT) 

O Distúrbio de Voz Relacionado ao trabalho pode ser definido como “qualquer 

alteração vocal com relação direta ao uso da voz durante o trabalho que dificulte, 

comprometa ou impeça a atuação ou comunicação do sujeito” (CEREST, 2006). 

A organização do trabalho e ambiente são considerados fatores de risco para 

que esse distúrbio se desenvolva. Sendo assim, a distúrbio de voz, nessa 

vertente, pode estar ou não associado a uma lesão histológica nas pregas vocais 

consequente ao uso vocal. As alterações vocais influenciam de forma importante 

na vida de uma pessoa que usa sua voz profissionalmente. O impacto de origem 

emocional, por exemplo, pode ser causador de estresse e ansiedade, o que 

coloca em risco o planejamento profissional e a própria qualidade de vida 

(CEREST, 2006).  

Os profissionais que podem ter distúrbio de voz relacionado ao trabalho são 

aqueles que usam sua voz como principal instrumento de trabalho. Esses 
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trabalhadores são denominados profissionais da voz e, dentre eles, estão, além 

de professores, cantores, atores, locutores, teleoperadores, juízes, padres, 

pastores, entre outros.  

Pesquisas nacionais e internacionais evidenciam ser o professor o mais 

acometido pelo DVRT (Ferreira et al. 1995; Smolander, et al 2006; Munier e 

Kinsell et al., 2008; Vieira et al 2009; Dragone et al 2010; Choi-Cardim, et al 

2010; Musial, et al 2011; Van-Houtte et al 2011; Rocha et al 2013; Almeida et al 

2013; Pizolato et al 2013). Alguns desses estudos apontam fatores multicausais 

para que isso aconteça, considerando ambiente de trabalho e sua organização 

(Dragone, et al. 2010; Pizolato et al 2013) 

Estudo realizado com professores da rede municipal de São Paulo levanta 

condições de trabalho com interferência de fatores relacionados ao ambiente: 

presença de ruído, acústica insatisfatória, presença de eco, poeira (pó de giz), 

tamanho de sala inadequado, umidade, iluminação inadequada e limpeza da 

escola, banheiros e que causem irritações. Desses fatores, presença de ruído 

foi o mais citado por 97,6% dos sujeitos que apresentavam distúrbio de voz 

(Giannini et al., 2013).  

Apesar de não haver relação direta do ruído ambiental com a qualidade vocal 

(presença de alteração de voz) como aponta estudo realizado com professores 

da rede municipal do interior de São Paulo (Guidini et al., 2013), o ruído 

ambiental pode ocasionar estresse, que por si desencadeia alterações 

fisiológicas importantes (Costa et al., 2013).  Nesse sentido a presença de ruído, 

estresse e distúrbio de voz estariam interrelacionados.  

Junto a isso condições de organização do trabalho também contribuem para que 

os professores sejam os mais acometidos pelo DVRT, com destaque a excessiva 

carga de trabalho desses profissionais (Sevilha et al., 2011).  

A organização do trabalho envolve também ritmo acelerado de trabalho, 

fiscalização de desempenho, tempo para realização de atividades, indisciplina, 

problema com drogas, violência contra funcionários, manifestação de racismo, 

entre outros. Pesquisas realizadas com professores da rede municipal de São 

Paulo apontam associação da presença de distúrbio de voz e violência, assim 
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como ritmo de trabalho estressante e indisciplina dos alunos (Giannini et al 

2013). Diferentes formas de violência, por exemplo, foram pesquisadas nesse 

mesmo público, em associação a presença de distúrbio de voz, essa se mostrou 

presente frente a situações de ameaça, agressões, insultos, violência à porta da 

escola ou contra funcionários (Ferreira et al., 2011) 

Oliveira et al. (1998) investigaram diversos fatores (condição ambiental, 

presença de sintomas e distúrbios vocais e cuidados gerais com a voz) com 

relação a professores de escolas estaduais e particulares de Campinas (SP). Os 

autores constataram hábito de falar voltado para a lousa, o que dificulta a 

propagação do som, exigindo um aumento da intensidade da voz, e irritação da 

laringe pela consequente inspiração de pó de giz, que provoca secura e 

rouquidão; falta de ventilação na sala, que gera acúmulo de poeira e pó de giz, 

fato que expõe o professor a possibilidade de desenvolver distúrbios do aparelho 

respiratório; competição sonora, quando o professor tenta suprir os ruídos 

internos e externos aumentando a intensidade de sua voz, fato que provoca 

sintomas na voz e na laringe; e falar durante muito tempo, o que sobrecarrega o 

aparelho fonador e diminui a umidade da cavidade oral e da laringe, podendo 

provocar irritações.  

As diversas pesquisas realizadas com professores auxiliaram o processo de 

elaboração do documento Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (Ministério 

da saúde, 2011). Esse processo teve início em 1997, a partir de ofício enviado 

pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, para que alguns fonoaudiólogos 

dessem parecer a texto de um grupo de fonoaudiólogos que solicitava atenção 

para a readaptação de professores frente a presença de distúrbio de voz. Após 

diversos eventos promovidos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

para discutir essa questão, em 2003, sob coordenação do CEREST/SP foi 

organizaco um Seminário que culminou com a publicação do documento 

Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT) (CEREST, 2006; Ferreira e 

Märtz, 2010). 
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Em março de 2012, após reuniões, convocadas pela Coordenação Geral de 

Saúde do Trabalhador (CGSAT antiga COSAT) e consulta pública, foi 

apresentada a última revisão desse documento (Ferreira, 2012). 

Nesse explicita-se que os fatores relacionados à organização do trabalho se 

devem a jornada prolongada de trabalho, sobrecarga, acúmulo de atividades ou 

de funções, demanda vocal excessiva, ausência de pausas e de locais de 

descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para 

o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho 

ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de 

acesso a hidratação e sanitários (Ministério da Saúde, 2011). 

Por outro lado, os fatores decorrentes do ambiente estão relacionados a pressão 

sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos 

materiais inadequados e insuficientes, desconforto e choque térmico, má 

qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição 

a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores 

metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no trabalho 

(Ministério da Saúde, 2011). 

São necessárias, para suprir esses fatores, ações preventivas, que se 

proponham a mudanças, de intervenção e de regulação sobre os fatores 

determinantes dos problemas de saúde relacionados ao trabalho, num processo 

de negociação compartilhada para promoção da saúde (Ministério da Saúde, 

2011).   

 

3.3 INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA COM PROFESSORES 

No Brasil há uma estimativa de 2.095.013 de professores na educação básica 

segundo censo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, em 2012 (Inep, 2013). Esse número elevado, 

somado ao fato de que a maioria é mulher (71%), segundo estudo internacional 

(OECD, 2014), sexo esse que tem maior predisposição a distúrbio de voz 

(Freeman e Fawcus, 2005), provavelmente explica a realização de muitas 

pesquisas em que o objeto de estudo é a voz do professor. Um levantamento 
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bibliográfico explicita esse número elevado de pesquisas, e esse considerou 

produções realizadas entre os anos de 1994 a 2008 (Dragone et al., 2010). Nele, 

70,6% dos 500 estudos analisados, sobre voz do professor, descreve o perfil 

vocal dessa população e apenas 77 (15,4%) abordaram a realização de 

intervenção fonoaudiológica com professores. 

Pode-se constatar assim que embora se saiba que no Brasil são várias as 

iniciativas de realizar intervenções com professores, poucos são divulgados na 

comunidade cientifica.  

Na nossa realidade, o primeiro trabalho que traz questões que foram 

desenvolvidas numa proposta com professores data de 1987 (Pinto et al., 1987). 

Os autores relatam a experiência desenvolvida na Prefeitura Municipal de São 

Paulo, e destacam seu sucesso e importância registrados por meio de avaliações 

e pelo aumento da demanda de professores interessados em participar de um 

programa vocal.  

Apesar desses fatores positivos, com o aumento da demanda de professores 

algumas dificuldades começaram a surgir como a falta de recursos humanos 

para atende-la. Assim, as autoras concluem no trabalho que, é fundamental 

ações preventivas para que os professores possam trabalhar com mais saúde e 

detectar as diversas causas que estão por trás do distúrbio de voz (Pinto et al., 

1987). 

Ao levantar as produções mais recentes referentes à voz do professor no período 

compreendido entre 2009 e 2012 (Ferreira et al., 2014) foram encontrados 18 

(6,3%) trabalhos de um total de 285, entre anais de congresso, artigos e trabalho 

de conclusão de curso, que tem como objetivo analisar intervenções 

fonoaudiológicas com esse público. É importante ressaltar que, dentre esses 18 

trabalhos levantados, apenas quatro são artigos, lembrando que essa é a 

modalidade de mais fácil acesso de leitura, quando comparado a dissertações, 

teses, e com maior número de informações, quando comparada a resumos de 

anais.  

Optou-se por detalhar nesta parte da Revisão da Literatura esses quatro artigos. 
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Dragone (2011) descreve um Programa de Saúde Vocal para educadores de 

ensino público (infantil e fundamental) do interior do Estado de São Paulo. Esse 

Programa é composto por grupos básicos de voz que oferecem conhecimento 

teórico-prático de cuidados vocais, com triagem da qualidade da voz dos 

participantes; e grupos avançados com a intenção de buscar a reorganização 

dos processos de fonação e do uso vocal em sala de aula. Ao grupo básico é 

apresentado informações sobre comportamentos vocais específicos ao trabalho 

docente, informações sobre produção e cuidados vocais; e, o conteúdo prático 

abordou treinamento de tarefas fonatórias básicas para aumento de resistência 

vocal e diminuição de tensão. Os temas foram abordados em dois encontros de 

três horas, com carga horária total de seis horas em grupos com 50 professores.  

O Grupo Avançado teve um total de 10 horas de treinamento em grupo, 

subdivididas em cinco encontros de duas horas com no máximo cinco 

integrantes. Os 14 grupos que aconteceram no período de 2002 a 2005 

totalizaram 387 professores, com frequência média nos encontros de 56% dos 

educadores inscritos. Ao fazer essa descrição a autora destaca a dificuldade do 

professor aderir à intervenção, uma vez que houve dificuldade pela distância 

entre o local de trabalho e o local da intervenção, frequência semanal em cinco 

encontros de duas horas, motivos particulares de saúde e falta de motivação 

para participar da ação.  

Kasama et al. (2011) desenvolveu proposta de um programa de bem-estar vocal 

para 22 professores que passaram por avaliação individual e responderam a um 

instrumento com questões relacionadas à voz e ao seu trabalho. Posteriormente, 

os sujeitos foram divididos em quatro pequenos grupos para participar de 12 

encontros semanais de aproximadamente uma hora de duração, sendo 

abordados os temas: vivência do problema, anatomia e fisiologia da laringe, 

higiene vocal, respiração, articulação, ressonância, aquecimento e 

desaquecimento vocal e revisão dos exercícios. Por fim uma nova avaliação foi 

feita individualmente junto à análise dos encontros. O trabalho concluiu que 

houve êxito na ampliação da percepção quanto aos fatores favoráveis ou 

prejudiciais a saúde, o que se deu pelo espaço de reflexão, de trocas de 

experiências e vivências proporcionados pelo programa  



25 
 

Partindo da premissa de que há baixa adesão por parte dos professores e no 

benefício de intervenções para prevenção de riscos e promoção da saúde, 

Luchesi et al. (2012) fazem análise de parâmetros vocais e articulatórios de 

professores pré e pós-programa de aprimoramento vocal, e acreditam que para 

maior adesão de programas de saúde vocal por professores é necessário que 

ocorra a adoção desses programas dentro da política de desenvolvimento 

profissional. Dessa forma, os professores poderiam aderir com dedicação, tempo 

e motivação à proposta. Além disso as autoras acreditam que o programa 

desenvolvido pode melhorar o uso profissional da voz e que é fundamental 

repetir sua aplicação em número maior de sujeitos para aumentar a adesão dos 

professore à essas intervenções. O estudo, utilizou avaliações pré e pós-

programa de aprimoramento vocal que analisou frequência fundamental, pitch, 

modulação e articulação. 

Pizolato et al. (2013), ao analisar os efeitos de um programa de educação vocal 

para professores em uma amostra aleatória de 102 sujeitos realizou avaliação 

pré e pós-intervenção com dois grupos (controle e experimental). O grupo 

experimental participou de cinco sessões (duas em que informações sobre 

higiene vocal foram dadas e três em que exercícios de voz foram realizados) e 

o grupo controle de duas sessões (informações sobre higiene vocal). Os autores 

não encontraram diferença estatística significativa entre os dois grupos ao 

avaliar a voz dos participantes três meses após intervenção. O estudo concluiu 

que são necessárias ações continuadas, considerando-se que o treinamento de 

voz teve impacto positivo imediato na qualidade vocal do professor de voz. 

Na literatura internacional  destaque pode ser dado ao estudo realizado com 

estudantes de pedagogia de Vrije Universiteit Brussel que analisou um programa 

de treinamento vocal com duração de seis horas. Dessas, três horas envolveram 

intervenções chamadas de diretas e três, indiretas. As intervenções indiretas 

aconteceram em grupos com objetivo de orientar os estudantes com relação às 

questões da voz e nas intervenções diretas foram apresentados exercícios 

vocais.  O programa foi aplicado em um grupo controle e um grupo experimental, 

enquanto o grupo experimental recebeu todo o treinamento, o controle participou 

de parte dele. A pesquisa concluiu que o treinamento vocal tem efeitos positivos 
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e destacou a importância de incluir, no programa, orientações (Timmermans et 

al., 2012).         

Todas as pesquisas ora apresentadas mostram a importância da intervenção 

com os professores e permite reflexão sobre a relevância de se investir em 

conhecer as concepções que professores e fonoaudiólogos possuem com 

relação ao bem-estar vocal. É necessário também que as ações sejam revisadas 

em seus objetivos e focos, para que se incluam questões relacionadas a 

aspectos de organização do trabalho, de subjetividade e de qualidade de vida de 

professores como destacam alguns por autores (Zanella, 2007; Ferreira, 2004; 

Ferreira, 2009). 
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4. MÉTODO  

 

Esta pesquisa, de natureza longitudinal, prospectiva e de intervenção, foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP) número CAAE: 08607113.9.0000.5482. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO 1). 

O método será dividido em duas partes: na primeira será detalhada a proposta 

da oficina oferecida pela PMSP; na segunda, o método propriamente dito desta 

pesquisa.  

 

4.1. MÉTODO DA OFICINA 

 

4.1.1. Etapas para o desenvolvimento da Oficina  

 

A Oficina desenvolvida pelo Grupo PUC-SP/PMSP, conforme referido na 

introdução, compreende um conjunto de ações coletivas, que englobam 

orientações sobre bem-estar vocal e intervenção no ambiente e organização do 

trabalho. Ao considerar essas questões foi vista a importância de praticar ações 

de promoção de saúde, em que o professor se torne agente de sua própria saúde 

visando o cuidado de si.  

Em especial com relação ao último item, durante a intervenção, são feitas 

orientações para elaboração de um Projeto de Bem-estar Vocal a ser realizado 

na própria escola com propostas de mudanças possíveis no ambiente ou na 

organização do trabalho visando à manutenção do bem-estar vocal dos 

professores da unidade escolar.  

Até 2010, ações aconteceram semestralmente nas Delegacias Regionais de 

Educação (DRE) por meio de curso pontuado (Oficinas de Saúde Vocal) para 

análise em situação de promoção de carreira. A chamada para o curso era 
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publicada no Diário Oficial e as inscrições feitas na própria DRE em período 

estipulado. Tinham duração de 20 horas, divididas em seis encontros semanais 

de três horas cada, e mais duas para realização de Projeto de Saúde Vocal.   

Do segundo semestre de 2005 até o segundo de 2010 foram realizadas 104 

Oficinas de Saúde Vocal, ministradas por fonoaudiólogas da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), em 11 DREs, com a participação de 2329 

professores da Rede Municipal de Ensino. 

Esse número é pouco expressivo se comparado com o total de professores da 

rede Municipal de São Paulo (hoje em torno de 55 mil) e por isso uma 

reestruturação do Programa se fez necessária. 

Além dos temas a serem trabalhados com os professores, a duração da oficina 

foi discutida no Grupo, uma vez que a duração anterior (20 horas) apresentava-

se longa, não compatível com a possibilidade dos professores. Também o local 

em que as necessidades aconteceriam, foi revisto tendo solicitação dos 

professores que as mesmas ocorressem na própria escola. 

 Concluídas as discussões preliminares foi elaborada uma proposta apresentada 

em algumas escolas (Ferreira et al., prelo).  

A intervenção  compreende quatro encontros com duração de uma hora e meia 

(total de seis horas) em que são abordados temas: 1º encontro O Cuidado focado 

na saúde e qualidade de vida dos professores; 2º encontro O ambiente e a 

organização de trabalho direcionado para aspectos das relações dos 

professores com o ambiente e a organização do trabalho, com discussões sobre 

a dinâmica da escola; 3º e 4º encontro Voz e o professor em que questões vocais 

mais específicas são discutidas, com vistas a mudanças individuais e coletivas. 

Um último encontro é realizado com os professores para avaliação do processo 

por parte dos envolvidos (Ferreira et al., prelo). 

Também nesta modalidade o professor recebe ao final de sua participação 

(presença mínima em três encontros) em certificado que concede ponto para 

posterior promoção em sua carreira. 
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A oficina da forma como foi realizada nesta pesquisa será detalhada no item 

Desenvolvimento da Oficina. 

 

4.2. MÉTODO DA PESQUISA 

 

4.2.1. Sujeitos 

 

4.2.1.1. Seleção da escola  

Foi selecionada uma escola de ensino fundamental da Prefeitura de São Paulo 

situada na Zona Oeste do município, considerando interesse da escola em 

receber a Oficina. O primeiro contato foi feito pelas responsáveis pelo Grupo 

PUC-SP/PMSP (coordenadora do LaborVox e coordenadora do Programa 

Municipal de Saúde Vocal de São Paulo) momento em que explicaram a 

proposta e verificaram a disponibilidade de professores e coordenadores em 

participar da Oficina. Posteriormente, foi feito contato pela própria pesquisadora 

com a coordenadora para explicar mais detalhadamente a proposta da Oficina e 

combinar com os participantes as datas dos encontros.  

 

4.2.1.2. Seleção do local de pesquisa e sujeitos 

A escola selecionada conta com 51 educadores, dois coordenadores 

pedagógicos, um diretor de escola e 550 alunos. Todo o corpo docente (51) e 

gestores (3) foram convidados a participar desta pesquisa, tendo sido acordado 

um mínimo de 10 participantes para viabilizar o desenvolvimento da oficina. 

Atenderam ao convite e assinaram o TCLE, 20 professores e uma das 

coordenadoras da escola. Uma fonoaudióloga, pertencente ao Grupo PUC-

SP/PMSP foi responsável por ministrar a Oficina. Essa fonoaudióloga tem 10 

anos de formação, e experiência na condução de Oficinas com diversos 

profissionais da voz. No período que antecedeu esta pesquisa, a profissional 

ministrou nove Oficinas pelo Grupo PUC-SP/PMSP. A pesquisadora teve o papel 
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de observar e de registrar os dados, sem interferir no desenvolvimento da 

proposta. 

 

4.2.1.3. Instrumentos para caracterização dos sujeitos 

Para caracterização das condições de trabalho e de saúde e uso vocal, os 

participantes (professores e coordenadora) preencheram dois questionários, a 

saber: Condição de Produção Vocal do Professor (CPV-P), incluindo o Índice de 

Triagem de Distúrbio de Voz (ITDV), e Índice de Desvantagem Vocal (IDV).  

 

4.2.1.3.1 Condição de Produção Vocal do Professor (CPV-P)  

O CPV-P foi elaborado com objetivo de caracterizar as condições de trabalho e 

de saúde e uso vocal e é composto de 62 questões, com alternativas de 

respostas em escala Likert de quatro pontos - nunca, raramente, às vezes, 

sempre (Ferreira et al., 2007). O questionário é dividido em domínios que 

caracterizam dados sociodemográficos, situação funcional, aspectos do 

ambiente, aspectos da organização do trabalho e aspectos vocais e de estilo de 

vida. Sua análise é feita considerando a frequência das respostas. Para esta 

pesquisa foram utilizados apenas os domínios em que dados sociodemográficos 

e situação funcional são registrados.  

Inserido ao CPV-P encontra-se o Índice de Triagem de Distúrbio de Voz (ITDV), 

que foi considerado para o presente estudo para caracterizar os sujeitos com 

relação a presença de distúrbio de voz uma vez que esse instrumento tem a 

proposta de delimitar um índice que aponte a presença desse distúrbio (Ghirardi 

et al., 2013). O ITDV é composto por 12 questões referentes a sintomas vocais 

(rouquidão, perda da voz, falha na voz, voz grossa, pigarro, tosse seca, tosse 

com secreção, dor ao falar, dor ao engolir, catarro na garganta, garganta seca, 

e cansaço ao falar), também apresentados em escala Likert de quatro pontos 

(nunca, raramente, às vezes, sempre), com escore que considera um ponto para 

cada resposta na frequência às vezes ou sempre. O registro de cinco ou mais 
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dessas respostas é indicativo de possível distúrbio de voz. Os participantes que 

estiverem esse escore serão devidamente orientados. 

 

 

4.2.1.3.2. Índice de Desvantagem Vocal - breve (IDV-10) 

O questionário IDV-10 é uma versão abreviada do questionário Índice de 

Desvantagem Vocal desenvolvido a partir da proposta do Voice Handicap Index 

– VHI que avalia as dimensões orgânica, emocional e funcional do uso da voz. 

Tem o objetivo de estabelecer um índice de desvantagem vocal (Jacobson et al., 

1997; Rosen et al., 2004), e recentemente foi validado para o português (Costa 

et al., 2013). A versão abreviada do questionário é composta por 10 questões 

com alternativas que representam pontos: nunca (0), quase nunca (1), às vezes 

(3), sempre (4) e quase sempre (5). As respostas são somadas e podem variar 

de 0 a 40 pontos, em que 0 é indicativo de ausência de desvantagem e 40, 

desvantagem máxima (Deary et al., 2004). 

 

4.2.1.4. Procedimento  

Para preenchimento dos instrumentos foi marcado um encontro prévio à Oficina. 

Os professores preencheram o material individualmente, sem interferência do 

pesquisador. 

 

 4.2.1.5. Análise dos dados referentes a caracterização dos sujeitos  

Para caracterização dos sujeitos foram considerados os dados de identificação 

e situação funcional do CPV-P, a saber: sexo, horas semanais que permanece 

com os alunos, escolaridade, quantas escolas trabalhou e estado civil. Tais 

dados foram analisados quanto a ocorrência numérica e percentual. Com 

relação ao levantamento da idade e tempo de docência foi feito cálculo de 

mínima, máxima, média, mediana e desvio padrão.  
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Quanto ao ITDV foi calculado escore e identificada a presença de distúrbio de 

voz. Além disso, foi realizada análise do IDV-breve considerando a somatória 

das três dimensões e o escore total de acordo com o preconizado pelos autores 

do instrumento. 

 

4.2.2. Caracterização dos sujeitos 

 Dos sujeitos a maioria é do sexo feminino (16-75%), casada (12-58%), com 

ensino superior completo (19-90%), vínculo em apenas uma escola (18-85%), 

em que trabalham de 21 a 30 horas semanais (14-66%). Dos participantes, 10 

(47,6%) apresentaram distúrbio de voz identificado pelo ITDV e 1 (5%) 

desvantagem vocal, segundo IDV (Tabela 1). 

A média de idade dos participantes é de 52 anos (máxima - 68 anos; mínima - 

30 anos; DP - 11) e mediana 54.  Com relação ao tempo de profissão a média 

registrada foi de 20 anos (máximo - 50 anos; mínimo - 2,9 anos; DP – 11) e 

mediana 24 (Tabela 2). 
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Tabela 1 – Caracterização dos participantes, segundo sexo, escolaridade, estado civil, carga horária 
semanal, número de escolas, e dados dos instrumentos Índice de Triagem de Distúrbios de Voz (ITDV) e 
Índice de Desvantagem Vocal (IDV). 

 

  Participantes 

  n % 

Sexo   

Feminino 16 75,0 

Masculino 05 25,0 

Escolaridade   

Superior completo 19 90,0 

Mestrado 02 10,0 

Estado civil   

Casado 12 58,0 

Solteiro 06 28,0 

Divorciado 03 14,0 

Carga horária semanal   

11 a 20 03 14,0 

21 a 30 14 66,0 

31 a 40 02 10,0 

Mais de 41 02 10,0 

Número de escolas   

1 18 85,0 

2 03 15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ITDV- Distúrbio de voz 

Presente 10 47,6 

Ausente 11 52,4 

IDV- desvantagem   

Presente 01 0,50 

Ausente 20 95,0 
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Tabela 2 – Média, mínima, máxima, mediana e desvio padrão (DP) de idade e tempo de profissão 
dos participantes (anos) 

 

 

4.2.3. Coleta de dados e análise da percepção dos professores 

 

4.2.3.1. Fontes orais 

Foram realizados dois tipos de coleta de dados, uma partindo de fontes orais e 

outra de fontes escritas.  

A coleta de dados para análise do que se denominou fonte oral se deu em dois 

momentos: gravação e transcrição dos encontros da Oficina; e gravação e 

transcrição das entrevistas realizadas com os participantes.  

Para o primeiro momento foram gravados os quatro encontros. As gravações 

aconteceram em sala de aula da escola por meio da modalidade “Gravador de 

voz” do smartphone Samsung Galaxy S II colocado sobre uma mesa no centro 

da sala.  

Para análise esse material foi transcrito e trechos de falas dos participantes e da 

fonoaudióloga que a ministrou destacados para exemplificar. As falas dos 

sujeitos foram identificadas com a letra P para participante (P1, P2...P21) e F 

para fonoaudióloga. A análise desse registro será apresentado no capítulo de 

resultados (Desenvolvimento da Oficina).  

Para o segundo momento, com o objetivo de levantar a percepção dos 

professores sobre a Oficina, foram consideradas as respostas para a questão 

aberta O QUE VOCÊ ACHOU DA OFICINA? apresentada uma semana após o término da 

Oficina. Com base nessas respostas, a pesquisadora fez uma seleção dos 

professores que apresentaram em suas resposta alguma insatisfação com 

 Média Máxima Mínima Mediana DP 

Idade  52 68 30 54 11 

Tempo de profissão 20 50 2 24 11 



35 
 

relação à alguns pontos da Oficina para melhor entendimento do motivo pelo 

qual apontou tal questionamento, além de conhecer as suas expectativas e 

possíveis sugestões. Sendo assim, 12 professores foram selecionados e 

convidados à participar de uma entrevista, em que oito compareceram. Esses 

foram organizados em dois grupos de quatro, de acordo com a possibilidade de 

horário de cada professor. 

O mesmo referido foi utilizado em entrevista realizada com a coordenadora 

individualmente.  

Essas entrevistas (dois grupo com quatro professores cada, e com a 

coordenadora) ocorreram após duas semanas do término da Oficina e forma 

áudio gravadas em sala e procedimento semelhante ao descrito no momento em 

que se detalhou a coleta da gravação da Oficina. 

As entrevistas foram transcrita e posteriormente analisadas com base na 

proposta de Bardin (2006). Essa análise compreendeu três fases: pré-análise, 

momento em que a foi realizada leitura atenta das transcrições pela 

pesquisadora e levantadas as categorias; exploração dos dados, em que foram 

determinadas as subcategorias, com registro de recortes das respostas dos 

participantes; e por fim o tratamento dos resultados que permitiu a inferência ou 

seja, interpretação dos dados.  

Para esse processo, a transcrição da questão aberta e das entrevistas 

foram organizadas para apresentação dos dados em três colunas: a primeira 

coluna registra os indicadores das respostas dos professores; a segunda, as 

subcategorias estabelecidas com base nos indicadores e; por fim, a terceira 

coluna com as categorias propriamente ditas. As categorias sintetizam três 

temáticas: higiene, tempo, prática. O quadro 1 exemplifica a forma de análise 

apresentada nos resultados. 

Quadro 1 – Representação parcial da análise referente aos dados da entrevista realizada com 
os participantes. 
 

Indicadores Subcategorias Categorias 

O que achou da Oficina? 

Tempo insuficiente Pouco tempo  Tempo 
 Cansativa Muito tempo 
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4.2.3.2. Fontes escritas  

A coleta de dados para análise do que se denominou fontes escritas se deu 

também em dois momentos: solicitação aos participantes de preenchimento de 

quadro sobre bem-estar vocal; e solicitação de elaboração de Projeto para dar 

continuidade as questões trabalhadas na Oficina.  

  

4.2.3.2.1. Quadro sobre bem-estar vocal  

Foi elaborado um material, preenchido por cada participante, em que constam 

três colunas para que o professor registre as seguintes questões: Situação atual 

- Alterações encontradas em sua voz, Possíveis ações Soluções para 

transformar a coluna 1 e, na coluna 3, Situação desejada Voz saudável / 

idealizada (Anexo 2). Esse foi entregue no terceiro encontro e recolhido no 

último. 

Para análise, as respostas registradas pelos professores foram contabilizadas e 

organizadas em um quadro em que o número de citações corresponde ao total 

de vezes em que o item foi referido pelos participantes.  

4.2.3.2.2  Projeto  

No terceiro encontro foi solicitada a entrega de um projeto elaborado pelos 

professores para melhoria da qualidade de vida e bem-estar vocal na escola com 

base nas discussões realizadas durante as Oficinas. O projeto apresentado 

pelos participantes foi intitulado Promovendo Bem-estar Vocal e da Saúde 

descrito pela pesquisadora e encontra-se na íntegra no ANEXO 3. A análise 

consistiu em relacionar o conteúdo do projeto ao da Oficina, considerando a 

fundamentação teórica apresentada e práticas sugeridas no método descrito 

pelos participantes.  

A seguir a Figura 1 explicita de forma resumida todas as etapas desenvolvidas 

nesta pesquisa. 
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Figura 1 – Fluxograma das etapas desenvolvidas nesta pesquisa. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. Análise das fontes orais  

 

5.1.1. Desenvolvimento da Oficina  

 

A Oficina teve como foco principal orientar os professores e propiciar reflexão 

sobre questões de saúde geral e vocal. Dessa forma, foram abordados temas 

referentes ao cuidado de si, ambiente de trabalho, aspectos emocionais, 

fisiologia da produção vocal, cuidados com a voz, expressividade vocal e 

exercícios para aquecimento e desaquecimento vocal. Tais assuntos foram 

selecionados a partir das discussões do Grupo PUC-SP/PMSP. 

Foram realizados quatro encontros: 1º encontro O ambiente e a organização de 

trabalho direcionado para o coletivo, com discussões sobre a dinâmica da 

escola; 2º encontro O Cuidado focado na saúde geral e cuidado de si; 3º e 4º 

encontro Voz e o professor em que questões individuais da escola foram 

discutidas.   

Pode-se perceber que ao comparar com a proposta apresentada no capítulo 

Método da Oficina houve a inversão entre os dois primeiros encontros, a ser 

justificada posteriormente.  

1º. Encontro – 19 participantes  

No primeiro encontro, a fonoaudióloga (F) que ministrou a Oficina se apresentou 

e falou sobre o projeto para melhorias de como os professores acreditavam que 

poderia otimizar seu dia-a-dia no trabalho. Nesse momento F, por não estar 

acostumada com a tecnologia oferecida pela escola para utilizar os slides usados 

na Oficina (e estar habituada a utilizar seu próprio material), inverteu a sequência 

dos encontros, iniciando a Oficina pelo segundo encontro uma vez que para esse 

(2º. Encontro) era possível utilizar seu próprio material.  
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Assim o encontro foi iniciado com discussão a partir da estória “Quando mamãe 

virou um monstro” da autora Joana Harrison. O livro conta sobre uma mãe muito 

atarefada que vai se transformando em um monstro conforme acumula muitos 

afazeres domésticos, referentes aos cuidados com a família. A mãe da estória 

em certo momento, com muitas tarefas, se transforma em um monstro por estar 

muito estressada. Esse livro disparou discussão com os participantes sobre os 

momentos de estresse por acúmulo de tarefas na vida profissional e pessoal. 

Nessa mesma direção, foi discutido também como os professores se sentem 

após “se transformarem em monstros”. Fazendo referência ao tema do livro, F 

trouxe para discussão as questões que podem ter dado início a essa 

“transformação” e introduziu o assunto sobre ambiente e organização do 

trabalho. A partir daí foram levantadas dificuldades dos professores em relação 

ao seu ambiente, relação com aluno em sala de aula, ruído externo e interno, 

número de alunos em sala de aula, dentre outros. A discussão referente ao livro 

foi disparada pela pergunta: “O que faz vocês virarem um monstro?” A partir da 

questão levantada diversas foram as respostas dadas pelos professores.  P1 diz 

que fica irritado com a indisciplina, falta de compromisso com a aprendizagem 

por parte dos alunos e dos pais também. P2 ao se referir ao tema queixa-se de 

ter que aumentar a voz e diz: “Eu me sinto um monstro quando eu estou gritando 

com os alunos. Porque eles não me ouvem. Então eu sinto que eu altero a minha 

postura como professora quando eu extrapolo um limite”.  P3 diz que encontrou 

estratégias para não precisar falar de forma intensa: “Bom eu ao contrário de P2 

me recusei a falar alto. Parei. No início eu comecei assim. Primeiro ano falando 

muito baixo, depois de um ano um colega disse – você está falando alto. Você 

percebeu? Sem perceber eu estava gritando. Dá para ouvir de uma sala para 

outra e eu estava falando alto, um grito. Alguém me disse, não sei se foi a uma 

fonoaudióloga, você não tem que brigar com os alunos eles são trinta e você é 

um, você vai perder”. F pergunta à P3 o que usava como recurso para fazer com 

que a sala mantenha-se em silêncio nesse momento e P3 diz: “espero eles 

pararem de falar, espero a bagunça acalmar um pouquinho e aí, começo a falar”.  

Referente ao mesmo tema, P4 refere que se sente um “monstro” quando traz 

problemas de casa para a escola ou quando leva alguns problemas da escola 
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para casa. Completa dizendo: “você está em casa numa situação confortável ai 

você começa a falar de um jeito que todo mundo pára e te olha e diz: ué está 

dando aula está dando discurso? O que está acontecendo?” 

As questões que se referem ao ambiente aparecem a partir da fala de P4: ¨eu 

queria só acrescentar que esse ruídos, esse excesso de ruído não só em sala 

de aula, eu acho que o ambiente escolar, eu já vi que tem uma acústica péssima, 

que te obriga a falar mais alto. Se não eles, não escutam. Pelo menos eu trabalho 

com os pequenos. Se eles não te ouvem evidentemente eles vão conversar vão 

fazer outras coisas deles ali, não porque eles são mal educados porque eles não 

estão te ouvindo. Então, eles se distraem com qualquer coisa. Esse excesso de 

ruído é uma coisa que me incomoda muito fora da escola. Eu não suporto o 

barulho. Você já está tão estressada que é insuportável. Eu pude ver que 

qualquer ambiente fica barulhento¨.  

P2 acrescenta dizendo que o barulho que o incomoda mais é interno e completa: 

¨Bate o sinal e o aluno vai pra outra sala, eu tenho que vestir um personagem. E 

eu sou extremamente enérgico em sala de aula, e eles respeitam e não é por 

causa da minha altura não, é minha cara e meu posicionamento, eu sorrio muito 

pouco. Por conta disso a classe é silenciosa, mas o que tem em volta não é lá 

fora não, a escola é muito barulhenta. A mudança em que sai e entra aluno que 

não dá pra controlar tudo isso¨. P5 completa dizendo que “os alunos saem da 

sala, uma vez que cada aula é ministrada em uma sala, então eles ficam 45 

minutos e vão para a outra. Isso gera um barulho infernal”. 

Outra questão importante que apareceu nas discussões foi com relação à 

quantidade de escolas que trabalham. P2: “mas tem outra coisa, estar em dois 

cargos. Porque eu já optei há muito tempo a trabalhar em uma escola só, ganhar 

menos há mais de vinte anos tive essa experiência de ar aula em duas escolas 

e uma delas era particular. O estresse é muito grande. Então, em uma escola só 

eu aguento. Se tiver que dormir a manhã toda eu posso dormir. Mas antes não. 

Saía onze da noite de uma escola, levantava cedo pra trabalhar na outra escola”. 

Ao finalizar o primeiro encontro, F refere-se ao objetivo da Oficina enfatizando 

os temas abordados nesse encontro. F diz: Deixe-me só falar uma coisa 
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importante para vocês: o objetivo desta Oficina é fazer o professor ser agente da 

sua saúde. Então, assim como eu disse, não está baseada na prevenção, e sim, 

na promoção. O que significa promoção? É como o professor pode se cuidar 

pensando nas situações do dia a dia para que ele tenha uma melhor qualidade 

de vida. Então, é para que vocês mesmos sejam promotores da saúde de vocês”. 

 

2º. Encontro - 21 participantes 

Este encontro foi mais voltado ao cuidado de si, em que foram levantados temas 

para sensibilizar os presentes quanto ao bem-estar geral envolvendo a saúde 

como algo amplo. Aspectos referentes à higiene pessoal, alimentação, lazer, 

cuidados com a saúde e qualidade de vida foram discutidos.  

Ao abordar o tema alimentação, F ressaltou alimentos favoráveis, ou não, para 

a produção da voz. Desses, foram destacados os que provocam refluxo 

gastresofágico e saliva mais espessa, fato que interfere na mobilidade 

mucondulatória das pregas vocais. Além disso, os professores foram orientados 

com relação à necessidade de constante hidratação, preferencialmente ingestão 

de água.  F ainda se referiu à importância em ingerir alimentos leves, e não 

gordurosos, para a saúde de forma geral e consequentemente, para a produção 

vocal.  

Relacionado à higiene pessoal, discutiu-se principalmente a sensação agradável 

que se pode ter ao cuidar-se. Segundo F, essa sensação traz benefícios 

pessoais, interferindo na autoestima de cada pessoa e do coletivo, considerando 

agradável também estar perto de quem se sente bem. Dessa maneira, a 

fonoaudióloga se referiu à importância de ter tempo para dedicar-se a essas 

questões. 

Nesse momento, P6 questiona a necessidade do tema higiene: “Você acha que 

é necessário falar de higiene, cuidar do corpo? Nós somos professores e falamos 

isso para as crianças”. F pergunta a P6 se os professores colocam em prática 

aquilo que falam, até de justificar que na maioria das vezes, os professores falam 

sobre o assunto com os alunos mas esquecem de cuidar de si. P6 confirma, que 

eles põem em prática. F reafirma dizendo que pesquisas mostram que os 
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professores estão preocupados em orientar e informar o aluno, mas esquecem 

de si. P2 completa a fala de F dizendo: “Casa de ferreiro, o espeto é de pau, 

você é um profissional, mas na prática isso não acontece”.  

Outras questões levantadas foram a importância de dormir bem, com tempo 

suficiente para que se possa acordar descansado; dedicação aos momentos de 

lazer, que é algo individual e varia de pessoa para pessoa. 

Após levantar e discutir essas questões F apresentou trechos do filme “Entre os 

muros da escola” com destaque para situações que comumente são registradas 

na rotina de trabalho dos professores na escola tais como: obras dentro da 

escola, limpeza da sala de aula, ruído interno e externo, e outras. A partir de 

trechos desse filme como disparador de discussão, F conduziu a reflexão acerca 

de situações semelhantes encontradas no contexto escolar dos professores 

participantes da Oficina. P3 se identificou com o filme referindo que o contexto é 

igual ao da escola em que se encontram. Os professores abordam o descaso da 

família com a escola concordando com P4, mas referem que os alunos, ao 

contrário dos alunos representados no filme, têm um comportamento adequado, 

sem desrespeito. P7 porém dá aula para a sétima série e refere que essa sala é 

mais difícil de controlar, com atitudes de desrespeito e conversas paralelas entre 

os alunos.  

Essa discussão desencadeou conversa a respeito dessa escola em particular. 

P5 comenta que houve mudança na direção, do ano anterior para o atual, o que 

teve como consequência diversas melhorias. P11 acrescenta que estão 

propiciando atividades esportivas como, por exemplo, permitir que os alunos 

utilizem a quadra na hora do intervalo, mesa de ping-pong, e entre outras 

atividades extracurriculares que propiciam um melhor comportamento dos 

alunos de forma geral. 

 

3º. Encontro - 12 participantes 

Neste encontro foi entregue um quadro para os professores com título ¨Quadro 

para discussão sobre saúde vocal¨ (ANEXO 2) com a solicitação de que 

preenchessem as três colunas. Para a coluna 1, denominada de “Situação atual” 
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–foi solicitado o registro de alterações encontradas na voz de cada um deles; 

para a coluna 3, denominada de “Situação desejada” – voz saudável/idealizada, 

foi solicitado que registrassem o que seria ideal em termos de voz; e finalmente 

na coluna 2, denominada de “Possíveis ações” foi solicitado que registrassem 

soluções para transformar a coluna 1 na coluna 3. Além disso, foram dadas 

orientações de como realizar um projeto, considerando o material levantado por 

cada um, a partir desse quadro, para reverter alguns dos aspectos discutidos 

pelo grupo. Tanto o quadro quanto o projeto deveriam ser entregues na semana 

seguinte. 

Em um segundo momento, F desencadeou discussão referente ao 

questionamento, enviado por e-mail durante a semana (ANEXO 4). A 

mensagem, assinada pela coordenadora em nome de todos os participantes, 

trata do descontentamento do grupo em relação ao conteúdo teórico e a 

necessidade de encontros mais práticos.  F aborda esse descontentamento 

retomando o objetivo da Oficina e explica como a saúde geral pode auxiliar a 

vocal. F faz referência aos cuidados gerais de saúde que englobam higiene 

pessoal, atividade física, entre outros citados anteriormente. F esclarece que 

apesar de saber sobre os aspectos citados, eles provavelmente não são 

colocados em prática, sendo aquele espaço da Oficina propicio para reflexão do 

tema e não apenas para seu conhecimento. P8 responde à explicação de F 

dizendo: “A expectativa é que fosse uma coisa voltada para voz, que iriam ter 

exercícios, acho que foi isso o descontentamento”. Outros professores também 

referem que a expectativa estava em fazer exercícios e discutir questões da voz. 

P8 ainda refere que houve um desencontro de informações e completa: “Quando 

ela (pesquisadora) veio com o questionário (referência ao preenchimento do 

CPV-P e IDV) todo mundo pensou que era uma coisa voltada para voz, quando 

você chegou e apresentou o curso, a gente viu que uma coisa não bateu com a 

outra, então houve uma frustração, a gente estava com uma expectativa. Esse 

grupo de professores é muito especial, eu estou falando porque sou nova na 

escola, é um pessoal muito adiantado, muito experiente, então, ficou como se a 

gente fosse dar aula para um aluno e você começasse a aula de um nível baixo 

e o aluno está num nível mais alto, então ficou muito desnivelado”.  



44 
 

Posteriormente foram abordados assuntos referentes a voz e fala, conforme 

planejados, em que foi explicitada a fisiologia da voz e como se dá a produção 

da fala. Além disso, foram discutidos os quadros nosológicos (disfonia orgânica 

e funcional) e a participação da fonte glótica e do filtro, na produção da voz. 

Novamente foi retomada a questão sobre alimentação prejudicial à voz e 

alertada quanto a consequência ser o pigarro. Os professores ainda foram 

orientados sobre uso de pastilha e spray, considerando que ao usá-los a 

sensação de dor é anestesiada e mais esforço é feito. Na sequência, foi 

destacado ainda a interferência do cigarro que pela composição química e ao 

causar o ressecamento prejudica tanto as estruturas da laringe como a mucosa 

intraoral. F ainda mencionou os prejuízos causados pela ingestão de bebida 

alcoólica, apresentando como consequência fala subarticulada, voz em 

intensidade aumentada e efeito de mascaramento de dores na região da laringe.  

Foram levantadas discussões referentes à melhor maneira de respirar 

mostrando como e onde acontece a respiração intercostal, com explicação sobre 

a importância desse tipo respiratório para maior reserva de ar e consequente 

menor esforço na produção da voz. Ao mostrar essa forma de respirar e explicar 

sua importância, deu-se início a parte mais prática da Oficina, em que foram 

realizados exercícios para voz iniciados por relaxamento e movimentação do 

corpo com rotação de pés e ombros. Foi iniciado movimento para sensibilizar e 

explorar a região intraoral, passando a língua no palato, assoalho da boca e 

região das bochechas, rotação de cabeça, estalo e vibração de língua (esse 

exercício realizado de diferentes formas, alternando som grave e agudo 

(ambulância), do mais grave para o mais aguda e com movimentos de lábios 

(sorriso e bico) (Santos e Assencio-Ferreira, 2001; Soares e Piccolotto, 1976). 

 

4º. Encontro - 11 participantes 

Por fim, no último encontro foram abordadas as questões de expressividade, e 

levantados diversos recursos, como expressão facial, considerando o olhar e 

movimento de sobrancelha, gestos, postura da cabeça, movimentação no 

espaço e características da voz (grave, aguda, forte, fraca). Para isso, F 
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perguntou o que os professores entendiam por expressividade e relacionou as 

respostas como forma de passar uma informação, pensamento e emoção. P9 

fala o que pensa ser expressividade: “é a forma de expressar os pensamentos, 

mas o corpo também se manifesta”. P10 completa a fala de P9: “Quando você 

fala você usa sua expressão facial para complementar sua ideia”. A seguir foi 

apresentado trecho do filme “The Kid” de Charles Chaplin da época do cinema 

mudo (www.youtube.com/watch?v=qNseEVlaCl4), mostrando que a comunicação 

acontece mais por meio de recursos não-verbais do que verbais. Nesse 

momento, F convidou os presentes a refletirem sobre como cada professor 

ministrava suas aulas e se utilizava, ou não, esses recursos de expressividade. 

Além disso, foi falado da importância em usar esses recursos adequadamente 

de acordo com o ambiente e o contexto, lembrando que exageros podem ou não 

favorecer a comunicação do conteúdo dado em sala de aula. F questiona o grupo 

perguntando se eles acham que utilizam recursos de expressividade em sala de 

aula. P10 diz: “Eu acho que todos nós temos que usar, porque ficar só falando 

não dá”. P11 complementou a fala de P10, falando sobre uma palestra que o 

grupo assistiu e houve reclamação por parte dos professores porque o 

palestrante não saia do mesmo tom de voz, com fala monótona.  

Ao finalizar a Oficina, os professores entregaram a ¨Quadro para discussão 

sobre saúde vocal¨ preenchida individualmente e o projeto elaborado pelo grupo 

(ambos solicitados a eles no encontro anterior). Foram retomados os exercícios 

realizados no terceiro encontro, com ênfase naqueles que podem ser utilizados 

para aquecimento e desaquecimento vocal. Para que continuassem a realizar 

esses exercícios mesmo depois de finalizada a Oficina, foi entregue um 

marcador de livro para cada participante, com a descrição dos mesmos (ANEXO 

5).  

 

5.1.2.Análise das entrevistas 

Os dados referentes à questão aberta O QUE ACHOU DA OFICINA? foram 

apresentados no quadro 2. Esses evidenciam que a maioria dos indicadores para 

essa questão são referentes a questões relacionadas a higiene pessoal e ao 
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tempo destacado para essa temática. Consideraram que abordar essa temática 

– higiene pessoal - foi desnecessário ou que foi dispensado muito tempo da 

Oficina nesse tema.  

A PRÁTICA foi questionada pelos participantes como negativa, quanto ao tempo 

disponibilizado para execução dos exercícios vocais. Contudo destacam como 

positiva a discussão sobre aspectos referentes ao ambiente e organização do 

trabalho.  

 

Quadro 2 – Análise dos dados referentes à questão aberta O QUE ACHOU DA OFICINA? 
respondida pelos participantes. 

Indicadores Subcategorias Categorias 

Tempo insuficiente Pouco tempo  Tempo 
 Cansativos Muito tempo 

Conteúdo defasado Tema higiene pessoal 
desnecessário 
 

Higiene 
 Metodologia desnecessária 

Assunto sobre higiene 
pessoal foi colocado de 
forma desrespeitosa 

Abordagem do tema 
higiene pessoal com mais 
problematização e 
elementos mais 
significativos para 
promoção da saúde 

Melhorar forma de abordar 
o tema higiene 
pessoal/saúde 

Higiene pessoal não é um 
tópico que merece tanto 
tempo 

Excesso de tempo no tema 
higiene pessoal/saúde 
 

Tempo/higiene 
 

Necessidade de diminuir 
apresentação sobre 
cuidados com a própria 
saúde 

Muito tempo destacado 
para o assunto de higiene 
pessoal 

Apresentação do segundo 
encontro desnecessária e 
cansativa 

Poderia ter mais exercícios 
de voz 

Pouco tempo em prática 
com exercícios de voz 

Tempo/Prática 

Parte prática proveitosa Prática envolvendo 
discussão sobre o ambiente 
de trabalho e exercícios de 
voz proveitosos   

Prática 
 

Poderia ter mais exercícios 
de voz 

Pouco tempo de prática 
com exercícios de voz 
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Os dados do Quadro 3 registram as respostas dos participantes, com relação a 

justificativa sobre os questionamentos, referente a higiene pessoal apresentados 

em entrevista. Desse modo observou-se novamente que a categoria que mais 

registrou indicadores foi HIGIENE, em especial referente a higiene pessoal. Dentro 

dessa categoria, foi destacado sobre a falta de necessidade de abordar o tema 

e questionada a forma como esse tema foi apresentado.  A PRÁTICA, novamente, 

foi relacionada a realização de exercícios vocais e questionada falta de tempo 

sobre o assunto.  

Os participantes parecem não comungar de um mesmo entendimento sobre o 

que venha a ser PRÁTICA, uma vez que ora consideram exclusivamente a 

realização de exercícios, ora a discussão sobre os diferentes temas abordados.   

 

Quadro 3 – Análise dos dados referentes à entrevista realizada com os participantes com base 

nas justificativas dadas a questão O que achou da Oficina.  

Indicadores Subcategorias Categorias 

Excesso de teoria no 
começo. 

Excesso de tempo no 
assunto higiene 
 

Tempo/higiene 
 

O tema higiene deveria ser 
falado de forma rápida, sem 
se estender no assunto. 

Assunto sobre o cuidado de 
si deveria ser tratado por 
tópicos de forma rápida 
através de 
problematizações 

Excesso de tempo no 
assunto higiene/Melhorar 
forma de abordar o tema 
higiene/cuidar de si 

Roteiro desequilibrado. Excesso de tempo no 
assunto higiene e pouco 
tempo de prática com 
exercícios de voz e 
discussões sobre ambiente 
de trabalho 

Tempo/higiene/prática 

Melhor aproveitamento da 
parte prática caso fosse 
oferecida desde o início.  

Pouco tempo de prática 
com exercícios de voz e 
discussões sobre ambiente 
de trabalho 
 

Tempo/Prática 
 

Inserção de mais conteúdo 
prático.  

Muita ênfase na parte da 
higiene pessoal e lazer 

Melhorar forma de abordar 
o tema higiene pessoal 

Higiene 
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Muito foco em bem-estar e 
higiene pessoal 

 

Muita atenção em lazer e 
higiene, poderia apenas ter 
passado informação. 

Higiene pessoal, higiene 
mental, não precisava ser 
focado da forma que foi, 
apesar da importância.   

Professores sentiram 
cobrados com relação à um 
habito (higiene pessoal) 

Não foi agradável, escola 
diferenciada em que os 
professores não tem 
problemas com a higiene 
pessoal. 

Tema higiene pessoal 
desnecessário 
 

O que foi dito sobre higiene 
pessoal, lazer, praticar 
esporte, já é de 
conhecimento do professor. 

Professores sabem sobre o 
que foi falado, são regras 
básicas de convívio social. 

Houve uma invasão de 
privacidade. 

Essas questões (higiene 
pessoal) foram 
consideradas 
desrespeitosas  

 

O levantamento das respostas a pergunta em que foi questionado se a Oficina 

atendeu (ou não) a expectativa dos participantes foi organizado no Quadro 4. 

Desse modo é possível observar que, com relação às expectativas atendidas a 

categoria PRÁTICA e tempo/prática foram mencionadas e na primeira, os 

participantes consideraram a falta novamente de tempo, tanto para realização 

de exercícios como para discussão sobre organização e ambiente de trabalho.  

Nesse mesmo quadro, estão as respostas em que os participantes explicitam 

novamente que a Oficina não atendeu às expectativas na categoria HIGIENE 

pessoal, sendo essa a que mais registrou indicadores seguida da categoria 

TEMPO/PRÁTICA.  

 



49 
 

Quadro 4 - Análise dos dados referentes à entrevista realizada com os participantes com 

respostas das perguntas referentes a expectativas sobre a Oficina. 

 

Indicadores Subcategorias Categorias 

Em que atendeu às expectativas 

Final do terceiro e quarto 
encontros em que foram 
feitos exercícios. 

Prática envolvendo exercícios 
de voz adequada 
 

Prática 
 

Ao abordar a questão da voz 
com exercícios 

O conteúdo dado nas 
poucas aulas práticas.  

Pouco tempo em prática com 
exercícios de voz e discussão 
sobre ambiente de trabalho 

Tempo/Prática 

Em que não atendeu às expectativas? 

Ao se estender no assunto 
higiene pessoal 

Excesso de tempo no tema  Tempo/higiene pessoal 

Nos momentos em que o 
assunto não era voz 

Tema higiene pessoal 
desnecessário 
 

Higiene pessoal 
 

Ao abordar o tema higiene 
pessoal  

Sempre que o assunto foi 
higiene pessoal e mental, 
havendo nesse momento 
algum tipo de exposição. 

Sem necessidade de 
abordar tema higiene, 
apenas citar de forma não 
detalhada.  

Melhorar forma de abordar o 
tema higiene pessoal 
 

Insatisfação ao levantar o 
tema “fazer a barba e 
praticar atividades físicas” 
por considerar essas 
práticas uma escolha 
pessoal. 

Ao destacar slides com 
imagens de pessoas 
tomando banho e fazendo a 
barba. 

Tempo da prática reduzido Pouco tempo de prática 
envolvendo exercícios de voz 
e discussão sobre ambiente 
de trabalho 

Tempo/Prática 
 
 

A realização de poucos 
exercícios e desses não 
terem sido realizados na 
primeira aula desestimulou 

Pouco tempo em prática com 
exercícios de voz 
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as pessoas Necessidade de 
haver mais aulas práticas 

A falta da prática com 
exercícios 

Expectativa sobre falar mais 
da voz, considerando 
questionário que foi 
entregue uma semana antes 

Como usar a impostação, 
timbre. 

Falta de conteúdo sobre 
exercícios de voz 
 

Prática 

Expectativa de que fosse 
falado de forma 
aprofundada como usar a 
impostação e o timbre com 
exercícios para melhorar o 
uso da voz. 

 

O Quadro 5 apresenta as sugestões dadas pelos participantes deste estudo em 

que a categoria PRÁTICA foi a que mais se destacou. Nesse momento s 

participantes consideraram a falta de tempo para realização dos exercícios e 

melhorias na forma como abordar os exercícios. 

 

Quadro 5 – Análise dos dados referentes à entrevista realizada com os participantes com suas 

sugestões. 

 

Indicadores Subcategorias Categorias 

Sugestões 

Passar rapidamente em 
alguns aspectos, citando 
apenas a higiene pessoal 

Excesso de tempo no tema 
higiene pessoal 
 

Tempo/higiene pessoal 
 

Um encontro para falar da 
saúde geral e os outros focar 
em coisas da voz 

Parte teórica mais 
concentrada 

Falar de exames e temas 
adultos  

Melhorar forma de abordar 
o tema higiene pessoal 
 

Higiene pessoal 
 

Falar em pontos no slide 
sobre higiene pessoal  

Parte da promoção da saúde 
poderia tratar de assuntos 
direcionados aos 
professores, exames 
necessários, exames de 

Melhorar forma de abordar 
higiene/saúde 
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rotina, periodicidade de 
exames. 

Aprender como melhorar a 
qualidade do trabalho e 
cuidar da saúde  

Falar mais de prevenção 

Aprender como colocar a 
voz, e quais exercícios fazer. 

Falta de conteúdo sobre 
exercícios de voz 
 

Prática 
 

O que fazer com a voz em 
todo esse contexto.  

Ensinar os exercícios por 
meio de um CD para colocar 
no carro 

Fazer exercícios de forma 
mais pausada.  

Melhorar forma de abordar 
os exercícios de voz 
 A Oficina seria mais 

produtiva se fosse mais 
pontual com relação à voz 

Dicas do marcador de texto 
deveriam ser aprofundadas 

Fazer exercícios e no 
próximo encontro saber 
como se sentiram  

Vivenciar exercícios nas 
Oficinas e o que fazer para 
melhorar a voz diante da 
realidade deles  

Falar sobre respiração, 
como falar e exercícios 

Fazer 20 minutos no 
primeiro encontro de 
prática para chamar a 
atenção 

Ensinar a falar menos na 
garganta 

Aprender como minimizar  
efeitos ruins de mau uso da 
voz 

Fazer outro módulo apenas 
com prática 

Pouco tempo de prática 
com exercícios de voz e 
discussão sobre ambiente 
de trabalho 
 

Tempo/prática 
 

Menos teoria e mais prática 

Mais exercícios de oratória e 
expressividade 

Pouco tempo de prática 
com exercícios de voz 
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5.2. Análise das fontes escritas 

5.2.1. Quadro sobre bem-estar vocal.  

Dos 21 quadros distribuídos aos participante, 8 foram respondidas e devolvidas. 

O Quadro 6 é composto pelas respostas dos participantes à três situações, a 

saber: situação atual, possíveis ações e situação desejada. O mesmo 

participante pode ter apresentado mais de uma resposta.   

Com relação as situações atuais (coluna 1) a resposta mais citada foi com 

relação à presença de rouquidão (3) e hábito de gritar (2).  

A resposta mais citada na coluna 2 (possíveis ações: soluções para transformar 

a coluna 1 na 3) foi com relação à hidratação (3), seguida de exercícios de 

relaxamento e aquecimento vocal (2) e alimentar-se bem (2). Essa coluna foi a 

que teve mais respostas (15) e pôde-se perceber sua relação com o conteúdo 

da Oficina.  

A coluna sobre situações desejadas (coluna 3) levantou duas respostas de 

destaque: não apresentar rouquidão (2) e ter capacidade de passar a informação 

(2).  
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5.2.2 Projeto “Promovendo o Bem-estar vocal e da saúde” 

Desenvolvido pelos participante durante a Oficina, envolveu 17 professores e 1 

coordenadora.  

Importante destacar que na versão entregue constava a assinatura de outra 

coordenadora que, apesar de ter participado do momento em que apesar de ter 

participado do momento em que o Grupo PUC-SP/PMSP se apresentou não 

pode, participar da Oficina pela ocorrência de atividades no mesmo período. 

O projeto apresentado teve como objetivo propor a realização de atividades de 

música e educação física para promover melhor interação entre os professores, 

além de exercícios vocais e debates relacionados à saúde com objetivo de 

promover a saúde e o bem-estar (ANEXO 3). 

O projeto foi entregue pelo grupo apresentado em quadro subtítulos: Introdução, 

justificativa, objetivos e metodologia.  

Na introdução o grupo trouxe teorias e histórico de forma breve sobre a saúde 

geral, colocando-a integrada com o ambiente e sendo resultado de sua relação 

com o meio. Posteriormente na justificativa foi iniciado o tema promoção de 

saúde com a definição de promoção, fazendo referência definição de dicionário 

(Ferreira, 1986), como sinônimo de impulsionar, gerar, entre outros. Nesse 

mesmo título foi abordada a definição de promoção de saúde utilizando 

referencial de Clark (1976), sendo considerado como conceito mais amplo que 

prevenção que deixa de dar atenção à doença e se preocupa com o bem-estar 

de maneira geral. 

Ao descrever os objetivos os professores explicitam sobre a diferenciação de 

promoção de saúde e prevenção de doenças e limites desses conceitos, sobre 

considerar a subjetividade e autonomia levando em conta também conceitos de 

saúde e sobre avaliação de possíveis formas de adoecer considerando ambiente 

de trabalho.  

O objetivo esteve mais voltado para a saúde levando em consideração promoção 

de saúde e subjetividade das pessoas e a metodologia apresentada foi 

direcionada para ações que podem ser realizadas dentro da escola como: 
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alongamento, atividades envolvendo música, exercícios vocais em contexto 

escolar como reunião de equipe, debates sobre cuidado de si e da saúde e sobre 

a ocupação de tempo de cada um para otimizar aquele voltado para esse 

cuidado. Por fim, ainda em metodologia os professores inseriram leituras sobre 

promover a própria saúde.  

As referências bibliográficas utilizadas foram um artigo e dois livros. O artigo de 

1996, da revista Ciências e Saúde Coletiva escrito por Carvalho trouxe os 

conceitos de promoção de saúde e sua distinção com relação às ações de 

prevenção de saúde. Um dos livros intitulado “O buraco do avestruz: a 

singularidade do adoecer humano” de 1994 escrito por Castiel traz conceitos 

sobre a subjetividade e sua relação com a doença. Por fim os participantes 

apresentaram como bibliografia, Dantas (1999), em livro intitulado Flexibilidade: 

Alongamento e Fluxionamento, que contém exercícios para relaxamento e 

alongamento do corpo. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Esta discussão trará questões referentes a caracterização dos sujeitos e sobre 

a percepção dos participantes com relação a forma e conteúdo em que a Oficina 

foi desenvolvida. Optou-se por fazer uma análise conjunta em que a Oficina 

como foi desenvolvida foi o ponto de partida, relacionada a seguir com 

apercepção dos participantes, destacada em três momentos (entrevista, análise 

do Quadro sobre bem-estar vocal e Projeto). Ao final pretende-se elencar 

algumas sugestões para as Oficinas que forem, na sequencia, planejadas. 

Os comentários sobre a caracterização dos participantes são importantes para 

situar o leitor quanto a especificidade do grupo que participou da Oficina. Entre 

os participantes do presente estudo (21), a maioria era do sexo feminino (16), e 

tal fato vai na mesma direção da maior parte dos estudos realizada pela 

Fonoaudiologia com a temática “voz do professor”, que são direcionados ao 

público predominantemente feminino. Isso se justifica pelo número elevado de 

mulheres exercendo a docência, dado confirmado por estudo internacional 

realizado em diversos países, que registra maior parte dos docentes no Brasil 

como sendo mulheres (OECD, 2014). 

Cabe lembrar que dentre os cinco homens, um tinha formação artística em 

música, fato que fez com que esse participante se aproximasse e se identificasse 

ainda mais quando foram abordados assuntos específicos de voz. Isso foi 

destacado em uma de suas falas na entrevista que gerou um dos indicadores do 

Quadro 4, a saber, Expectativa de que fosse falado de forma aprofundada como 

usar a impostação e o timbre com exercícios para melhorar o uso da voz.  

Provavelmente sua participação na Oficina tenha influenciado também na 

inserção da música como elemento utilizado para promover acolhimento e 

descontrair os participantes, inserido na metodologia do Projeto promovendo o 

bem-estar vocal e da saúde, elaborado pelo grupo.  

A maioria dos participantes possui nível superior completo e dois deles, referiram 

ser pós-graduados (Mestrado e Doutorado) fato evidenciado nas respostas 

obtidas na aplicação do CPV-P e em falas durante os encontros. Cabe lembrar 
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que para facilitar a coleta dos dados da pesquisa optou-se por selecionar uma 

escola próxima a PUC-SP. Isso fez com que a escola selecionada estivesse 

localizada em bairro privilegiado, opção de escolha de professores com 

pontuação acumulada pelos anos de experiência de profissão e titulação. A 

questão da mediana de idade (54 anos) e de tempo de trabalho (24 anos) reforça 

ser o grupo trabalhado experiente na arte de ser docente.  

Esse dado também vai na direção também de destacar que o grupo mostrou-se 

mais crítico com relação as suas colocações, diferente da experiência com 

grupos anteriores, vivenciada pelo PUC-SP/PMSP. Ferreira et al. (prelo) relatam 

que no momento da avaliação da Oficina oferecida a quatro escolas localizadas 

em diferentes zonas da cidade de São Paulo (total de 87 professores, 78 (89,7%) 

mulheres e 9 (10,3%) homens), os participantes comentaram de forma positiva 

sobre a importância dos assuntos abordados e sua contribuição para o bem-

estar vocal, e poucos, quando trouxeram sugestões, reclamaram apenas do 

tempo restrito da Oficina.  

Consequente a preocupação em caracterizar os participantes deste estudo e 

considerar as variáveis existentes, optou-se por utilizar instrumentos que 

elencam diversas questões relacionadas a sintomas vocais (CPV-P /ITDV, IDV 

e). Dados relacionados a esses instrumentos, evidenciaram que 10 dos 

professores, ou seja, metade dos participantes, apresentaram escore que indica 

a presença de distúrbio de voz, fato que vai na mesma direção de estudos que 

apontam porcentagem semelhante de professores com alteração de voz 

(Giannini et al., 2010; Lima-Silva et al., 2012; Mestre, 2012). Dos participantes 

que apresentaram índice compatível com a presença de distúrbio de voz, apenas 

um registrou também escore com presença de desvantagem vocal frente as 

respostas do IDV, dado que reforça a constatação de que o professor apesar de 

apresentar distúrbio de voz, não considera esse como um fator que limite a sua 

atuação (Servilha e Mendes, 2007).  

Na opinião de alguns participantes, ao utilizar esses instrumentos uma semana 

antes do início da Oficina, criou-se expectativa no grupo com relação à 

intervenção, acreditando que a mesma iria abordar prioritariamente queixas 
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relacionadas a voz. Essa expectativa foi demonstrada na descrição do terceiro 

encontro, assim como nas respostas da entrevista.   

Ao discutir a proposta da Oficina desenvolvida pelo Grupo PUC-SP/PMSP pode-

se destacar que o objetivo era promover debates com foco na promoção de 

saúde e prevenção do distúrbio de voz por meio de discussão sobre fatores 

presentes no ambiente e na organização do trabalho que interferem na produção 

da voz, e de realização de exercício vocais que pudessem instrumentalizar os 

participantes. Nesse sentido, tal grupo discutiu em seus encontros, o conceito de 

promoção de saúde para organização da Oficina, com o objetivo de tornar os 

participantes agentes de sua própria saúde (Ferreira, 2008).  

Lopes et al (2010), ao analisarem o conceito de promoção de saúde, concluíram 

que ele tem se ampliado e evoluído desde sua formulação oficial em 1986, em 

Ottawa. Em 1991, a temática ambiental foi acrescida na agenda da saúde e em 

2000 estratégias de promoção da saúde foram consideradas eficazes na 

mudança de condições de vida da população (Lopes et al., 2010). 

O Grupo PUC-SP/PMSP também incorporou, nesse conceito mais abrangente, 

a consideração de Carneiro et al (2012) que discute a necessidade da prática 

educativa como exercício de autonomia que se concretiza quando o sujeito 

relaciona de forma ativa o conhecimento e seu cotidiano, fato que possibilita uma 

invenção e reinvenção diária de ações, que em seu conjunto permitem decisões 

tomadas durante a vida.  

Ações de promoção de saúde têm como objetivo principal potencializar as 

formas de enfrentamento, e o Grupo PUC-SP/PMSP entendeu que era 

necessário planejar estratégias de maneira a compartilhar com os professores 

formas de enfrentamento dos problemas levantados por eles.  A preocupação foi 

provocar nos participantes uma reflexão sobre a realidade em que vivem e 

estimular estratégias para serem  utilizadas para enfrentar sua realidade.  

Nas discussões para planejamento da Oficina o Grupo PUC-SP/PMSP contou 

com a presença em diferentes momentos de psicólogos que auxiliaram a 

caracterizar melhor a proposta numa visão “para além da voz”. A contribuição de 

diferentes profissionais é apontada na literatura (Dias, 1994; Minayo-Gomez e 
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Thedim-Costa, 1997) como necessária quando se pretende seguir em prol da 

saúde das pessoas, e neste caso do trabalhador.  

Antes de iniciar a discussão sobre o conteúdo dos encontros, cabe destacar 

alguns aspectos referentes a duração da Oficina. 

Com relação a esse aspecto o Grupo PUC-SP/PMSP partiu da experiência 

anterior que evidenciou que 20 horas de Oficina era um período extenso e que 

comprometia a adesão por parte dos professores.   Sendo assim, após diversas 

discussões a carga horária da Oficina foi reduzida para seis horas. 

Os artigos levantados para revisão de literatura do presente estudo mostram dois 

trabalhos (um nacional e o outro internacional) que utilizaram a carga horária de 

seis horas para realização de intervenções, ou seja, mesma carga horária 

utilizada na Oficina ora analisada. Dragone et al (2011) utilizou dois encontros 

de três horas cada envolvendo discussões sobre aspecto de ambiente e 

organização de trabalho; e Timmermans et al (2011) dividiu a carga horária de 

forma que metade envolveu exercícios vocais e a outra metade orientações 

sobre higiene vocal. 

 Optou-se por realizar quatro encontros semanais no horário utilizado pelos 

professores para realização de reuniões, chamado pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo de JEIF (Jornada Especial Integral de Formação). Dessa forma, foi 

facilitada a participação do professor uma vez que a Oficina foi realizada na 

escola em que o professor trabalha e em horário utilizado por ele.  

Dragone et al (2011) destacam a dificuldade do professor aderir à intervenção 

quando essa acontece distante do local de trabalho. Por esse motivo optou-se 

por considerar a realização da Oficina no local de trabalho. Kasama et al. (2011) 

também optaram por desenvolver o programa de bem-estar vocal para 

professores dentro da própria escola. 

A carga horária foi dividida em quatro encontros semanais, número estimado 

para não atrapalhar o rendimento das reuniões de JEIF, que são utilizadas para 

a realização de diversas atividades pelos professores individualmente ou em 

grupo. Optou-se por dividir a carga horária no máximo de encontros possível, 

pois acredita-se que considerar mais encontros semanais ao invés de utilizar a 
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carga horária num único momento contribui para que as discussões de uma dada 

semana possam ser retomadas na próxima e durante a semana o professor 

consiga refletir ou colocar em prática atividades propostas na Oficina.  

Quando os participantes, na análise das entrevistas, fazem referência ao TEMPO 

de duração da Oficina, ora esse é colocado como extenso (no momento em que 

a temática higiene pessoal foi abordada), ora reduzido (no momento em que a 

prática foi trabalhada). O tempo ideal para a realização de uma Oficina é 

geralmente questionado por fonoaudiólogos ao planejarem ações dessa 

natureza. Penteado et al (2010), ao levantarem 63 publicações referentes à 

intervenção de caráter coletivo produzidas entre 1994 e 2008, concluíram que a 

maior parte das ações educativas em saúde vocal com docentes, apresentam 

variações quanto ao tempo de duração, carga horária e número de encontros. A 

análise desta Oficina, parece contribuir para dar continuidade a essa questão, 

que certamente deve considerar de forma pontual a demanda dos participantes. 

No primeiro encontro em que a temática era Ambiente e Organização do 

Trabalho, os participantes se colocaram e os relatos feitos durante a realização 

da Oficina denotam conhecimento sobre o cotidiano e entendimento a respeito 

de possíveis soluções para os problemas. Parte deles destacou, na entrevista, 

que a discussão dessa temática constituiu-se em prática importante durante a 

Oficina. Esses a principio evidenciaram terem entendido que a modalidade 

¨discussão¨ é por si uma prática, e não exclusivamente a realização de exercícios 

vocais, aspecto esse que vai na direção da expectativa do Grupo PUC-

SP/PMSP, ao planejarem a Oficina.   

É interessante destacar que se os participantes não registraram individualmente 

questões dessa temática no Quadro sobre bem-estar vocal, o fazem ao 

elaborarem o Projeto em conjunto, quando apontam para a necessidade de 

¨escolher as prioridades que envolvem a subjetividade individual e coletiva dos 

atores em seus espaços cotidianos¨.  

Sabe-se que se nos primórdios da Fonoaudiologia as ações eram mais voltadas 

estritamente a questão de como a voz é produzida e na sequencia exercícios 

para evitar o distúrbio de voz, hoje essas não podem deixar de lado a reflexão 
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sobre o quanto ambiente e principalmente a organização do trabalho se 

constituem em fatores que interferem na produção vocal (CEREST, 2006; 

Ferreira, 2012). 

Sendo assim, ao propor uma intervenção que tem como objetivo realizar ações 

de promoção de saúde e prevenção de distúrbio de voz é fundamental que essas 

abordem aspectos, a fim de suprir fatores de estresse relacionado ao ambiente 

e organização do trabalho, que influenciam na qualidade de vida e 

consequentemente na voz. Sabe-se que todos esses aspectos podem ser 

favoráveis ao adoecimento do professor físico ou psíquico (Assunção et al 2009) 

e pesquisas comprovam essa relação  quando encontram associação entre 

distúrbio de voz e presença de  estresse (Giannini et al 2012)  e presença de 

situações frequentes de ameaça ao professor, agressões, insultos, violência à 

porta da escola ou contra os funcionários, independente dos fatores sexo e 

tempo de exercício profissional (Ferreira et al, 2011). 

No segundo encontro, a temática destacada foi O cuidado, momento em que 

foram abordados aspectos referentes a higiene pessoal, passando por 

informações sobre bem-estar vocal, como alimentação, sono, hábitos ou estilo 

de vida, entre outros. 

Na análise do Desenvolvimento da Oficina percebe-se que alguns aspectos 

foram discutidos pelos participantes porém houve certo incomodo com relação 

ao momento em que aspectos referentes a higiene pessoal foram abordados. 

Apesar do pouco tempo destacado para esse assunto, e no momento da 

apresentação ter contado apenas com a menção de uma professora (que 

explicitou ser desnecessária a apresentação do mesmo), percebe-se que essa 

temática disparou varias discussões que se seguiram inclusive durante a 

semana, quando os participantes enviaram um e-mail para o Grupo PUC-SP/ 

PMSP,  responsável pela Oficina.  Pode-se perceber na análise das entrevistas 

a presença de descontentamento por parte de vários participantes, que disseram 

não haver necessidade do mesmo fazer parte da Oficina ou que deve ser revisto 

o tempo dispendido na apresentação do mesmo (que conforme mencionado 

anteriormente foi mínimo).  
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A discussão sobre a questão referente a higiene remete a própria história do 

Brasil uma vez que inicialmente as práticas que envolviam o higienismo eram 

autoritárias e preconceituosas com relação à classe social. Penteado et al (2005) 

ao discutirem conceitos sobre higiene, relacionando-a com o processo saúde-

doença, consideram a necessidade de olhar para a coletividade, assim como 

para as concepções de sujeito, educação e saúde.  

Importante mencionar que se de um lado os participantes fizeram um destaque 

exacerbado (e negativo) com relação ao tema higiene pessoal, no momento do 

preenchimento do Quadro vários dos demais aspectos discutidos nesse segundo 

encontro foram registrados, principalmente os relacionados a alimentação. No 

Projeto apresentado pelos participantes também há destaque a outros aspectos 

apresentados no segundo encontro lembrando a necessidade de promover 

debates sobre como cada um percebe sua saúde e registro de atividades 

cotidianas para melhor administração do tempo de cada participante. 

Cabe aqui uma reflexão sobre a forma como o fonoaudiólogo tem abordado os 

aspectos que auxiliam na produção da voz. Nos seus primórdios, acompanhando 

o conceito de higienismo, numa vertente prescritiva, era comum a utilização do 

termo higiene vocal. Em material que dava suporte a essas ações, termos como 

¨não fume¨, ¨não consuma bebida alcóolica¨ entre outros eram comuns e 

acreditava-se que o sujeito era responsável por suas ações e portanto deveria 

obedecer esses preceitos (Ferreira, 2004). 

Behlau e Pontes (2001) em seu livro denominado Higiene Vocal: Cuidando da 

voz, apresentam em um de seus capítulos o tema higiene vocal e fatores de 

risco, sendo esse composto por informações referentes ao que não se pode fazer 

por ser prejudicial à voz (fumar, ingerir bebida alcoólica, usar drogas, hábitos 

inadequados, posturas corporais inadequadas, entre outros).  

Depois de algum tempo o fonoaudiólogo dá inicio ao uso de orientações em que 

os termos ¨evite fumar¨, ou ¨evite consumir bebida alcoólica¨ substituem os 

anteriores, uma vez que percebe que o sujeito está imerso num cotidiano e nem 

sempre é possível seguir as orientações dadas. 
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Atualmente o fonoaudiólogo percebe que cada um, frente a diferentes aspectos 

que estão relacionados a produção da voz, pode se afetar de forma diferente. 

Algumas pessoas podem perceber que a sua voz fica comprometida quando 

ingerem água gelada, outras quando estão expostas a ar condicionado e assim 

por diante (Ferreira, 2009). Como diz Canguilhem (2000) “cada um se afeta de 

maneira particular” e dessa forma se faz necessário promover discussões para 

que cada participante possa refletir a respeito.  

Os dois últimos encontros, denominados Voz e Professor desenvolveram 

diferentes práticas relacionadas a voz. Abordaram desde práticas envolvendo 

exercícios que propiciam a normotonia, respiração mais adequada, aquecimento 

e desaquecimento da voz e expressividade da fala. Parte do terceiro encontro 

foi utilizado para retomar a questão da insatisfação dos participantes. 

Na análise do Desenvolvimento da Oficina, percebe-se que apesar de menor 

número de participantes houve maior participação dos presentes, quando, por 

meio de comentários fazem referencias a  voz, na sua vertente orgânica e 

psicossocial. Na análise das entrevistas destaca-se o interesse pela discussão 

quanto a realização dos exercícios vocais, acompanhado da cobrança de que 

deveria ter sido atribuído mais tempo para abordar essa temática. Se na análise 

do Quadro sobre bem-estar vocal fica evidente o relato de diferentes sintomas 

vocais (quando solicitado o registro de alteração na voz em situação atual), a 

prática de exercícios vocais assim como mudança de hábitos foram destacados 

como possíveis ações para reverter a situação no futuro. Percebe-se que o grupo 

entendeu a relação entre corpo x voz , quando na proposta do Projeto pelos 

participantes são sugeridas oficinas de alongamento, além dos exercícios de 

voz.  

A Fonoaudiologia geralmente é vista como uma profissão mais preocupada com 

as questões da reabilitação de distúrbios, do que promoção de saúde.  Chieppe 

(2004) ao analisar por meio de Grupo Focal a questão da expressividade em um 

grupo de pedagogos em formação, confirma esse dado, e os participantes da 

Oficina ora analisada foram na mesma direção quando cobraram maior número 

de exercícios e maior tempo para realização deles.  
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No planejamento da Oficina ora analisada, o Grupo PUC-SP/PMSP tinha claro 

que os exercícios deveriam ser destacados apenas como possíveis estratégias 

para sensibilizar o professor quanto a produção da voz. Para aumentar o número 

deles ou o tempo em que foram realizados seria necessário deixar de lado a 

reflexão sobre outros aspectos (por exemplo necessidade de cuidar de si e 

fatores presentes no ambiente ou na organização do trabalho) que o Grupo PUC-

SP/PMSP acredita serem essenciais para auxiliar o professor no enfrentamento 

dos problemas de seu cotidiano.  

Pode-se concluir com a análise até aqui apresentada que a proposta ora 

analisada sensibilizou os participantes a refletirem sobre seu cotidiano e 

apresentarem propostas para enfrentamento dos problemas levantados. 

Para o grupo que planejou a Oficina ficou mais evidente que o fonoaudiólogo 

não pode acreditar que uma experiência é exitosa apenas quando os 

participantes tecem comentários positivos a respeito do que foi apresentado. O 

Grupo aprendeu com esta experiência que o fato dos participantes terem se 

colocado de forma crítica, demonstra envolvimento com as questões 

apresentadas e portanto, efetividade com relação à proposta. Importante lembrar 

que criticar não é igual a não gostar, mas sim tecer reflexões que possam auxiliar 

no planejamento de novas propostas.  

O levantamento realizado para revisão de literatura desta pesquisa aponta que 

as intervenções fonoaudiológicas seguem na direção da prevenção do distúrbio 

de voz por meio de orientações relacionadas à voz, higiene vocal, exercícios 

vocais envolvendo temas como anatomia e fisiologia da laringe, respiração, 

articulação, ressonância, aquecimento e desaquecimento vocal, entre outros 

(Luchesi et al., 2012). Essas temáticas reforçam a questão de que a visão do 

fonoaudiólogo ao trabalhar com professores vai na direção de que o foco é o 

distúrbio de voz. Esse fato pode ser entendido como consequência dos 

primórdios da Fonoaudiologia que por nascer vinculada à área médica, tem 

exacerbado o caráter reabilitador no seu fazer (Costa 2001). A população em 

geral vê o fonoaudiólogo como aquele que trata do distúrbio de voz, e em 

especial os professores também vão nessa direção quando pedem mais 
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exercícios, sem reconhecer a intenção educativa presente na proposta da 

Oficina. 

Curioso destacar que no projeto realizado pelo grupo e entregue a pesquisadora 

houve a preocupação dos participantes em mencionar o tema promoção de 

saúde, mesmo que utilizando referencial teórico não compatível com o conceito 

(Leavell e Clark (1976) desenvolvem conceito com base na história natural da 

doença focando três níveis de prevenção). Provavelmente isso de seu pela 

ênfase dada, a todo momento, pela fonoaudióloga que conduziu a Oficina.   

Mais recentemente a formação dos fonoaudiólogos tem procurado intensificar as 

questões da Saúde Coletiva, apresentando e discutindo as políticas de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nessas a educação em saúde passa a ser vista 

de forma a promover o desenvolvimento humano como um todo, integrado ao 

seu contexto e ambiente, e foi nessa direção que a proposta da Oficina foi 

planejada.  

Sabe-se que informações e técnicas por si não dão conta de mudar as condições 

de saúde da vida humana e as ações educativas devem promover  o 

desenvolvimento de habilidades no sentido de permitir que o sujeito seja livre 

para tomada de decisão e escolha de alternativas (Penteado et al 2005).  

Sobre as questões do cuidado de si, também eixo norteador da proposta da 

Oficina ora analisada, ao retomar a literatura, percebe-se estar essa temática 

presente nas ações de promoção de saúde e de prevenção (Ayres, 2004). 

Entende-se que a importância de cuidar de si envolve atenção especial aos 

hábitos saudáveis, como a alimentação adequada e os exercícios físicos 

regulares, entre outras questões (Sebold et al 2011).  

Ao pensar nessas ações de promoção de saúde e em paralelo a reflexão sobre 

o cuidado de si, discussões sobre estilo de vida, ambiente e organização do 

trabalho, permitiram que os participantes refletissem sobre estratégias de 

enfretamento. Importante destacar porém que a partir desta análise não se pode 

concluir que os participantes de fato farão mudanças em seu cotidiano e 

conseguirão reverter os seus problemas. Como apontam Ferreira e Chieppe 

(2005), ao fazerem referência a Zabala (1998), um processo de aprendizagem 
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somente é efetivo quando três níveis são alcançados: entender os conteúdos 

conceituais, realizar os procedimentos estabelecidos e por fim mudar a atitude. 

Assim, num exemplo simples: num primeiro momento entender que beber água 

faz bem para a voz, num segundo, saber beber essa água em pequenos goles 

para facilitar a subida e descida da laringe a cada movimento e com isso auxiliar 

a musculatura envolvida, e finalmente realizar essa prática no dia a dia, a ponto 

dela ser ¨incorporada¨ como um novo hábito. Ferreira et al. (2010) discutem 

sobre ações educativas em saúde e sua necessidade de envolver conceitos no 

campo da aprendizagem, considerando que ela ocorre por meio da 

compreensão de definições e da utilização dessas definições em situações do 

dia a dia. Sendo assim, a aprendizagem nunca pode ser considerada esgotada, 

pois sempre é possível ampliar e/ou aprofundar conhecimentos. Dessa ideia, 

parte a significação e funcionalidade dos conteúdos trabalhados para que sejam 

usados quando necessário.  

 

Ao finalizar, cabe trazer algumas questões para reflexão com o intuito de auxiliar 

próximos planejamentos: 

 O fonoaudiólogo deve ter claro o que vem a ser uma ação educativa. Por ser 

cada vez mais convocado para ações de promoção de saúde e prevenção do 

distúrbio de voz deve buscar referencial teórico para subsidiar sua atuação nessa 

direção.  

 Apesar de saber que a ação não deve ser estática e sim a cada momento ser 

modificada de acordo com as necessidades observadas no grupo (Ferreira, 

2004; Ferreira, 2009), é difícil considerar isso quando a proposta faz parte de 

uma ação mais ampla, em que vários grupos de uma mesma instituição 

participam como vem acontecendo pela parceria estabelecida entre PUC-SP e 

PMSP. Um determinado grupo pode sempre surpreender, mesmo aqueles 

fonoaudiólogos mais experientes. 

 O maior desafio do fonoaudiólogo ainda é garantir que sua ação não seja apenas 

de caráter informativo. O ponto de partida, para Zabala (1998), é significação e 

funcionalidade do conteúdo, a fim de que possa ser utilizado quando 
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conveniente e aos poucos ser incorporado no dia a dia. Além das discussões, o 

planejamento da Oficina considerou a entrega ao final de um marcador de livro 

(material presente no dia a dia de professores) com registro dos exercícios de 

aquecimento e desaquecimento vocal, para que os participantes pudessem 

frequentemente realizar os mesmos. 

 O planejamento de cada ação deve sempre considerar o contexto da 

demanda do grupo a ser trabalhado (Ferreira, 2004; Ferreira, 2009). Em 

especial o Grupo PUC-SP/PMSP vinha desenvolvendo oficinas em diferentes 

escolas, e o retorno positivo dessas intervenções (Ferreira et al., prelo) não 

considerou o nível diferenciado do grupo de professores, participantes desta 

pesquisa. 

 Nas oficinas oferecidas anteriormente a profissional que entrou em 

contato com a escola foi a mesma que na sequencia desenvolveu a Oficina, 

estabelecendo um único vínculo, diferente deste momento em que a 

pesquisadora que fez o contato com a direção da escola, para evitar viés de 

análise, colocou-se apenas no papel de observadora. Destaca-se aqui a 

importância de estabelecer um contrato, sendo esse aspecto necessário para 

melhor compreensão dos participantes com relação a quem se remeter para 

discutir alguns assuntos. Esse aspecto pode ter influenciado para o registro de 

questionamentos levantados pelos participantes com relação à Oficina.    

 A participação de um ¨chefe¨ (no caso o coordenador), entre os 20 

professores participantes, pode ser vista como positiva pois garante que as 

discussões e mesmo o Projeto apresentado venha a ter continuidade após o 

término da Oficina. Acredita-se que a continuidade de qualquer ação tem que 

necessariamente passar pela aprovação e apoio da coordenação para que 

ações sejam planejadas para promover mudanças e melhorias na escola sobre 

as questões abordadas.  Algodoal (2002), ao explicitar o cotidiano de seu 

trabalho com teleoperadores, enfatiza a eficiência da continuidade de ações (no 

caso realização de exercícios vocais) quando se envolve a participação do 

supervisor de uma equipe. Contudo, se de um lado essa participação foi positiva, 

de outro pode ter contribuído para direcionar (a favor ou contra) a opinião do 

grupo em alguns momentos. Um exemplo disso pode ser destacado quando o 
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grupo endossou a opinião da coordenadora quanto a temática que gerou 

incômodo no grupo que resultou no envio de e-mail para os responsáveis pela 

organização da Oficina.  Vivan et al. (1999) apontam para a complexa relação 

entre chefes e subordinados, que passa pela também complexa relação entre 

pessoas.  

 A pesquisa ora realizada discutiu a questão do tempo, e essa parece 

ainda não ter encontrado resposta. Certamente, mais uma vez, o conhecimento 

da demanda dos envolvidos deve ser destacado para auxiliar a delimitar o tempo 

necessário para desenvolver a Oficina.  

 A forma e o conteúdo como uma Oficina será apresentada deve ser 

muito bem planejada. Um tema antes de ser abordado, deve considerar reflexões 

a respeito da forma como será apresentado (por exemplo, seleção de imagens) 

assim como seu conteúdo. A polêmica relacionada ao tema ¨higiene pessoal¨ 

parece ter sido instaurada em função dos slides e exemplos dados no momento. 

Importante destacar que mesmo considerando esses aspectos (forma e 

conteúdo), questões podem ser trazidas pelo grupo, e essas devem ser 

discutidas pelo fonoaudiólogo responsável pela Oficina. Tal aspecto evidencia a 

complexa atividade de se atuar em grupo, conteúdo esse ainda pouco trabalhado 

na formação do fonoaudiólogo.   
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6. CONCLUSÃO 

A Oficina oferecida a um grupo de professores e um coordenador de uma escola 

da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), situada na zona oeste 

compreendeu assuntos referentes ao cuidado de si, ambiente de trabalho, 

aspectos emocionais, fisiologia da produção vocal, cuidados com a voz, 

expressividade vocal e exercícios para aquecimento e desaquecimento vocal.  

A análise de fontes orais e escritas dos participantes evidenciou que a mesma 

contribuiu para estimular a discussão sobre o cuidar de si, e consequentemente 

de sua saúde, com destaque a questões referentes ao ambiente e organização 

do trabalho. Houve expectativa por parte do grupo quanto a realização de 

exercícios vocais em maior tempo. 

Apesar de alguns questionamentos feitos pelos participantes, foi possível 

concluir que os objetivos traçados foram alcançados, fato demonstrado no 

Projeto elaborado pelo grupo. No planejamento de ações futuras, com a 

experiência decorrente da análise aqui apresentada, sugere-se refletir sobre o 

conceito de ação educativa, a importância dessa não ser estática, a necessidade 

de significar e tornar funcional o conteúdo apresentado, considerar a demanda 

do grupo a ser trabalhado, estabelecer um vínculo, questionar a participação de 

um “chefe”, analisar o tempo de execução e adequar a forma ao conteúdo a ser 

apresentado. 
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ANEXO 1 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa “O cuidado da 
voz e de si em oficinas na perspectiva do professor”. Caso sinta-se plenamente 
esclarecido(a) pelas informações a seguir e aceite fazer parte do estudo, rubrique todas 
as paginas e assine as duas vias deste documento (uma é sua e a outra do 
pesquisador). Se tiver alguma dúvida, procure pela pesquisadora: Érika Sousa 
Ditscheiner, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Rua Ministro Godói, 969 – 
Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466  
 

Pesquisadores Responsáveis:  

Fonoaudiologa Érika Sousa Ditscheiner  

Profa. Dra. Leslie Piccolotto Ferreira (orientadora)  

 

Justificativas  

Pesquisas que apresenta resultados de uma intervenção, propõe mudanças de foco que 
colaboraram para o melhor entendimento da realidade do uso da voz dos professores, 
possibilitando a reflexão sobre futuras ações fonoaudiológicas. Essa pesquisa irá 
investigar os efeitos de uma proposta de intervenção fonoaudiológica com professores. 

• Sua participação constara em: 

 

1- Participar de uma intervenção fonoaudiológica através de quatro encontros.  

2- Responder à  perguntas abertas sobre a sua participação antes da intervenção, 
logo após a intervenção e quatro meses após a intervenção.  

3- Preencher dois questionários com perguntas referentes à: profissão, saúde, 
ambiente de trabalho, hábitos diários e voz antes da intervenção, logo após a 
intervenção e quatro meses após a intervenção.  

4- Responder à entrevista aberta após o último encontro. 

 

• Não haverá qualquer gasto financeiro da sua parte  

• Em qualquer momento da pesquisa você poderá pedir seu desligamento, tendo a 
garantia de que seus dados não serão utilizados.  

• Os registros individuais dos seus dados permanecerão confidenciais e serão mantidos 
em sigilo.  
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• As informações a respeito da pesquisa poderão ser publicadas em revista científica ou 
apresentadas em congressos, porém, apenas os resultados gerais serão divulgados.  

 Em hipótese nenhuma seu nome ou qualquer dado pessoal será revelado a menos 
que a justiça os requeira.  

• O preenchimento dos questionários das perguntas referentes à intervenção terá  
duração de 30 minutos e nas dependências da escola.  

• Se tiver qualquer dúvida sobre este estudo, sobre seus direitos ou a respeito do 
tratamento a ser realizado, você pode entrar em contato a qualquer momento com Érika 
Sousa Ditscheiner, cel:19-91602744, e-mail:erikasousafono@yahoo.com.br 

 

Para aderir ao estudo, você deverá assinar, a seguir, este Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Antes de assinar verifique se:  

• Você leu e entendeu todas as informações contidas nesse termo e teve tempo para 
pensar sobre o assunto.  

• Todas as suas dúvidas foram respondidas contento.  

• Você concordou voluntariamente em fazer parte desta pesquisa e, assim sendo, 
realizara os procedimentos solicitados.  

• Você compreendeu que poderá decidir interromper sua participação no estudo a 
qualquer momento, sem nenhuma penalidade.  

• Você recebeu uma copia do termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 
permanecera com você.  

 

 

 

Eu,..................................................................................................................................... 

(letra de forma), concordo em participar do estudo VOZ DO PROFESSOR: ANÁLISE 
DE UMA INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA e declaro ter sido convenientemente 
esclarecido fui informado que os procedimentos a serem adotados respeitam as 
respectivas declarações e resoluções que rezam sobre o assunto.  

 

............................................................................................... data: ___/___/___  

 

 

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 



78 
 

ANEXO 2 

 

 

 

 Quadro para discussão sobre saúde vocal.  

4) Situações 

atuais: 

alterações 

encontradas 

em sua voz 

5) Possíveis 

ações: 

soluções para 

transformar a 

coluna 1 na 3  

6) Situações 

desejadas: voz 

saudável/idealizada 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 
Boa tarde, F. 

  

Estamos no aguardo do envio do projeto.  

  

Aproveitando, gostaríamos de conversar com você sobre os conteúdos dos próximos 

encontros. 

  

O fato é que nossa expectativa em relação às oficinas se baseia nas especificidades do uso 

da voz: entonação, timbre, fonética, articulação, dicção, enfim, conhecimentos novos e 

interessantes, inerentes a voz. Foi esse o motivo que nos levou à adesão. 

  

Concordamos que de um modo geral, outros fatores devem ser levados em consideração 

para a qualidade de vida do profissional, porém, os conteúdos abordados nestes dois 

encontros pouco contribuíram, pois já são de nosso conhecimento, inclusive, causaram 

um certo desconforto nos participantes, os quais, esperavam por questões mais especificas 

ligadas à fonoaudiologia, as quais desconhecemos. Por esse motivo, ficou aquém do 

esperado. 

  

Como confiamos na sua competência como profissional fonoaudióloga, gostaríamos que, 

os próximos encontros sejam direcionados para assuntos e atividades pertinentes a uso da 

voz.  

 

 

Obrigada 

Coordenadores e professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

ANEXO 5 

 

 

Marcador de livro com proposta de exercícios de aquecimento (frente) e 

desaquecimento vocal (verso) a ser realizado diariamente. 
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