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RESUMO 

 

 

O trabalho analisa aspectos sobre a importância de o docente receber orientações 

para desempenhar papel de profissional da voz, obtendo, assim, uma melhor 
qualidade de vida. Considerando que o professor está vinculado à categoria dos 

profissionais que tem a voz como instrumento de trabalho, o estudo tem como 
objetivo alertar sobre a falta de informação do professor com relação ao uso da voz, 
problema este relevante à academia. Em sua dimensão teórica, o trabalho investiga 

a compreensão dos conhecimentos que o professor dispõe acerca do assunto, na 

tentativa de melhorar assim o seu desempenho profissional, além de investigar 

também os problemas vocais e queixas decorrentes dessa possível falta de 

informação. A pesquisa de campo foi realizada com aplicação de questionários 

sobre conhecimentos de voz, tendo a participação de estudantes de graduação do 

curso de Pedagogia, período noturno. Para a escolha das questões que fazem parte 

do questionário aplicado, foram consideradas informações relevantes obtidas num 

levantamento de dados em vários sites da internet. Desta maneira, um processo 
anterior de investigação e análise de prioridades e maiores acometimentos relativos 

a problemas vocais possibilitou a elaboração das perguntas que compõem o citado 

questionário, não sendo, portanto, uma escolha aleatória, mas fundamentada. 
 

Palavras-chave: Voz. Instrumento de trabalho. Docente. Cuidados vocais. Qualidade 

de vida. 



RESUMEN 

 

 

El trabajo analiza la importancia del docente recibir orientaciones para desempeñar 

el papel de profesional de la voz, obteniendo así una mejor calidad de vida. 
Considerando que el profesor está vinculado a la categoría de los profesionales que 

tienen la voz como instrumento de trabajo, el estudio objetiva alertar sobre los 
principales cuidados que influencian directamente la voz. En su dimensión teórica, el 
trabajo investiga la comprensión de los conocimientos que el profesor dispone 

acerca del tema, en la tentativa de mejorar así su desempeño profesional, además 

de investigar también los problemas vocales y reclamaciones resultantes de esta 
posible falta de información. La investigación de campo fue realizada con aplicación 

de cuestionarios sobre conocimientos de voz, teniendo la participación de 

estudiantes de graduación del curso de Pedagogía. Para la elección de las 

cuestiones que hacen parte del cuestionario aplicado, fueron consideradas 
informaciones relevantes obtenidas en un relevamiento de datos en varios sitios de 
internet. De esta manera, un proceso anterior de investigación y análisis de 

prioridades y mayores acometimientos relativos a problemas vocales posibilitó la 

elaboración de las preguntas que componen el citado cuestionario, no siendo, por lo 

tanto, una elección aleatoria, sino fundamentada. 
 

Palabras clave: Voz. Instrumento de trabajo. Docente. Cuidados vocales. Calidad de 

vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao refletir sobre a possibilidade de aproximar a Fonoaudiologia e a 

Educação, despontou a ideia de produzir um trabalho pensando o professor como 

experimentador da ação de comunicar. 

No contexto, o educador está vinculado à categoria dos profissionais que 

têm a voz como instrumento de trabalho. Assim, questiona-se: a inquietude de ter 

conhecimento, a maneira como ele pensa sua voz, como ele a vê e qual o grau de 

conhecimento dela para sua vida pessoal e profissional. 

Para perceber essa importância, é indispensável que o professor receba 

orientações acerca dos cuidados que são exigidos para que a voz não venha a ter 

alterações no futuro. 

Fonoaudiologia e Educação guardam relação quanto ao aspecto de 

inserção das pessoas no meio social. A comunicação é um dos processos de 

integração dos indivíduos no grupo e, desse modo, o educador necessita estar a par 

de informações que colaborem com a manutenção daquela que é considerada 

instrumento de trabalho: sua voz. 

Quando ocorre algum transtorno vocal, como a disfonia, é importante ter, 

minimamente, conhecimento dos fatores que possivelmente ocasionaram o 

problema, e para que o professor possa detectar estes fatores e aprender a utilizar a 

voz de forma adequada, entra em cena o fonoaudiólogo. 

Caracterizada como uma área de ampla atuação, a Fonoaudiologia tem 

contribuído muito para promover a saúde vocal do professor, prevenindo o 

aparecimento de problemas, bem como aperfeiçoando o seu uso, o que leva em 

conta as particularidades existentes em cada realidade educacional, assim como o 

uso que se faz da voz. 

Não raramente, os problemas vocais também são influenciados por um 

elemento psíquico. Por ser o aparelho fonador uma estrutura de suma importância 

para o profissional da voz, diversas manifestações aparecem, transformando-o em 

um receptáculo de angústia, ansiedade e/ou tristeza. Assim, a disfonia poderia ser 

compreendida como a manifestação na voz de um sintoma de algo que não vai bem 

na vida do sujeito. 
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A saúde vocal propriamente dita compreende orientações a respeito de 

fatores que influenciam diretamente na voz. São alguns exemplos: alimentação, 

vestuário, práticas esportivas, hábitos vocais, fumo e sono. O objetivo do presente 

trabalho é identificar até que ponto o professor possui consciência de que a voz é 

sua ferramenta de trabalho. O estudo visa alertar sobre a falta de informação do 

professor com relação ao uso da voz, problema este relevante à academia. 

Nesse sentido, ganha relevância a busca em compreender os 

conhecimentos que o professor dispõe acerca do assunto, na tentativa de melhorar 

assim o seu desempenho profissional, além de investigar também os problemas 

vocais e queixas decorrentes dessa possível falta de informação. 

Usada intensamente, a voz não recebe cuidados adequados, até mesmo 

entre as pessoas que dependem dela para trabalhar, principalmente o docente: 

procurou-se comprovar esta hipótese ao longo da pesquisa. 

O trabalho está pautado por três capítulos distintos, que foram realizados 

buscando uma complementação entre eles. O primeiro é a fundamentação teórica 

em si, que, principalmente baseada em livros e artigos de revistas especializadas na 

área fonoaudiológica, traz informações e considerações importantes sobre a voz. 

Existem, já neste primeiro capítulo, alguns entrelaçamentos entre a voz e o exercício 

docente, baseados em pesquisas que ressaltam questões da saúde vocal no 

contexto particular dos professores. 

O segundo capítulo, assim como o primeiro, mas com uma profundidade 

e especificidade maior, traz a relevância do tema �a voz do professor� e mostra, 

através de uma pesquisa realizada em 46 sites no total (consultados no período de 

junho a setembro de 2007), o impacto geral que ocasionam as alterações vocais 

existentes nos professores. Extraindo trechos diretamente do conteúdo dos sites, 

procurou-se mostrar dados de alcance nacional que constatam a gravidade da 

situação atravessada pelos professores em relação a problemas de voz e como isso 

repercute em várias áreas, como por exemplo a econômica, além, obviamente, do 

efeito dentro do próprio âmbito educacional. 

Tendo os dados encontrados nos sites pesquisados (incluindo os citados 

no segundo capítulo) como subsídio para a posterior elaboração do questionário e 

escolha dos temas e perguntas organizadas para fazer parte do mesmo, o terceiro e 

último, capítulo mostram os dados das respostas dos alunos já convertidos em 

gráficos com porcentagens. Os 99 (noventa e nove) questionários foram distribuídos 
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entre alunos do curso de Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo. O 

questionário aplicado tem 21 (vinte e uma) perguntas que fazem parte de cinco 

subdivisões que, em ordem, procuraram respostas referentes a: 

a) caracterização da idade, profissão e tempo de trabalho, caso o aluno já 

atuasse na docência; 

b) queixas vocais mais comuns de alterações de voz; 

c) causas de alteração vocal; 

d) a importância de receber orientações; 

e) a voz como fator de identificação. 

Após a inclusão dos gráficos, seguem breves comentários sobre cada 

uma das questões e das respostas apontadas e, por fim, uma análise mais 

generalizada dos dados conseguidos com a investigação empírica realizada através 

do questionário. 

Além disso, durante o desenvolvimento do trabalho, foram elaboradas 

considerações sobre aspectos voltados à importância da voz para o professor, 

enfatizando a conexão entre as dimensões orgânica, psíquica e sócio-cultural no 

contexto de seu uso profissional. 

Os resultados apresentados pretendem alertar sobre a importância de o 

docente receber orientações para desempenhar papel de profissional da voz, 

obtendo, assim, uma melhor qualidade de vida. 

Por fim, o projeto inicial previa encontros com os alunos que responderam 

o questionário e apresentavam interesse por participar da realização de �laboratórios 

de orientações�, que teriam o objetivo de oferecer, a um grupo, procedimentos re-

educativos quanto à utilização da voz no trabalho. Esta última parte da pesquisa, 

porém, não foi possível realizá-la devido à demanda de tempo que isto tomaria e 

que influiria na entrega da dissertação no prazo estipulado. 
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1 A VOZ DO PROFESSOR NA OPINIÃO DOS AUTORES 

 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA VOZ 

 

 

Para Van Riper (1997, p.211), �a voz humana é um instrumento notável. É 

um barômetro sensível da saúde física e mental do indivíduo�. Fazendo uma 

paráfrase da metáfora inteligente de Luchinger e Arnold (1965) �se é verdade que os 

olhos são o espelho da alma, então a voz é seu alto-falante. Por ser a porta-voz da 

personalidade, a voz de cada indivíduo é ímpar. Ela é tão distinta, de fato, que as 

representações gráficas da fala, chamadas de impressões vocais, identificam uma 

pessoa de forma até mais confiável que as impressões digitais� (p. 211). 

Mara Behlau e Roberto Ziemer (1988) descrevem a voz como uma das 

extensões mais fortes da personalidade. No artigo Psicodinâmica Vocal, relatam três 

funções da voz. Tais ideias foram extraídas dos estudos científicos de Karl Buhler, 

que afirma: 

 

qualquer emissão humana � falada, cantada ou até mesmo numa 

simples exclamação � apresenta a função de representação � a voz 
comunica alguma coisa, ou seja, seu uso está relacionado ao 

conteúdo da mensagem verbal, função de expressão � a voz revela 
alguma coisa ao falante, como sua idade, seu estado emocional, seu 
nível socioeconômico cultural, etc., e a função de apelo - a voz 
deseja e provoca uma reação no ouvinte, o que significa que existe 

sempre uma intenção, freqüentemente inconsciente, no tipo de voz 

que se utiliza no discurso. Assim, a voz é o veículo de nossa inter-
relação no tocante à comunicação, pois é um meio de atingir o outro. 

 

As pessoas colocam sua voz para romper o silêncio que trazem consigo. 

Como diz o ditado popular: �quem tem boca, vai a Roma�, ou seja, falar significa 

trocar experiências e ideias no cotidiano. Expomos todos os dias nossa voz a várias 

situações de tensões e estresse, como no caso de pessoas que dependem quase 

que exclusivamente dela para atuar profissionalmente. 

A voz nos permite a comunicação, e normalmente as pessoas só 

percebem a sua importância quando ficam roucas ou a perdem. 

O conhecimento dos cuidados e características vocais é de fundamental 

importância, pois os que precisam de mais atenção são os "profissionais da voz" � 
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aqui, especificamente os professores �, por utilizarem-na de forma intensa nas 

atividades que desenvolvem. 

Normalmente os profissionais não refletem sobre a importância da voz, 

muito menos imaginam como seria se ela faltasse no trabalho, em casa, nas 

atividades do cotidiano. Ela é ainda um reflexo do estado de saúde emocional, além 

de sua intenção comunicativa. 

A responsabilidade para com a voz é grande. Ela exerce o papel de 

comunicar verbalmente uma mensagem de forma clara e eficiente além de transmitir 

emoções e estados de humor. Diante disso, não é incomum que o problema de voz, 

quando surge, seja ignorado, o que acaba acarretando problemas maiores. 

A voz, por ser uma forma de identificação, tanto profissional como 

pessoal, deveria ter suas características mais conhecidas, para que os devidos 

cuidados fossem observados, a fim de que pudéssemos conservá-la de maneira 

prolongada no decorrer da vida � especialmente, quem dela depende para exercer 

seu trabalho. 

 

 

1.2 A VOZ PODE SER CULTURALMENTE DETERMINADA 

 

 

A linguagem influencia uma cultura pelo modo como dá forma à 

percepção que se tem da realidade. Do mesmo modo, ela é influenciada pelo 

ambiente e cultura em que se desenvolve. 

A língua funciona muitas vezes como uma marca de identidade. Ela 

identifica o indivíduo como parte de um grupo � muitas vezes confundindo a língua 

com a própria nacionalidade � com fronteiras físicas e culturais bem definidas. No 

entanto, quanto maior for a extensão englobada por estas fronteiras, maior 

diversidade cultural existirá dentro delas, levando à produção de dialetos que 

identificam o indivíduo como elemento de grupos mais específicos. 

O ambiente em que uma população se desenvolve e a história dessa 

mesma comunidade vai, assim, moldando a sua cultura, e a língua acompanha 

essas evoluções de modo a dar voz ao pensamento cultural da comunidade. Por 

exemplo, todas as pessoas vêem as diversas cores, no entanto, nem todas as 

línguas identificam as cores como nós. 
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A consciência vocabular como qualquer outra forma de representação do 

mundo é constituída ao longo de experiências, de encontros. Encontros no mundo. 

Encontros com pessoas. Com um mundo social. Esses encontros são condição de 

relações intersubjetivas, socializadoras e fornecedoras de matéria-prima semiótica 

para o trabalho do espírito. 

As mensagens são constituídas por determinadas palavras que poderiam 

também ser outras e que passam a integrar um repertório simbólico. Daí a 

capacidade, socialmente orquestrada para representar o mundo, dependente da 

singularidade dos encontros, dos interlocutores, dos instantes e locais de 

interlocução. Todo discurso é um fluxo em circulação numa teia de relações sociais 

onde enunciadores e enunciatários se sucedem. Nunca há, nessa sucessão, simples 

reprodução. O sujeito não reflete puramente o mundo social em que está inscrito. 

As práticas e os comportamentos humanos invocam sistematicamente 

uma natureza humana com propriedades � físicas, intelectuais, afetivas, imutáveis e 

universais. Essas propriedades estariam invariavelmente presentes em todos os 

indivíduos da espécie humana. 

As variações destas propriedades, como as variações de voz, e suas 

anomalias, também não são só explicáveis biologicamente. Um exemplo é a 

diferença sexual entre homem e mulher em relação à construção social da 

masculinidade e feminilidade. Nesta tendência também está inscrita grande parte da 

doutrina sobre o uso da voz como produto de socialização. 

O uso da voz advém de um aprendizado. Por mais espontâneo que 

pareça, esse uso exige adequação às situações de existência social. A voz é 

regulada pela sociedade, é objeto de socialização. Em outras palavras, o uso da voz 

produz efeito, afeta as relações. Há, portanto, normas sociais que condicionam seu 

uso. Normas que compreendem sanção se infringidas. Normas que autorizam 

coação. 

O tipo de punição para quem infringe uma norma fonética, na grande 

maioria das vezes, é social. Um olhar de repreensão, uma desaprovação verbal ou 

até um simples �psiu!�, acompanhado de um dedo indicador verticalmente colado 

aos lábios. O uso da voz é, no mais das vezes, questão de polidez, ginástica da 

expressão, simulacro de virtude, ou talvez, condição para encontrá-la. Difícil 

identificar virtude em alguém que vocifera. 
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Ao entrar numa igreja, num velório ou numa biblioteca, as pessoas que se 

submeteram a determinado aprendizado social tendem a usar a voz de uma forma 

determinada, sem necessidade de deliberação consciente (cálculo) sobre este uso. 

A não-observação desta regra social, que já deveria ter sido objeto de interiorização, 

costuma acarretar punição social sob forma de advertência. O uso inadequado da 

voz, mesmo não tendo sido objeto de uma deliberação consciente e, portanto, 

dolosa, configura-se em transgressão de norma social. 

 

 

1.3 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA VOZ 

 

 

O uso da voz obedece a um processo de socialização, isto é, a 

mecanismos de transmissão de valores e de normas necessárias à integração dos 

indivíduos, para que possam ocupar posições em seus universos sociais. O uso 

adequado da voz, em função do espaço, posição e situação social do agente �faculta 

o desenvolvimento de uma consciência coletiva� e permite �formas sociais de se 

manter�. 

A manifestação vocal não é uma produção puramente individual. Toda 

emissão vocal objetiva uma tomada de posição num espaço específico de relações. 

A noção de campo existe para designar esse espaço, que guarda em relação a 

outros uma autonomia relativa. Dotado de regras próprias e troféus específicos, todo 

campo guarda com o todo social pontos de interdependência. 

Os campos sociais, portanto, devem ser entendidos como conjunto 

organizado, onde as posições se definem umas em relação às outras. Essa 

interdependência de posições e distâncias entre as posições nos autoriza a pensar 

um espaço social segundo uma lógica sistêmica. 

O uso legítimo � socialmente autorizado � da voz também é, em parte, 

definido singularmente em cada campo e, em parte, aprendido em qualquer outro 

tipo de relação social. Assim, podemos tanto falar de um uso vocal socializado na 

família quanto definido � ou imposto � por uma classe social, como um jeito 

aristocrático, burguês ou operário de falar. Desta forma, enquanto sistema de 

posições sociais definidas reflexivamente, todo espaço social pressupõe posições 

complementares: comandantes e comandados, vencedores e derrotados, ricos e 
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pobres, etc. Essas oposições consagradas terminam por aparecerem inscritas na 

natureza das coisas. 

São esses sistemas de posições e distâncias sociais que definem 

qualquer manifestação, inclusive as que implicam o uso da voz. Essa manifestação 

é sempre um compromisso, um ajuste entre um interesse em manifestar e uma 

censura constituída pela estrutura do campo. Esse ajuste é um trabalho de 

eufemização, podendo levar ao silêncio, à não-voz, limite da censura. Respeita-se 

um equilíbrio entre como se pretendia dizer e como se poderia dizer. Esse equilíbrio 

também vigora em relação ao que se diz, ao que se faz, ao que se insinua 

gestualmente num espaço social estruturado de relações. Isto significa que a 

compreensão do uso vocal de um agente engajado num campo, por exemplo, um 

economista, escritor, profissional da política, depende da identificação da posição 

que ele ocupa neste campo, do lugar de onde ele fala.  

 

Essa identificação supõe que tenhamos feito previamente o trabalho 

necessário de reconstrução das relações objetivas que são 

constitutivas da estrutura do campo em questão ao invés de 

considerar apenas o lugar que ocupa no espaço social global 
(BOURDIEU, 1997, p.17). 

 

 

1.4 A VOZ COMO FATOR DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

O homem é um ser social e a comunicação é a grande responsável pelos 

relacionamentos interpessoais. Berretin et al. (2001) apontam que a fala e a voz são 

importantes para estabelecer o contato com o outro e com o mundo por meio da 

exteriorização de sentimentos e pensamentos. 

A voz do indivíduo está relacionada com sua profissão, seu biótipo, sua 

cultura, sua atitude emocional, seu estado psíquico; quando um destes fatores é 

alterado, imediatamente a voz transmite o processamento desta anormalidade. 

O som pode modificar-se de acordo com o contexto comunicativo e 

situações variadas, o que reflete a saúde vocal deste falante (BEHLAU et al., 1997). 

Condições individuais, tanto físicas quanto emocionais, caracterizam o 

indivíduo e, se este não estiver em condições saudáveis deixará transparecer algum 
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problema através de alterações de qualidade vocal que podem vir a comprometer a 

fala. 

Para Greene (1983), a voz possui as qualidades que mostram a 

personalidade do orador. O timbre da voz está ligado à fisionomia, ao formato, à 

expressão facial, bem como a hábitos de vestuário e movimento do indivíduo, de 

modo que a impressão total é constituída pela aparência que o homem apresenta ao 

mundo. 

No adulto, a voz marca a personalidade do orador tanto ou mais do que 

as palavras que este fala. A voz transforma as intercorrências emocionais; dessa 

forma, as emoções �colorem� a voz. 

Normalmente, a voz é o acompanhamento musical da fala, fazendo esta 

se tornar melódica, audível e coerente, sendo essencial para a comunicação 

eficiente pela palavra falada. 

Greene (1983) relata que o controle da voz é um componente essencial 

da capacidade do indivíduo de se ajustar às situações sociais, para fazer bom 

contato e manter o equilíbrio em relação à audiência. Quando a voz se deteriora, 

como resultado de esforço ou doença, toda a personalidade sofre com isso, dando 

surgimento a sentimentos de inadequação e insegurança. Para a autora, os 

distúrbios da voz e o esforço vocal naqueles que dependem da fala como meio de 

vida � o professor, o vendedor, o ator ou o cantor � produzem ansiedades bastante 

óbvias aos graves problemas profissionais e econômicos envolvidos. 

Cada pessoa tem sua identidade única. Em se tratando do ser humano, 

não existem no mundo dois exemplares idênticos. As digitais são diferentes, a cor de 

nossos olhos é única, o timbre de nossa voz é marca pessoal. É também 

influenciada pelas emoções e reflete o que se passa em nosso interior � ela nos trai, 

denuncia que algo não vai bem, pode desaparecer ou quase sumir nos momentos 

em que mais precisamos dela, assim como se alterar contra a nossa vontade. 

Poderá também deixar transparecer algum problema, ocasionando qualidade vocal 

alterada, que pode vir a comprometer a fala e a comunicação (GREENE,1983). 

Resultante do exercício da profissão, aqui será abordada a questão da 

vulnerabilidade da voz do professor devido ao uso inadequado. As condições de 

rotina e trabalho de professores apresentam situações estressantes e fatores de 

risco para a sua saúde vocal e geral. 
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1.5 QUALIDADE VOCAL 

 

 

Para Behlau e Ziemer (1988), o termo qualidade vocal designa o conjunto 

de características que identificam uma voz humana; é o indício mais completo dos 

atributos da emissão de um indivíduo, sendo capaz de nos fornecer desde 

informações sobre suas características físicas, até dados de sua formação 

educacional. 

As informações de natureza biológica dizem respeito às características 

anatômicas e fisiológicas do indivíduo, como sexo, idade, saúde geral, bem como 

estrutura física global e específica dos órgãos que compõem o aparelho fonador. 

A dimensão psicológica fornece-nos informações sobre as características 

básicas de personalidade e sobre o estado emocional do indivíduo no momento da 

emissão da mensagem. 

A emissão da voz limpa e clara, emitida sem esforço e agradável aos 

ouvintes, é característica de saúde vocal. É importante que todos os profissionais 

que fazem uso intenso da voz tenham boa qualidade vocal; para isto, devem buscar 

orientação e manter acompanhamento com um profissional. 

A voz do professor pode afetá-lo social e profissionalmente. Uma voz 

sonora, forte e saudável é ouvida e apreciada. Uma voz tensa pode tornar-se 

desinteressante e prejudicar a compreensão dos alunos. 

Uma voz forte e saudável abre as portas e cria oportunidades (COOPER, 

1991). Segundo Quinteiro (1989), só uma voz limpa, sem ruídos patológicos, está 

em condições de enfrentar atividade profissional intensa, mas, infelizmente, estas 

alterações vocais muitas vezes não recebem a devida atenção daqueles que 

dependem dela profissionalmente, como é o caso dos professores. 

 

 

1.5.1 Disfonia e Voz Normal 

 

 

A importância da voz e da comunicação humana é inquestionável. Mas o 

que caracteriza um profissional da voz? Autores diversos definem estes profissionais 

como �indivíduos que utilizam a voz de maneira continuada, os quais procuram, por 
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meio de um modo de expressão elaborada, atingir um público específico ou 

determinado� (STALLOF, 1991) ou como �o indivíduo que ganha seu sustento 

utilizando sua voz" (BOONE, 1996). Em boa condição vocal, um profissional da voz 

é mais eficiente em suas relações interpessoais e em seus relacionamentos sociais. 

De acordo com Behlau et al. (2001), a disfonia ocorre quando condições 

mínimas de harmonia e conforto não são respeitadas. A autora também comenta 

que estes conceitos não são tão simples quanto parecem, pois o conceito de 

normalidade é muito subjetivo e sugere a utilização do termo �voz adaptada� quando 

a produção vocal é de qualidade aceitável socialmente, não interfere na 

inteligibilidade da fala e permite o desenvolvimento profissional do indivíduo, 

apresenta frequência, intensidade, modulação e projeção apropriadas para o sexo e 

a idade do falante, e transmite a mensagem emocional do discurso. 

Os problemas de voz são frequentemente encontrados em todos os tipos 

de população, independentemente de sexo e faixa etária. 

Por algumas vezes, o falante não percebe sua alteração vocal e só toma 

consciência que há um problema quando passa a sentir fadiga vocal ou quando seu 

desempenho profissional é afetado. 

Quando a voz se torna subitamente rouca, procuramos indícios de uso 

excessivo ou de abuso (RIPER, 1997 p. 233). 

Dentre todos os tipos de disfonia, o impacto na qualidade vocal é muito 

variável, podendo ser de grau discreto a severo. A disfonia pode até prejudicar a 

profissão de um indivíduo, como no caso do profissional da voz, que depende de 

uma produção vocal e/ou de uma qualidade vocal específica para sua sobrevivência 

profissional (BEHLAU et al. 2005). 

Vários são os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. 

O mercado é exigente e manter uma voz flexível, saudável e resistente, diferencia-o. 

Para aqueles que fazem uso ocupacional intensivo da voz, como o 

professor, a saúde, a resistência e a flexibilidade vocal são de suma importância 

para a continuidade na profissão. 

A voz do professor caracteriza-se como uma voz forte, que todos 

escutam, muitas vezes obtida com esforço, porém, sabe-se que não é dessa forma 

que o professor deve enfrentar a sua rotina vocal. Deve ser capaz de suportar uma 

intensa demanda vocal, o uso prolongado por várias horas do dia e em vários dias 

da semana, várias semanas no ano. 
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As alterações da qualidade vocal, como o uso excessivo da voz, a grande 

competição sonora em sala de aula, a postura ao falar, o convívio com o pó de giz e 

outros, tornam o professor um grande candidato à disfonia � interferindo assim em 

seu trabalho e vida pessoal. 

Alguns cuidados são considerados imprescindíveis para evitar danos e 

manter as cordas vocais sempre saudáveis e, é claro, para o bom desempenho 

profissional, que será abordado posteriormente. 

Os profissionais da voz, como os professores, muitas vezes não estão 

preparados para usá-la corretamente, acarretando o problema vocal mais comum 

entre os brasileiros, que é a rouquidão. Esta é causada principalmente pelo uso 

excessivo e inadequado da fala e pelo o fato deles terem em suas vozes 

instrumentos, veículos fundamentais para exercerem sua profissão. 

Segundo Van Riper, (1997) embora menos frequentes que os de 

articulação, os distúrbios de voz podem causar muitos problemas, apesar de nossa 

cultura tender a ser mais tolerante em relação aos desvios vocais que os da 

linguagem, fluência ou articulação. Talvez isso ocorra porque uma comunicação 

inteligível ainda seja possível quando a voz é rouca, nasal, inadequadamente aguda 

ou com baixa intensidade. Embora uma voz rouca possa não ser esteticamente 

agradável de se ouvir, nós ainda conseguimos compreender a mensagem do 

falante. Talvez sejamos mais tolerantes em relação aos desvios da fonação porque 

eles são muito numerosos dentro dos limites da normalidade. 

Consideramos disfonias os problemas relacionados a alterações da voz 

como rouquidão, fadiga vocal, aperto, dor, ardor, entre outras citadas por aqueles 

que a utilizam especialmente por longo período. Rouquidão pode ser definida como 

qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção da voz de forma 

natural. 

É importante saber o que o indivíduo pensa e como vê sua voz, também 

se as alterações são observadas de imediato, ou só quando fica rouco 

notavelmente. 

Fatores primordiais devem ser levados em conta na pessoa, tipo de vida, 

temperamento, aspectos individuais. 

Usualmente, as características são de quem a utiliza de forma 

inadequada. Para preservar a saúde vocal e prevenir o aparecimento de alterações 
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na voz alguns cuidados básicos auxiliam e seu conhecimento é altamente 

importante. 

 

 

1.6 A VOZ: ASPECTOS SOCIAIS E LINGUÍSTICOS 

 

 

Ao buscar compreender como ocorre a relação do professor com a sua 

voz, a presente pesquisa faz referências aos constructos de Pierre Bourdieu, a fim 

de mostrar ou entender que a voz é construída socialmente. 

Foi realizada a leitura de parte da obra desse sociólogo e filósofo, 

considerado um dos mais conceituados intelectuais franceses e de reconhecimento 

internacional. Dada a diversidade de sua produção acadêmica, foram selecionados 

textos que trazem contribuições na representação social da profissão do professor, 

levando-se em consideração a sua origem social. 

Para Bourdieu, a existência de uma rede de relações não é um dado 

natural, nem mesmo um �dado social�. 

A voz é uma das extensões mais fortes da nossa personalidade e um dos 

meios de comunicação com o outro, é parte integrante da nossa identidade. Muitas 

vezes é possível conhecer alguém só pela voz. É como uma impressão digital, 

única, pessoal e intransferível.  

Ela transmite carinho, simpatia, ansiedade, emoção, inclusive a nossa 

idade, nossa experiência de vida. Sempre que alguém fala, altera o mundo ao seu 

redor. Gera consequências daquilo que se fala. 

Existem fatores que influenciam diretamente na voz. Alimentação, 

vestuário, práticas esportivas, hábitos vocais, fumo, sono e hidratação são alguns 

exemplos. O ambiente familiar influencia de forma impressionante a trajetória da 

criança; ao desenvolver sua linguagem reproduz a familiar, sendo um fator de 

identificação no grupo. 

O habitus, para Bourdieu, designa uma competência prática, adquirida na 

e para a ação, que opera sob o nível da consciência; resume não uma aptidão 

natural, mas social que é, por esta mesma razão, variável através do tempo, do 

lugar e, sobretudo, através das distribuições de poder, é transferível para vários 

domínios de prática. Isto explica a coerência que se verifica, por exemplo, entre 
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vários domínios de consumo-música, desporto, alimentação, mobília e nas escolhas 

políticas e matrimoniais que ocorrem no interior e entre indivíduos da mesma classe 

e que fundamentam os distintos estilos de vida (BOURDIEU, 1980). Quer dizer, é 

durável, mas não estático ou eterno: as disposições são socialmente montadas e 

podem ser corroídas, contrariadas ou mesmo desmanteladas pela exposição a 

novas forças externas, como demonstradas, por exemplo, a propósito de situações 

de migração; contudo, é dotado de inércia incorporada, na medida em que o habitus 

tende a produzir práticas moldadas depois das estruturas sociais que os geraram e 

na medida em que cada uma das suas camadas opera como um prisma através das 

quais as últimas experiências são filtradas e os subsequentes estratos de 

disposições sobrepostos (daí o peso desproporcionado dos esquemas implantados 

na infância) introduzem um desfaçamento e, por vezes, um hiato entre as 

determinações passadas que o produziram e as determinações atuais que o 

interpelam. Como �história tornada natureza�, o habitus é aquilo que confere às 

práticas a sua relativa autonomia no que diz respeito às determinações externas do 

presente imediato. Essa autonomia é a do passado, ordenado e atuante que, 

funcionando como capital acumulado, produz história na base da história e, assim, 

assegura que a permanência no interior da mudança faça do agente individual um 

mundo no interior do mundo (BOURDIEU, 1980, p. 56). 

Para Pierre Bourdieu, o acúmulo de bens simbólicos e outros estão 

inscritos nas estruturas do pensamento (mas também no corpo) e são constitutivos 

do habitus através dos quais os indivíduos elaboram suas trajetórias e asseguram a 

reprodução social. 

Os julgamentos de gostos, de preferências não são o reflexo da estrutura 

social, mas um meio de afirmar ou de conformar uma vinculação social. 

O capital social, por exemplo, corresponde à rede de relações 

interpessoais que cada um constrói, com os benefícios ou malefícios que ela pode 

gerar na competição entre os grupos humanos. Já na Educação se acumula, 

sobretudo, o capital cultural, que pode se apresentar de três formas: no estado 

incorporado, no estado objetivado e no estado institucionalizado (BOURDIEU, 1980). 

No estado incorporado, dá-se sob a forma de disposições duráveis do 

organismo. A acumulação de capital cultural exige sua incorporação pressupondo 

um trabalho de inculcação e de assimilação, o qual custa tempo e deve ser realizado 
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pessoalmente pelo agente. Tal como o bronzeamento, essa assimilação, inculcação 

e incorporação não podem se dar por procuração (BOURDIEU, 1980). 

No estado objetivado, o capital cultural pode existir sob a forma de bens 

culturais: escritos, pinturas, livros, etc. Para possuir os bens culturais em sua 

materialidade é necessário ter simplesmente capital econômico, fato que se 

evidencia através da compra de uma máquina. Para se apropriar dela, 

simbolicamente, é necessário, como afirma o autor, possuir os instrumentos de 

apropriação e os códigos necessários para decifrá-la, isto é, capital cultural 

incorporado. 

Ainda segundo Bourdieu (1980) no estado institucionalizado, o capital 

cultural materializa-se através dos diplomas. Nesse estado, é possível depreender 

as funções de um sistema de ensino em uma sociedade determinada bem como 

suas relações com o sistema econômico. 

Outro conceito utilizado pelo autor é o de campo, para designar nichos da 

atividade humana nos quais se desenrolam lutas pela detenção do poder simbólico, 

que produz e confirma significados. Esses conflitos consagram valores que se 

tornam aceitáveis pelo senso comum. 

As capacidades de organização para reagir com rapidez às mudanças, a 

aptidão para a aprendizagem e a competência dos professores tornaram-se fatores 

imprescindíveis para a carreira do docente. 

Neste contexto, destaca-se a importância da origem social do professor, 

pois existem condicionantes sociais, sua trajetória social-profissional é um processo 

que ocorre de forma lenta e gradativa. 

Para Bourdieu (1997), a escola é um espaço de reprodução de estruturas 

sociais e de transferência de capitais de uma geração para outra. É nela que o 

legado econômico da família transforma-se em capital cultural. E este, segundo o 

sociólogo, está diretamente relacionado ao desempenho dos alunos na sala de aula. 

Eles tendem a ser julgados pela quantidade e pela qualidade do conhecimento que 

já trazem de casa, assim como por várias heranças, como a postura corporal e a 

habilidade de falar em público. 

O poder simbólico surge como todo o poder que consegue impor 

significações e impô-las como legítimas. Os símbolos afirmam-se, assim, como os 

instrumentos por excelência de integração social, tornando possível a reprodução da 

ordem estabelecida. O campo surge como uma configuração de relações 
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socialmente distribuídas. Através da distribuição das diversas formas de capital � no 

caso da cultura, o capital simbólico � os agentes participantes em cada campo são 

munidos com as capacidades adequadas ao desempenho das funções e à prática 

das lutas que o atravessam. As relações existentes no interior de cada campo 

definem-se objetivamente, independentemente da consciência humana. Na estrutura 

objetiva do campo (hierarquia de posições, tradições, instituições e história) os 

indivíduos adquirem um corpo de disposições, que lhes permite agir de acordo com 

as possibilidades existentes no interior dessa estrutura objetiva: o habitus. Desta 

forma, o habitus funciona como uma força conservadora no interior da ordem social. 

Cada indivíduo, condicionado por seus habitus, evolui em um ou vários 

campos. Cada campo é uma pequena parcela do mundo social ao qual o sujeito 

pertence: trata-se de um universo de convivências que funciona de modo mais ou 

menos autônomo a partir de leis específicas. Para pertencer a um determinado 

"grupo de afinidade" é preciso dominar seus códigos e suas regras internas. 

Trata-se de um campo de forças, um espaço de dominação e de conflitos 

entre indivíduos que buscam conquistar posições. Os interesses dos indivíduos não 

têm valor em si. Eles se definem somente em função das respectivas posições 

alheias. O espaço de interação pode ser comparado a um jogo cujas regras não são 

explícitas e as cartas são distribuídas entre os jogadores de modo desigual. Os 

trunfos do jogo são os capitais. 

As pesquisas de Pierre Bourdieu nos apontam um novo olhar sobre os 

fenômenos sociais. Os julgamentos de gostos, de preferências, não são o reflexo da 

estrutura social, mas um meio de afirmar ou de conformar uma vinculação social. 

A voz é um instrumento essencial para a vida do indivíduo em virtude de 

nossa condição peculiar frente à sociedade, uma vez que, desde o início da 

civilização, com algum grau de interação, tornaram-se necessárias as formas de 

comunicação. 

Dentre as várias formas de linguagem, a voz configura-se como um meio 

relativamente particular, visto que é muito mais dinâmica que a escrita e define o ser 

emissor de uma forma categórica, essencialmente singular � nenhuma pessoa 

possui uma voz idêntica a outra. Podemos enxergar, portanto, a voz como um 

elemento diferenciador entre os indivíduos. No tocante à forma de expressão, é 

possível também observar o grande número de possibilidades provindos da voz: 
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uma pessoa pode expressar-se agressivamente, pacificamente, suavemente, 

amorosamente, etc. 

Evidentemente que a bagagem semântica inerente às palavras traz uma 

peculiaridade em relação aos conteúdos de agressividade ou pacifismo, mas é 

também verdade que a forma de expressão � a voz � funciona como um 

direcionador do componente semântico. Em sua obra prima Lingüística e 

Comunicação, Jakobson traz não somente uma diferenciação dos vários níveis de 

linguagens verbais e não-verbais, como também identifica a linguagem verbal, 

sobretudo a fala, como um componente �camaleônico� da lingüística (2001, p. 55), 

uma vez que possibilita diferentes conotações às mesmas palavras � vemos, 

portanto, que a voz determina os graus de sentimento, persuasão, etc. 

A voz, em seu sentido específico, também determina o grau de autoridade 

existente num indivíduo � possivelmente, os indivíduos que sabem lidar bem com a 

voz e, de uma forma geral, com a linguagem verbal, são vistos como líderes, uma 

vez que este elemento emissor, peculiar a cada pessoa, traz em si uma 

característica de sedução e persuasão própria. Neste sentido, é também possível, 

portanto, identificar a voz como um componente específico em cada indivíduo. 

Em estudos mais avançados da linguística, e mesmo da Fonoaudiologia, 

a voz é enquadrada dentro de um cenário vetorial, em que os elementos da 

linguagem mais abstratos, como a semântica e a estilística, são vistos 

particularmente como componentes adjacentes, ou seja, como vetores 

complementares, e a voz como componentes fundamentais, ou seja, como vetores 

determinantes. De fato, vemos que a voz traz em si uma característica 

singularmente artística � é como se saber administrar a voz fosse como saber utilizar 

bem um instrumento artístico. 

A arte, neste irrestrito e complexo cenário vetorial, é vista como uma 

grandeza tácita, pois a pessoa sequer tem um controle mensurável da voz no que 

tange à persuasão, à sedução, à autoridade e, mesmo assim, articula-a habilmente 

ao conteúdo de suas palavras, ao seu próprio estilo, e assim, em verdade, cria-se o 

estilo. Em diversas profissões, a voz é vista, de fato, como um estilo próprio de cada 

pessoa � daí a importância não somente de saber lidar com a própria voz, mas 

também de saber preservá-la. 
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1.7 A VOZ NAS PROFISSÕES 

 

 

É possível observarmos a voz como uma forma de seduzir o público com 

quem conversamos. Essa comunicação afetiva entre o emissor e o receptor não se 

reduz unicamente à transposição de uma mensagem em si, mas a uma técnica mais 

profunda. O enlace dessa técnica com a mensagem, bem como a forma como o 

público recebe a mensagem em suas mentes, atribui à voz um papel fundamental na 

interação das pessoas, tanto em suas grandezas sociais quanto em suas grandezas 

profissionais. Assim sendo, o emissor, por muitas vezes, adquire um papel de artista 

diante do público. Compreender a arte inerente à voz não é simples, uma vez que 

um conjunto de componentes a configuram. 

Pode-se afirmar que a voz não é apenas um meio de emissão de ideias, 

mas um instrumento de trabalho para aqueles que dependem do empenho vocal 

para transferir mensagens, conhecimentos ou ideias para determinado fim 

profissional. 

Ao contrário do que um público leigo pensa, a voz não é somente o 

instrumento de trabalho de cantores, mas esta é uma discussão pioneira, visto que, 

por séculos, a voz sequer fora reconhecida como instrumento de trabalho. 

Habituados com a presença da voz em todas as esferas da interação social, muitos 

estudiosos interpretavam a voz unicamente como uma manifestação orgânica do 

corpo, sem quaisquer especificidades com relação ao seu uso. Partindo desses 

pressupostos, compreendemos que a ideia de complexidade, no que tange à voz, 

não se refere ao que é complicado, mas ao que é essencial, uma vez que a 

�complexidade seria a manifestação da essência� do ser (TESCAROLO, p. 48). 

Mantendo esta linha de pensamento, utilizaremos, ao longo de toda a dissertação, 

esse conceito de �complexidade�, que facilitará não apenas a compreensão do 

estudo da voz em si, mas até mesmo a interlocução desse elemento com as 

algumas representações sociais da atualidade, que já tomam a voz como uma 

referência de natureza profissional. 

A voz é em grande parte responsável pelo sucesso das interações 

humanas, em âmbito pessoal ou profissional, pois é um componente importante na 

comunicação interpessoal. Logo, um dos eventos mais importantes do ser humano, 

é comunicar. 
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O número de profissionais que dependem da voz como instrumento de 

trabalho tem aumentado progressivamente. Para esses, ter uma voz saudável 

possibilita e indica maior eficiência na relação com os outros, sendo importante para 

o desempenho profissional assim como para o relacionamento social. 

Nossa voz é o principal portador das nossas emoções. Falar é um atributo 

natural de nossa espécie e o uso incorreto representa simples desvios do processo 

básico de produção natural da voz: muitas vezes as dificuldades começam quando a 

respiração incorreta limita o indivíduo em seu dia a dia. 

Para comprovarmos a influência das emoções em nossa voz, podemos 

citar a interferência de participação que os fatores psicológicos têm na produção de 

uma disfonia, ou seja, a rouquidão, pois ao lembrarmos que a voz é o principal meio 

de comunicação interpessoal em todas as sociedades, entendemos que um desvio 

nesse processo repercute na estrutura psicológica do indivíduo. 

Assim, a voz se faz presente no processo de socialização humana, como 

um dos componentes da linguagem oral e da relação interpessoal, produzindo 

impactos na qualidade de vida das pessoas, especialmente daquelas que fazem o 

uso da voz falada e/ou cantada em sua profissão. 

Cada profissional tem a voz preferida, ou seja, um padrão de emissão 

vocal e de comportamento associado que são mais aceitos e mostram-se mais 

eficientes, mas nem sempre a voz preferida é aquela que se consegue o menor 

desgaste e a maior eficiência. Aqui será dado destaque à voz sob alto impacto, 

relacionada aos professores, objeto de nosso estudo. 

A saúde, a resistência e a flexibilidade vocal são de suma importância 

para a continuidade na profissão do professor, que faz uso ocupacional intensivo 

dela. 

Trazendo a discussão da voz para o campo educacional, o professor que 

tem como meta básica ensinar é considerado o mais importante agente capaz de 

acionar uma cadeia de fatores educativos que promoverão a formação sociocultural 

do indivíduo. 

Durante a vida do ser humano, entre os principais recursos de 

transmissão do conhecimento, temos o conjunto de relações interpessoais 

realizadas a cada instante. No ensino escolar isso também é válido, pois é a relação 

entre o professor e seus alunos que possibilitará, ou não, o processo de 

aprendizagem. 
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Uma relação interpessoal pode ser influenciada pela psicodinâmica vocal, 

que é o impacto psicológico que o comportamento vocal do falante causa no ouvinte. 

Logo, uma voz forte, que todos escutam, muitas vezes é a voz que se caracteriza 

como obtida com esforço, com projeção e tensões envolvidas. No entanto, como 

veremos nos estudos oriundos da Fonoaudiologia, não é essa a forma mais 

adequada com a que o professor deve enfrentar a sua demanda vocal. 

A necessidade do professor quanto à sua voz deve ser para que seja 

capaz de suportar uma intensa demanda vocal, o uso prolongado por várias horas 

do dia e em vários dias da semana, assim como várias semanas no ano, como já 

citado. Conforme os níveis de atuação educacional, essa demanda vocal varia de 

acordo com as características ambientais da sala de aula a forma como o professor 

leciona, assim como o período do ano letivo. 

A seguir, estão relacionados sinteticamente esses níveis e as reações e 

consequências na voz do professor: 

a) na Educação Infantil, a voz do professor, é o principal recurso para 

manter a atenção das crianças. As atividades em espaço aberto e os ambientes 

ruidosos, constantes e necessários, também requerem uso intenso da voz. É 

importante que o professor entenda a voz como um veículo de interação e não de 

dominação, e que o grito não controla, muitas vezes assusta, e só por isso as 

crianças ficam quietas; 

b) no que se refere ao nível Ensino Fundamental, a indisciplina dos 

alunos é um problema constante e gera grande estresse vocal e psicológico no 

professor; 

c) no Ensino Médio, quando os alunos são adolescentes, a voz do 

professor concorre com as vozes destes, que produzem um ruído de fundo bastante 

intenso; 

d) já quando os alunos são adultos, no Ensino Universitário, por exemplo, 

as dificuldades são com relação ao ruído ambiental, onde as salas de aula desse 

ensino são normalmente grandes. Para uma voz equilibrada e sem esforços, o ideal 

seria a instalação de recursos de amplificação do som. 

Alguns fatores da voz profissional devem ser observados, quatro são os 

mais importantes para uma avaliação do esforço vocal. Assim, ao observar-se o 

impacto que a voz traz nos resultados das atividades profissionais, estamos nos 

referindo à Repercussão e à Demanda. Ao observar-se o tempo e a intensidade de 
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uso da fala, o local e as condições de trabalho e o grau de controle necessário para 

o uso da fala, o Requinte. Finalmente, ao observar-se se a atividade profissional é 

limitada pelas dificuldades vocais, o fator considerado é a Dependência. 

Quando ocorrem os distúrbios de voz, eles podem ter diversos impactos 

na voz profissional. Destacam-se o impacto vocal (que gera limitações na expressão 

vocal) e o impacto emocional (que causa forte estresse e ansiedade, colocando em 

risco a carreira e a sobrevivência do trabalhador). 

Pode ser afirmado que a voz é o produto da história e da dinâmica entre 

os aspectos psíquico e social do sujeito, acrescentando o impacto social dos 

distúrbios de voz, uma vez que diferentes situações de interação determinam 

mudanças vocais. Entende-se por distúrbio de voz relacionado ao trabalho qualquer 

alteração vocal diretamente relacionada ao uso da voz durante a atividade 

profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou a comunicação do 

trabalhador. 
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2 A VOZ DO PROFESSOR: APROXIMAÇÃO AO TEMA 

 

 

Um dos principais recursos do trabalho docente é a voz e, como 

decorrência, este é um dos principais motivos de desgaste profissional causador de 

afastamento por motivo de saúde. 

Na área da Fonoaudiologia, as alterações vocais provocam prejuízo no 

desempenho profissional do professor, limitando sua atuação no trabalho; além 

disso, acarretam ineficiência tanto na produção profissional quanto na vida pessoal. 

A forma pela qual o docente entende sua voz como instrumento de 

trabalho, o quanto reconhece sua importância e a relação que com ela estabelece, 

serão indicadores que permitirão analisar o modo de atuar do professor em sua 

atividade profissional e a consciência que desenvolveu, de modo formal, mediante 

cursos ou treinamentos � ou mesmo de modo intuitivo. 

A voz objetiva atender à necessidade do homem de se agrupar e se 

comunicar, podendo ser influenciada pelo comportamento e pela personalidade de 

cada pessoa. Neste estudo, abordamos a voz em duas áreas de conhecimento � 

Educação e Fonoaudiologia � atribuindo um valor a ela no trabalho docente e, 

consequentemente, fornecendo um novo olhar de seu papel social na vida do 

homem. É pertinente neste momento recorrer a estudos e informações da área da 

Fonoaudiologia para compreender alguns dados da pesquisa. 

 

 

2.1 A VOZ E A FONOAUDIOLOGIA: A VOZ COMO INSTRUMENTO DE 

TRABALHO DO PROFESSOR 

 

 

Antes da palavra, surge a voz, e esta segue presente em nossas vidas 

desde o nascimento. Nossas ideias e emoções estão ligadas a esta peculiaridade, 

originando informações variadas sobre nós, pois a voz humana, em sua 

complexidade, reflete nossos hábitos, saúde e postura. 

A voz expressa nossa história, revela nossa alma. É um fenômeno 

complexo e intrigante; instrumento de trabalho para alguns, mas veículo de ideias e 

emoções para todos. 
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Nesse sentido, pelo fato de ser um dos veículos de transmissão da 

mensagem, ajudando-nos a expor as nossas ideias com clareza e eficácia, ela 

também se constitui em instrumento relevante na socialização, como fator de 

estabelecimento das relações. É um elemento imprescindível para o processo da 

comunicação oral, como forma mais usual para estabelecer os vínculos do 

relacionamento humano. 

Cabe relembrar que falamos com o outro. Logo, a comunicação, a 

linguagem verbal e o uso da voz só têm sentido quando temos o outro e quando nos 

fazemos entender pelo outro. Assim, a voz é um recurso importante de 

entendimento. 

É grande a importância que a função vocal tem na estrutura da 

personalidade: ela é o nosso cartão de visitas. Descobrir a própria voz abre um 

caminho que nos possibilita encontrar o próprio equilíbrio psicológico. A voz e a 

personalidade estão estritamente relacionadas e são inseparáveis, já que traduzem 

o ser humano na sua totalidade. 

Em determinadas profissões, a voz representa um dos principais 

instrumentos de trabalho sendo fundamental ter o conhecimento sobre a produção 

vocal bem como sobre os cuidados necessários para manter uma voz sempre 

saudável. Textos especializados, do Centro de Referência do Trabalhador (2006) e 

de autores com Vilkman (2000) e Tavares (2007), por exemplo, destacam a 

necessidade de os docentes perceberem a importância da saúde vocal como um 

recurso necessário à vida das pessoas. Ressaltam a prevalência de alterações 

vocais em professores e apontam-se carências e/ou insuficiências em variados 

aspectos relacionados à voz e à saúde vocal docente: na percepção da própria voz, 

no preparo para o uso profissional da voz, nos cuidados com a saúde vocal, na 

prevenção e na promoção da saúde. 

Fica visível a importância que a voz tem para seus profissionais no âmbito 

educacional, já que o discurso oral é uma das principais práticas mediadoras nas 

relações humanas, construindo as relações linguísticas, expressivas e 

comunicativas. 

A voz enriquece a transmissão da mensagem articulada, acrescentando à 

palavra o conteúdo emocional e a expressividade. Ela identifica o indivíduo, tanto 

quanto sua fisionomia e impressões digitais. Quando ocorrem problemas vocais, 

estes afetam a vida pessoal, social e, sobretudo, a profissional. 
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Ainda que possamos abordar a voz em diversos âmbitos, focalizamos, 

nesta dissertação, a voz no âmbito profissional do professor, que trabalha 

intensamente com a voz em seu dia a dia. 

Frequentemente, vemos professores com problemas fônicos, como 

rouquidão, afonia, entre outros, e isso acontece porque um dos protagonistas na 

profissão do educador é a voz, que transmite todos os conhecimentos do docente 

para o público através dela. Particularmente, o ato de ensinar exige uma 

externalização de ideias e, por mais técnico que seja o conteúdo, são necessários 

comentários, explicações e considerações, que são feitos geralmente com a fala do 

professor. Neste sentido, retomamos a ideia de que tanto o conteúdo quanto o meio 

de expressão (a fala) são essenciais para o docente. Tão clara é esta relação, que 

chega a ser quase simbiótica, ou seja, a voz não subsiste sem o conteúdo, assim 

como o conteúdo não subsiste sem a voz. 

A filosofia de dar maior importância ao conteúdo do que o uso da voz não 

ocorre por acaso: é um pensamento cristalizado, plenamente vivo desde os cursos 

de licenciatura, que muitas vezes sequer citam a importância da voz no dia a dia e 

na sala de aula, e muito menos sobre como devemos cuidar da voz. Vemos, 

portanto, cursos preocupados unicamente com a formação epistemológica do 

professor, mas que se esquecem de conceitos básicos � tão importantes quanto o 

conteúdo �, como a o bem-estar físico e mental do professor. Consequentemente, 

muitos professores não se inteiram sobre o assunto; diversas vezes ignoram os 

primeiros indícios de problemas fônicos e recorrem a alguma informação apenas 

quando estão diante de quadros mais graves � disfunções que exigem medidas 

drásticas, como afastamento, tratamento intensivo, etc. 

Nos últimos anos, muitos estudos têm sido feitos acerca deste assunto no 

que tange ao bem-estar do professor, cruzando os princípios básicos da 

Fonoaudiologia com a Educação, mas muitas pesquisas têm somente sido 

realizadas preliminarmente � daí o grande número de publicações virtuais, que se 

propagaram irrestrita e exponencialmente nos últimos anos. Este é um sinal de que 

alguma mobilização, por parte dos professores (e leitores interessados), somente 

virá com o tempo, assim que a sociedade assimilar mais profundamente esses 

assuntos. 

É relevante mencionar que muitos dos estudos recentes relacionam os 

problemas fônicos não somente com o uso excessivo da voz em sala de aula, nem 
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apenas em virtude de seu uso indevido ou da má prevenção por parte do professor, 

mas também por causa do grande estresse e das diversas preocupações inerentes 

à profissão, ou seja, parte-se do princípio que o problema vocal não está 

centralizado unicamente no mecanismo orgânico e biológico do ser humano, mas 

também se centraliza em esferas tangenciais, muitas vezes tácitas diante dessas 

situações, como fatores emocionais. Diante desta situação, a voz passa a ter uma 

representação mais complexa, que imerge em questões sociais, culturais, ou seja, 

em situações mais amplas e mais complexas. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), num documento intitulado 

�Empleo y condiciones de trabajo del personal docente�, de 1983, considera o 

professorado como a categoria de maior risco de contrair enfermidades profissionais 

da voz, pois o tipo de voz mais propenso a causar danos aos órgãos vocais é a "voz 

projetada", aquela utilizada para exercer influência sobre outras pessoas, para 

chamar atenção, tentar persuadir e ganhar a audiência. 

Sabe-se da grande incidência de alterações vocais em professores, que, 

muitas vezes, interferem na prática diária de transmitir os conteúdos através da voz. 

A docência exige o uso intensivo da voz, e para que o professor 

corresponda a essa necessidade sem que haja prejuízos ao seu trabalho e à 

qualidade de vida, sua voz deve ser saudável e produzida corretamente. 

Perante esses argumentos foram consultados autores, como Gonçalves; 

Penteado e Silverio (2005) e Tavares (2007) sobre o assunto em questão, pois se 

tem percebido a urgência de intensificar pesquisas e ações voltadas ao professor, 

de caráter preventivo e de promoção de saúde vocal, que se voltem para a melhoria 

das condições de trabalho e do ambiente no qual ocorre à docência. Desta forma, o 

docente estará mais resguardado dos riscos de prejuízos vocais. 

O professor que, mesmo sentindo sinais de cansaço vocal, continua 

lecionando e forçando a voz, sem tomar nenhum cuidado ou tratar o problema, 

acaba desgastando ainda mais a sua voz, chegando algumas vezes à afonia (perda 

da voz), o que pode levar à finalização precoce da carreira. 

Hermes e Nakao (2003) ressaltam o grande número de pedidos de 

licença médica de professores encaminhados às clínicas de otorrinolaringologia e 

fonoaudiologia quando a voz já não corresponde mais à demanda exigida em sala 

de aula, além do crescente número de professores readaptados que exercem outras 

funções nas escolas, deixando de lecionar. 
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Quanto ao conhecimento acerca da saúde vocal (os cuidados com a voz), 

observa-se que os professores detêm noções, conhecimentos e informações 

correspondentes a alguns dos "cuidados" básicos sobre higiene/saúde vocal que 

versa sobre estilos de vida, hábitos e comportamentos favoráveis a uma boa saúde 

vocal. Eles sabem, por exemplo, que o pigarro é prejudicial e evitam pigarrear, 

preferindo engolir a saliva; e sabem da necessidade de hidratação laríngea, 

bebendo água durante o uso profissional da voz. 

Porém, essas noções que os professores têm dos "cuidados� com a voz 

nem sempre são concretizadas no dia a dia, colocando em dúvida a hipótese de que 

os docentes não cuidam de sua voz por falta de informação. Isto coloca em 

evidencia a necessidade de atenção, para outros fatores: da qualidade de vida, da 

subjetividade, da história, da cultura, das condições e da organização do trabalho 

docente � que interferem nas escolhas dos sujeitos e comunidades em relação aos 

seus cuidados de saúde (GONÇALVES; PENTEADO; SILVÉRIO, 2005). 

Quanto à incidência e prevalência dos problemas de voz no contexto 

clínico, os professores aparecem entre as dez profissões mais frequentes 

(COOPER, 1977; HERRINGTON et aI., 1988) ou representam uma percentagem 

significativa, 16% (FRITZELL, 1996; SMITH et aI., 1997). Por isso, justifica-se o 

índice de cerca de 2% dos professores brasileiros afastados da sala de aula por 

apresentarem distúrbio vocal, de acordo com dados da Academia Brasileira de 

Laringologia e Voz. 

Smith et aI. (1997) referem que nos Estados Unidos da América os 

sintomas de perturbação da voz referidos pelos professores representam mais do 

dobro dos indicados por outros profissionais (67% versus 33%). Nos estudos que 

envolvem apenas professores, Scalco; Pimentel e Pilz (1996) encontraram uma 

percentagem de 46%, enquanto Vilkman (1996) descobriu que entre 50% e 80% dos 

professores referem problemas de voz. Entre os professores que apresentam um 

problema de voz, Arnoux-Sindt et aI. (1994) referem que 63,4% não têm qualquer 

formação em voz. 

Em relação aos fatores causais dos problemas de voz, foi encontrado na 

literatura que, na maioria dos estudos que referenciam o professor, este apresenta 

como problemas vocais mais freqüentes as chamadas disfonias funcionais e 

orgânico-funcionais. Conforme Brosoloto (1998) e Ferreira (1999), as professoras 

têm maior predisposição a alterações na voz do que os professores, uma vez que 
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podem estar relacionadas à configuração glótica e ao comportamento vocal distinto 

nos dois sexos. 

Outro fator relevante é a fala constante durante muitas horas do dia em 

intensidade aumentada e voz mais aguda, em consequência de ruídos externos 

(barulho nos corredores, salas ao lado, ruas movimentadas, pátios, etc.), ou mesmo, 

de internos (ruído de ventiladores, conversa dos alunos, retroprojetores, etc.). 

O tempo de profissão também colabora para o aparecimento de 

problemas crônicos pelo uso inadequado e contínuo da voz. Ferreira (1999, p. 75) 

defende que 

 

[...] a maioria dos professores desconhecem as suas condições de 

produção vocal provavelmente por falta de informação no período de 

formação (nos cursos denominados de magistério, pedagogia ou 

licenciatura) e de assessoria na admissão profissional ou no decorrer 

de sua atuação profissional [...]. 
 

Segundo Fawcus (1992), o entendimento do mecanismo vocal e sua 

utilização adequada constituem-se na melhor forma de prevenir problemas de voz. 

A voz falada é considerada como parte integrante da comunicação oral 

humana. Então, percebemos que o que afeta a voz, afeta a fala, a comunicação e a 

pessoa no seu bem-estar biopsicossocial. A possibilidade de poder desenvolver e 

proteger sua qualidade de voz confere à pessoa segurança e confiança na 

comunicação oral, permitindo melhor inserção nas relações pessoais e de trabalho, 

tornando-a mais feliz e integrada. 

Souza (1998) relata que a minoria dos professores que apresenta queixas 

vocais procura ajuda especializada, e um número ainda menor afasta-se da 

atividade profissional, mesmo apresentando o sintoma diariamente. Em relação a 

esse aspecto, Pinto (1997, p. 3) destaca que 

 

[...] devemos estar sempre atentos aos outros distúrbios não usuais 

que possam estar interferindo no bom rendimento vocal, já que o 

aparelho fonador é altamente sensível e qualquer disfunção em 

qualquer parte do organismo pode ser prejudicial. 
 

Para Stallof (1991) o termo �profissional da voz� aplica-se ao indivíduo 

que por meio de expressão elaborada, atinge um público específico e determinado, 

utilizando a voz de maneira continuada. 
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A docência exige o uso intensivo da voz e, para que o professor 

corresponda a essa necessidade sem que haja prejuízos ao seu trabalho e à 

qualidade de vida, esta deve ser saudável e produzida corretamente. 

O professor, como profissional da voz, utiliza esta sem uma consciência 

necessária da importância do seu cuidado; então, o desenvolvimento do distúrbio 

vocal relacionado ao trabalho manifesta-se de muitas formas, estando associado a 

diversos fatores que podem desencadear ou agravar o quadro, de forma direta ou 

indireta. Esses fatores de risco não são independentes, já que existe a interação 

destes nos locais de trabalho (STALLOF, 1991). 

A partir de uma iniciativa brasileira, que começou em 1999 e foi seguida 

pelo resto do mundo, o dia 16 de abril foi escolhido como o Dia Mundial da Voz. 

Assim, passou-se a observar com maior cuidado a voz, detectando doenças 

provocadas por sua má utilização. 

Entre os distúrbios vocais está a rouquidão, esta é definida como 

qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural da voz. 

Alguns profissionais utilizam o termo rouquidão como sinônimo de disfonia que é 

considerada hoje um distúrbio importante, com conseqüências que influenciam 

diretamente a vida profissional e social dos profissionais da voz, principalmente dos 

professores. 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o Brasil é o 

segundo colocado no mundo em números de casos de câncer de laringe, 

registrando cerca de 15 mil novos casos por ano, perdendo apenas para a Espanha. 

A fim de compreender a relação que o educador estabelece com a sua 

voz, realizamos uma pesquisa em sites, com o objetivo de demonstrar de forma 

pontual alguns aspectos importantes. A preocupação decorrente do grande número 

de alterações vocais nos direcionou para a realização desta etapa da pesquisa. 

Entre o total de sites (159, relacionados à �voz do professor�, consultados 

no período de junho a setembro de 2007), foram selecionados 44 (quarenta e 

quatro) que se referem e trazem os pontos de maior relevância, como: problemas 

vocais, queixas mais comuns, fatores de alteração vocal e importância de se receber 

orientações sobre o uso saudável da voz. O critério de escolha desses itens foi a 

presença deles nos sites pesquisados e por sua relação com a problemática da voz 

na área educacional. 
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Deu-se preferência aos sites que explanavam não apenas os problemas 

vocais, mas que traziam, sem sua análise, dados práticos, provindos de pesquisas 

de campo que analisavam públicos comuns, bem como públicos mais específicos, 

como professores. 

Os sites foram escolhidos em torno da seguinte problemática: pouca 

informação acerca do adequado uso de sua voz e as consequências desse 

desconhecimento, enfocando especificamente as queixas apresentadas. 

Foram coletados, via Internet, dados de diversas regiões do Brasil, que 

mostram informações importantes e pertinentes à temática em questão.  

Apresentamos subsequentemente, alguns relatos direcionados ao tema: regiões do 

país, como Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Norte e Rio 

Grande do Sul, onde se é possível enxergar que, mesmo em regiões distantes umas 

das outras, identificamos o mesmo problema relacionado às pregas vocais � com 

grande incidência em professores. 

Exemplos de preocupação quanto à voz ocorrem no Estado de São Paulo 

e são relacionados à �indisciplina dos alunos [que] gera um desgaste emocional no 

professor�; assim como �um levantamento feito na rede pública de ensino de São 

Paulo revelou que os problemas vocais são a principal causa de afastamento de 

professores, constatado pela Unicamp�, enquanto �um estudo inédito feito em São 

Paulo mostra que 63% dos professores da rede particular já tiveram problemas de 

voz�. 

Segundo a Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, em escolas 

municipais de Mogi das Cruzes, 

 

professores com problemas importantes de voz são �readaptados� 

(afastados do magistério e adaptados a outras funções no setor da 

educação) ou até mesmo abandonam a profissão, em casos mais 
extremos. 

 

Segundo a UNIVAG, �dados da Sociedade Brasileira de Laringologia e 

Voz: cerca 20 a 30% da população normalmente apresentam algum tipo de lesão 

nas cordas vocais�. 

Sergipe mostra que �uma quantidade excessiva de alunos é altamente 

prejudicial e traz inúmeras implicações negativas � uma delas é a pressão sobre o 

aparelho fonador do professor. Para alcançar toda a turma, o educador se vê 
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obrigado a dirigir sua aula em voz alta. Essa atitude, repetida em diversas salas 

durante o dia, leva a problemas nas cordas vocais�. Vemos, ainda, que �16,7% dos 

afastamentos foram atribuídos a doenças das cordas vocais relacionadas ao 

trabalho�. A saúde vocal não diz respeito somente às patologias: quando um 

professor apresenta desgaste na emissão oral, desgasta-se psicologicamente, 

prejudicando sua própria imagem, por transmitir insegurança tanto pessoal quanto 

profissional. 

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

 

Dentre os profissionais que utilizam a voz como principal instrumento de 

trabalho, os professores são alvos da maioria das pesquisas (FERREIRA; 

OLIVEIRA, 2004) representando, aproximadamente, dois milhões de trabalhadores 

no Brasil. 

Diversas pesquisas que utilizam um mesmo instrumento � questionário � 

foram realizadas em São Paulo e em outros estados, e tiveram como resultados 

uma porcentagem que variou de 54% a 79,6 % de queixas relacionadas à voz 

(SESI, 2000; SIMÕES, 2001; ZANON, 2001; ALVES, 2002; LIMA; 2002; e 

FERREIRA et al., 2003). A menor porcentagem (30%) estava relacionada a 

professores que lecionavam para surdos (BENEDITTI, 2001). 

Essa porcentagem pode ser explicada por inúmeros fatores, ambientais, 

de organização, do trabalho ou mesmo próprios do indivíduo. Rouquidão, cansaço 

ao falar e garganta seca são os sintomas/sinais mais mencionados por esses 

profissionais. 

Outros dados comprovam a presença do distúrbio de voz decorrente do 

trabalho nessa população: em levantamento realizado pelo Departamento de Saúde 

do Trabalho � DESAT � Prefeitura do Município de São Paulo, constatou-se que as 

licenças médicas e as readaptações funcionais por distúrbios de voz tiveram 

distribuição irregular entre as profissões dos servidores municipais, apresentando-se 

relacionados à função do ensino, ou seja, ao uso da voz e, portanto, com forte nexo 

com atividade laboral (CARNEIRO, 2003). 
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Observou-se que 97% das readaptações funcionais por distúrbios de voz 

estão concentradas entre as profissões relacionadas ao ensino (professor, auxiliar 

de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico, entre outros). Em relação às 

licenças médicas, houve aumento de aproximadamente 62%, comparando-se os 

números levantados em 1999 com os de 2002. 

Esta situação é a mesma encontrada na literatura internacional. Smith et 

al. (1997) referem que os professores apresentam alto risco de desenvolver distúrbio 

vocal de ordem ocupacional, apontando a referência de 60% dos professores 

pesquisados à voz alterada com o problema de desempenho profissional. Diversos 

autores como Oyarzún (1994), Bruneto, Oyarzún; Mella e Ávila (1996), Garcia e 

Torres Shasat (1986), Callas (1989), Sarfati (1989), Masuda et al. (1993) apontam a 

presença de alterações orgânicas decorrentes de problemas funcionais de 

professores. 

Ser professor é uma profissão que geralmente é caracterizada pelo alto 

nível de estresse. Há muitos fatores que geram este estresse, que incluem: 

- questões administrativas e político-educacionais, 

- motivação e problemas de comportamento de alunos, 

- o número excessivo de alunos por sala, 

- a falta de segurança no trabalho, com possibilidade de violência e armas 

na escola; 

- riscos físicos presentes no ambiente de trabalho, como ruído. 

Além disso, professores que tem o segundo emprego podem estar 

expostos a fatores de risco adicionais que podem afetar a saúde, incluindo a voz e a 

saúde mental (STELLMAN e MUSCAT, 1998). 

 

 

2.2.1 Fatores De Risco De Natureza Ocupacional 

 

 

Como já descrito anteriormente e nos sites pesquisados, as causas para 

o desgaste da voz do professor estão relacionadas a diversos fatores. Na 

caracterização dos fatores de risco devemos considerar os seguintes aspectos: a 

intensidade e o tempo de exposição a esses fatores e a organização temporal da 
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atividade, como a duração ciclo de trabalho, a distribuição das pausas ou a estrutura 

de horários. 

Os fatores de risco dos distúrbios de voz relacionados ao trabalho podem 

ser agrupados da seguinte forma: 

 

 

2.2.2.1 Fatores organizacionais do processo de trabalho 

 

 

Jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividade ou de 

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

durante a jornada, ritmo de trabalho estressante sobre forte pressão, insatisfação o 

trabalho e/ou com a remuneração. 

 

 

2.2.2.2 Fatores ambientais 

 

 

1) riscos físicos: nível de pressão sonora acima de 65 dB (A), limite 

aceitável para efeito de conforto (NR-17.5 2, 1990), desconforto e choque térmico, 

ventilação inadequada do ambiente, presença de aparelhos de ar condicionado; 

2) riscos químicos: exposição produtos químicos (solvente, vapores 

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

3) riscos ergonômicos: falta de planejamento em relação ao mobiliário, 

recursos materiais, acústica do ambiente, falta de água potável e banheiros de fácil 

acesso. 

 

 

2.2.2.3 Fatores por aspectos emocionais 

 

 

Competitividade, elementos como a auto-imagem, perfeccionismo, nível 

de estresse relacionado ao uso comunicação, ansiedade e outros devem ser 
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considerados numa avaliação da voz, uma vez que, a voz expressa emoções e que 

o ouvinte pode identificá-las independentemente de outras manifestações. 

 

 

2.2.2 Fatores de Risco de Natureza Não-Ocupacional 

 

 

Os principais inimigos biológicos da voz são: alterações advindas da 

idade, alergias, medicações, etilismo, tabagismo, infecções de vias aéreas 

superiores, influência hormonal, e falta de hidratação. 

Entretanto, vale ressaltar que, na presença de um fator não-ocupacional, 

para que este seja significativo como causa, são necessárias intensidade e 

frequência similar àquela dos fatores ocupacionais. O achado de uma doença não-

ocupacional não descarta a existência concomitante do distúrbio de voz relacionado 

ao trabalho. 

Os termos �sintomas� e �sinal� podem ser utilizados, pois segundo no 

dicionário médico, de Stedman, indicam qualquer anormalidade que possa ser 

indicativo de doença. 

Indivíduos que apresentem distúrbios de voz podem referir sinais 

indicativos de alteração na produção vocal e sintomas de voz peculiares. 

A queixa trazida por alguém pode ser o sintoma vocal, referente às 

sensações associadas à fonação ou características perceptuais da voz. Assim 

sendo, o sinal é a característica da voz que pode ser percebida. 

Para Behlau; Dragone e Nagano (2005) a voz pode dar sinais auditivos de 

estar sofrendo alguma alteração, merecedores de cuidados e de atenção. Vários 

desses sinais servem como alerta para que se busquem maiores cuidados com a 

voz, ou até mesmo ajuda especializada. 

Alguns sinais podem indicar presença de alterações vocais, ou 

modificações da voz com o decorrer do tempo do exercício profissional. Assim o 

indicado é que estes sintomas/sinais sejam observados: perda ou enfraquecimento 

da voz no fim do período de trabalho, boa qualidade de voz em períodos de 

descanso e voz mais rouca nos fins de semana, durante explanações corriqueiras 

quebra de voz, rouquidão por vários dias, dificuldade de cantar ou mudar a voz, 

alteração da voz, como mais rouca, em comparação com o inicio da profissão, 
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esforço ao falar mais alto. Estas alterações podem estar ou não acompanhadas por 

pigarro constante, tosse seca persistente, sensação de corpo estranho na garganta 

e secura, Dio or ou desconforto no pescoço, sensação de cansaço ao falar. 

Segundo Penteado; Teixeira e Pereira (2007), existem relações entre a 

saúde vocal, os distúrbios da voz (disfonias) e as condições de trabalho. 

 

 

2.3 A VOZ DO PROFESSOR: DADOS ENCONTRADOS EM SITES 

 

 

A saúde vocal não diz respeito somente às patologias: quando um 

professor apresenta desgaste na emissão oral, desgasta-se psicologicamente, 

prejudicando sua própria imagem, por transmitir insegurança. 

Nesta etapa da pesquisa, foram especificados 15 sites com citações 

sobre os problemas vocais entre professores, a preocupação em função do grande 

número de alterações vocais nos direcionou para a realização desta pesquisa 

exploratória na Internet. Para melhor visualização dos dados encontrados, foram 

especificadas citações destes 15 sites com informações e dados sobre problemas 

vocais entre professores, que caracterizam um ponto importante para complementar 

e corroborar com as informações introduzidas no primeiro capítulo. Estas citações 

estão organizadas e apresentadas nos quadros que seguem: 

 

QUADRO 1 

Problemas vocais entre professores1 

 

1 �[...] alertar para a necessidade de reduzir os índices de afastamento de professores 

por problemas vocais e melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho dos 

servidores públicos� (site 10). 

2 �É freqüente o afastamento de professores da sala de aula em conseqüência do 

mau uso da voz na fonação". 

�[...] no grupo dos professores, 15,22% deles já haviam tirado licença médica [...]� 

                                                             
1 Os sites apontados encontram-se relacionados no final do trabalho 
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(site 18). 

3 �[...] nota-se a riqueza de descrições por parte de professores atingidos por 

alterações de seu aparelho vocal [...]� (site 17). 

4 �[...] dados da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz cerca de 20 a 30% da 

população normalmente apresentam algum tipo de lesão nas cordas vocais� (site 

15). 

5 �Uma quantidade excessiva de alunos é altamente prejudicial e traz inúmeras 

implicações negativas, uma delas é a pressão sobre o aparelho fonador do 

professor. Para alcançar toda a turma, o educador se vê obrigado a dirigir sua aula 

em voz alta. Essa atitude, repetida em diversas salas durante o dia, leva a 

problemas nas cordas vocais. Deve-se salientar, que os profissionais do magistério, 

mesmo sendo a categoria mais propensa a esses problemas, quando necessitam 

se afastar do exercício, têm o benefício previdenciário negado, uma vez que o INSS 

[...]� (site 14). 

6   �Um levantamento feito na rede pública de ensino de São Paulo revelou que os 

problemas vocais são a principal causa de afastamento de professores� (site 11). 

7 �Um total de 62,9% dos professores brasileiros já tiveram algum problema de voz. 

Além disso, 15,4% dos educadores acreditam que, no futuro, precisarão mudar de 

profissão por esse motivo e 4,6% já mudaram de ocupação devido a alterações 

vocais� (site 9). 

8 �Lidar com a voz em volume alto, respirar pó de giz, agüentar a pressão por parte 

das escolas e dos próprios alunos [...] ou afastamento do trabalho.� (site 7). 

9 �A cada semana, 300 professores entram com pedido de afastamento por 

problemas de saúde na rede pública de ensino do Distrito Federal. São quase 43 

por dia. As principais causas estão relacionadas ao aparecimento de calos nas 

cordas vocais� (site 6). 

10 �De cada 110 afastamentos de professores por conta de problemas na voz, 

somente sete são caracterizados como acidente de trabalho (6,4%). De cada 100 

mil trabalhadores, 13,46 se afastam por problemas na voz� (site 5). 

11 �[...] já perdeu a voz em sala de aula e cerca de 15% tiraram licença médica, ou 
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pediram afastamento por problemas de voz" (site 4). 

12 �[...] professores com problemas importantes de voz serem "readaptados" 

(afastados do magistério e adaptados a outras funções no setor da educação) ou 

até mesmo abandonarem a profissão, em casos mais extremos� (site 3). 

13 �Apesar de apresentar um significativo aumento no nível de consciência das 

pessoas sobre os problemas relacionados à voz, o Brasil ainda está entre os países 

que têm as maiores incidências de câncer de laringe. São, ao todo, 15 mil casos 

diagnosticados por ano, mais da metade deles fatais� (site 2). 

14 �Um estudo inédito feito em São Paulo mostra que 63% dos professores da rede 

particular já tiveram problemas de voz. A pesquisa, feita pelo Centro de Estudos da 

Voz em parceria com o Sindicato dos Professores de São Paulo...� (site 29). 

15 �[...] 16,7% dos afastamentos foram atribuídos a doenças das cordas vocais 

relacionadas ao trabalho [...]� (site 30). 

Fonte: sites da Internet 

 

 

Sintomas/queixas vocais mais comuns de alterações de voz 

 

 

A partir da pesquisa nessa seleção de sites, foram encontrados 11 itens 

que mais se evidenciaram: rouquidão, sensação de secura, necessidade de 

pigarrear, cansaço vocal, respiração curta enquanto fala, garganta seca, tosse, 

ardência, sensação de aperto, acúmulo de secreções e sensação de corpo estranho. 

 

QUADRO 2 

Relato dos professores quanto aos sintomas/queixas 

 

 

Queixa Conteúdo apontado no site 

1. Rouquidão �Alguns sintomas podem ser indicativos de que algo não vai bem. 
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Rouquidão persistente por mais de 15 dias [...]� (site 2). 

�[...] a rouquidão pode ser um pesadelo para quem depende 

profissionalmente da fala � para mais de 50% da população ativa, a 

voz é o instrumento de trabalho mais exigido, mesmo quando ela 

não é o foco da atividade profissional, segundo a Associação 

Brasileira de Laringologia e Voz� (site 8). 

2. Sensação de 

secura 

�[...] a sensação de secura na garganta (54% dos 
entrevistados) [...]� (site 21)2  

3. Necessidade de 

pigarrear 

�[...] necessidade de pigarrear� (30% dos entrevistados) [...]� (site 

21). 

4. Cansaço vocal �[...] cansaço vocal (29% dos entrevistados) [...]� (site 21). 

5. Respiração 

curta enquanto 

fala 

�[...] respiração curta enquanto fala (30%) [...]� (site 21). 

6. Garganta seca 
�... Os sintomas mais apontados pelos docentes no levantamento 

foram garganta seca (51,7% dos entrevistados)...� (site 21). 

7. Tosse 
�[...] tossir e [...] durante ou após o uso da voz, se outros motivos 

não houver, constitui mau hábito vocal [...]�(site 31). 

8. Ardência 

�[...] qualquer alteração da voz decorrente de um distúrbio do trato 

vocal, cujos sintomas incluem rouquidão, tosse persistente e 

ardência na garganta [...]� (site 31). 

9. Sensação de 

aperto 

�[...] chegam ao fim da semana sofrendo os reflexos da utilização 

excessiva do aparelho vocal. Sintomas como dor na região da 

garganta ou pescoço podem até passar desapercebidos por algum 

tempo. Até que o ligeiro incômodo culmina na afonia� (site 17). 

10. Acúmulo de 

secreções 
�[...] excesso de secreção (catarro) [...]� (site 32). 

11. Sensação de �[...] sensação de corpo estranho, ou dor de garganta podem ser 

                                                             
2 O site 21 (www.mogimirim.sp.gov.br/Members/assessoria/projeto-de-saude-da-voz-beneficia-
professores disponibiliza estatísticas sobre ao assunto. 
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corpo estranho causados [...]�(site 22). 

Fonte: sites da Internet 

 

 

Importância de o professor receber orientações sobre voz 

 

 

A voz, sendo um instrumento de interação, possui a possibilidade de ficar 

comprometida em algumas situações, como as relacionadas à sala de aula. Nesse 

sentido, seguem abaixo alguns dados pertinentes à orientação quanto ao cuidado 

que o professor precisa para manter sua voz, seu instrumento de trabalho, com 

saúde. 

 

QUADRO 3 

Orientações sobre voz 

 

Site Conteúdo apontado no site 

4 

�[...] lamenta que os cursos de magistério não incluam noções básicas para 

cuidar da voz. Sem orientação, o professor que começa a ter distúrbios na voz 

passa uma angústia terrível, desesperando-se ao perceber que não consegue 

mais dar aulas e controlar a atenção dos alunos [...]� 

33 
�[...] orientar os professores quanto à importância dos princípios da saúde e o 

uso adequado da voz [...]� 

25 

�[...] Seria importante que esse profissional fosse capaz de identificar a 

presença de alterações em sua voz, aumentando a chance de busca por 

tratamentos específicos e impedindo o desenvolvimento de ajustes 

inadequados ao falar na presença dessas alterações, o que é bastante comum 

[...]� 

27 

�[...] O ideal é que o professor procure, ou seja, que busque com profissionais 

da área (fonoaudiólogo e médico otorrinolaringologista) orientações e 

verifiquem as condições de sua voz.� 
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34 

�[...] A falta de preparo, as condições inadequadas de trabalho e o uso 

excessivo da fala contribuem para comprometer o bem estar vocal do professor 

e podem ameaçar o rendimento profissional [...]� 

35 

�[...] 71,3% afirmaram nunca terem recebido qualquer orientação sobre 

cuidados com a voz. Dos entrevistados, 60% têm ou tiveram alteração vocal 

[...]� 

37 

�[...] Os motivos que levam ao desgaste vocal dos professores são, 

principalmente, a falta de preparo e o uso excessivo e inadequado da voz e as 

condições impróprias de trabalho [...]� 

40 

�A utilização correta e adequada do tom de voz, colocação das palavras e do 

amparo de gestos seria uma força fundamental em qualquer profissional, 

especialmente, para o professor [...]� 

38 

�O uso correto da voz deveria ser matéria integrante da grade de formação 

deste profissional,mas como isso dificilmente acontece, segue abaixo as regras 

de higiene vocal capazes de assegurar a boa voz.� 

39 

�O professor, como outros profissionais que utilizam a voz como instrumento 

de trabalho, deve saber tirar o máximo de proveito de seu potencial vocal, sem 

comprometer seu aparelho fonador, pois caso a voz não seja bem utilizada, 

poderá levar a alterações laríngeas, causando as disfonias tão comuns nestes 

profissionais.� 

40 
�O uso correto da voz deveria ser matéria integrante da grade de formação 

deste profissional, mas como isso dificilmente acontece [...]� 

Fonte: sites da Internet 

 

 

Causas de alteração vocal 

 

 

Evidências científicas mostram a contribuição da saúde para a qualidade 

de vida das pessoas. Da mesma forma, é sabido que muitos componentes da vida 

social contribuem para uma vida com qualidade. 
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No caso dos professores, esses componentes envolvem uma gama de 

itens. Nesta pesquisa, destacamos 8 (oito): excesso de trabalho, ar-condicionado, 

fumo, poluição, bebidas alcoólicas, medicamento, alergias e abusos 

vocais/despreparo para falar/uso da voz de forma errada, bem como ilustra o quadro 

a seguir: 

 

QUADRO 4 

Causas de alteração vocal 

 

Causas Conteúdo apontado nos sites 

1. Excesso de 

trabalho 

�As principais causas de distúrbios da voz estão diretamente relacionadas 

ao excesso de trabalho, ao desrespeito às pausas para descanso e ao 

desconhecimento de técnicas vocais [...]� (site 41). 

2. Ar-

condicionado 

�ambientes refrigerados reduzem a umidade do ar e ocasiona o 

ressecamento do trato vocal, fazendo com que você faça mais esforço ao 

falar [...]� (site 28). 

3. Fumo 

�O fumo do cigarro, causa irritação das pregas vocais (resultando em 

edema e inflamação), estas reagem, produzindo muco, que se acumula em 

toda a sua extensão (na camada mais superficial), favorecendo o 

aparecimento de pigarreio e da tosse, conduzindo à desidratação, 

assinalada pelo indivíduo como �garganta seca, arranhada, áspera ou com 

expectoração�� (site 42). 

�Ter preocupação com a saúde vocal não é um hábito do brasileiro. Mas 

basta o uso constante da voz, aliado a fatores como o tabagismo e o 

consumo de bebidas alcoólicas, para que se crie uma situação de alto risco, 

talvez irreversível [...]� (site 24). 

4. Poluição 

�[...] pode ocasionar modificações na voz e na laringe de forma aguda ou 

crônica. A fumaça e produtos químicos que estão no ar podem 

comprometer a árvore respiratória das narinas até os pulmões [...]� (site 28). 
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5. Bebidas 

alcoólicas 

�[...] o fator que pode prejudicar a voz é o consumo de bebida alcoólica, 

não só no frio, mas em qualquer época do ano, pois o álcool tem efeito 

anestésico nas cordas vocais [...]� (site 23). 

6. 

Medicamento 

�[...] todos os medicamentos apresentam, em princípio, efeitos nocivos na 

laringe [...]� (site 43). 

7. Alergias 

�[...] as alergias das vias aéreas (bronquite, asma, rinite, laringite) muitas 

vezes ocasionam edema (inchaço) e inflamação da mucosa do nariz e 

podem provocar alteração na respiração (você passa a respirar pela boca), 

além de acarretar outros problemas, tais como: rouquidão, afonia (perda da 

voz) e modificações na ressonância [...]� (site 28). 

8. Abusos 

vocais/ 

despreparo 

para falar/ uso 

da voz de 

forma errada 

�[...] são muito comuns de se encontrar em professores [...] abusos vocais 

ou pessoas que não tem o preparo para falar e acabam usando a voz de 

forma errada, e qualquer abuso na voz pode causar problemas [...]� (site 44). 

Fonte: sites da Internet 

 

Lamentavelmente foram encontrados, durante a pesquisa realizada, 

dados que comprovam que cursos de graduação não incluem noções básicas de 

cuidados com a voz. Sem orientação, o professor poderá desenvolver distúrbios 

vocais que levam à angústia de perceber que sua prática está comprometida, já que 

a voz é a grande responsável pelas informações contidas em uma mensagem. Por 

meio dela transmitimos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Ela é uma 

expressão individual, semelhante ao que ocorre com nossa impressão digital: revela 

a nossa identidade, nosso sexo, nosso estado de saúde e muitas vezes a nossa 

profissão. 
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2.4 SINTOMAS E QUEIXAS VOCAIS MAIS COMUNS DE ALTERAÇÕES DE VOZ 

 

 

Como visto nessa seleção de sites, foram encontrados 11 itens que mais 

se evidenciaram (rouquidão, sensação de secura, necessidade de pigarrear, 

cansaço vocal, respiração curta enquanto fala, garganta seca, tosse, ardência, 

sensação de aperto, acúmulo de secreções e sensação de corpo estranho). Esses 

desequilíbrios ocorridos poderão provocar alterações na voz; por isso, a 

necessidade de se procurar especialistas como fonoaudiólogos e 

otorrinolaringologistas. 

De acordo com a página do Ministério da Educação, �tossir e [...] durante 

ou após o uso da voz, se outros motivos não houver, constitui mau hábito vocal [...] 

qualquer alteração da voz decorrente de um distúrbio do trato vocal, cujos sintomas 

incluem rouquidão, tosse persistente e ardência na garganta...�. Em consonância, o 

Sindicado dos Professores do Rio Grande do Sul também demonstra que algumas 

situações em sala �fazem com que o professor seja um dos profissionais que mais 

apresenta problemas vocais. Frequentemente, ele possui as queixas de garganta 

raspando e ardendo, de sensação de corpo estranho na garganta, de tensão no 

pescoço, de cansaço vocal, de voz mais fraca no final do dia, de alterações na 

qualidade vocal, entre outros sintomas que denunciam o uso inadequado das 

estruturas que produzem a voz e/ou o abuso vocal�. O SINPRO do Rio Grande do 

Sul ainda assinala que alguns professores 

 

chegam ao fim da semana sofrendo os reflexos da utilização 

excessiva do aparelho vocal. Sintomas como dor na região da 

garganta ou pescoço podem até passar desapercebidos por algum 

tempo. Até que o ligeiro incômodo culmina na afonia. 
 

Segundo estudo publicado em Saúde Terra, 

 

o uso inadequado e abusivo da voz pode acarretar sérias 

consequências. Alguns sintomas comuns indicam o uso excessivo da 

voz: rouquidão persistente por mais de 15 dias, pigarros de dores 

constantes de garganta, sensação de incômodo ao engolir alimentos 

e perda da voz, dentre outros�. 
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De acordo com o presidente da Academia Brasileira de Laringologia e 

Voz, �apesar de apresentar um significativo aumento no nível de consciência das 

pessoas sobre os problemas relacionados à voz, o Brasil ainda está entre os países 

que têm as maiores incidências de câncer de laringe�. 

 

 

2.5 IMPORTÂNCIA DE O PROFESSOR RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE VOZ 

 

 

A voz, sendo um instrumento de interação, possui a possibilidade de ficar 

comprometida em algumas situações, como as relacionadas à sala de aula, como foi 

citado anteriormente. Nesse sentido, o professor precisa manter sua voz, seu 

instrumento de trabalho, com saúde. 

No Paraná, foi criado um projeto de lei que será de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Educação e da Saúde, pois, detectou-se que os problemas 

vocais têm aumentado, que são poucas as pessoas que têm a consciência dos 

problemas, e que somente uma minoria conhece as técnicas preventivas. Percebe-

se que a iniciativa quer garantir aos profissionais de ensino o direito ao atendimento 

de prevenção e de recuperação, evitando implicações nos resultados educacionais, 

com prejuízo no processo de aprendizagem. O projeto de lei ainda passará por mais 

duas votações e redação final e, em seguida, será encaminhado ao Poder 

Executivo. 

De acordo com o Sindicato dos Professores de São Paulo, 

 

o professor é um profissional que tem como principal instrumento de 
trabalho a voz e que, na maioria das vezes, convive com a seguinte 
situação: grande jornada de trabalho, excesso de trabalho, condições 

físicas de trabalho inadequadas, número excessivo de alunos em 

sala de aula, falta de informações sobre cuidados com a saúde vocal 

na sua formação profissional. 
 

Essas situações fazem com que o professor seja um dos profissionais 

que mais apresente problemas vocais. O ideal é que o professor procure a 

prevenção, ou seja, que busque, com profissionais da área (fonoaudiólogo e 

otorrinolaringologista), orientações e verifiquem as condições de sua voz. 
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Traçando a importância dos profissionais dessa área, citamos um estudo 

publicado pela Revista de Saúde Pública (2006), que reforça: 

 

seria importante que esse profissional fosse capaz de identificar a 
presença de alterações em sua voz, aumentando a chance de busca 

por tratamentos específicos e impedindo o desenvolvimento de 

ajustes inadequados ao falar na presença dessas alterações, o que é 

bastante comum [...] 
 

Ao perceber melhor sua voz, o professor pode ser mais atuante na 

disseminação desse conhecimento entre outros profissionais com os quais tem 

contato, o que poderia mudar o panorama de que problemas de voz seriam 

inerentes à docência. 

Um estudo publicado pelo Centro de Referência em Educação Mário 

Covas, alerta: 

 

a falta de preparo, as condições inadequadas de trabalho e o uso 

excessivo da fala contribuem para comprometer o bem estar vocal do 
professor e podem ameaçar o rendimento profissional [...]. Nenhum 
curso prepara o professor para os cuidados vocais. Eles se formam 
sem entender que são profissionais da voz e que precisam ter 

atenção com seu instrumento de trabalho. 
 

Como encontrado no site da Secretaria de Estado da Educação de 

Sergipe (2008) foi lançada uma campanha com o objetivo de orientar e prevenir os 

docentes contra as doenças que atingem o aparelho vocal: 

 

os motivos que levam ao desgaste vocal dos professores são, 

principalmente, a falta de preparo, o uso excessivo e inadequado da 
voz e as condições impróprias de trabalho. 

 

Segundo o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, encontra-se no 

site homônimo (2008) �o uso correto da voz deveria ser matéria integrante da grade 

de formação deste profissional, mas isso dificilmente acontece�. 

Seria importante que esse profissional fosse capaz de identificar a 

presença de alterações em sua voz, aumentando a chance de busca de tratamentos 

específicos e impedindo o desenvolvimento de ajustes inadequados ao falar na 

presença dessas alterações, o que é bastante comum. Esses ajustes negativos � 

como falar em forte intensidade e com esforço na presença de ruído, usar um 
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padrão respiratório superior, ou um foco de ressonância inadequado podem levar a 

uma sobrecarga no aparelho fonador, facilitando o aparecimento de alterações 

vocais. 

 

 

2.6 CAUSAS DE ALTERAÇÃO VOCAL 

 

 

Evidências científicas mostram o valor da saúde para a qualidade de vida 

das pessoas. Da mesma forma, sabe-se que muitos componentes da vida social 

contribuem para uma vida com qualidade. 

Como mencionado, esses componentes envolvem uma gama de itens no 

caso dos docentes. De acordo com a revista Nova Escola Online (de agosto de 

2003), �as principais causas de distúrbios da voz estão diretamente relacionadas ao 

excesso de trabalho, ao desrespeito às pausas para descanso e ao 

desconhecimento de técnicas vocais�. 

Segundo um site médico de Portugal, a permanência de comportamentos 

vocais como o pigarreio e a tosse (abusos vocais); gritar, falar muito (com poucas 

pausas), falar muito alto (principalmente contra um ruído de fundo), falar depressa 

demais, ausência de entoação melodia (voz monocórdica) ou a utilização de uma 

intensidade e altura tonal numa frase de forma inadequada resulta em alterações na 

qualidade vocal. 

A fim de corroborar tais visões, vejamos a opinião de profissionais da área 

da saúde (otorrinolaringologistas) de Porto Alegre: 

 

o fumo pode ocasionar modificações na voz e na laringe de forma 

aguda ou crônica. A fumaça e produtos químicos que estão no ar 

podem comprometer a árvore respiratória das narinas até os 

pulmões [...] as alergias das vias aéreas (bronquite, asma, rinite, 

laringite) muitas vezes ocasionam edema (inchaço) e inflamação da 

mucosa do nariz e podem provocar alteração na respiração (você 

passa a respirar pela boca), além de acarretar outros problemas, tais 
como: rouquidão, afonia (perda da voz) e modificações na 

ressonância [...] 
 

Acerca da rouquidão, uma produção científica da Universia Brasil explica 

que tal fenômeno do corpo: 
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é comum também em pessoas que apresentam problemas 

respiratórios, principalmente de origem alérgica. Portanto, o 

aparecimento da rouquidão durante uma virose é mais comum, uma 

vez que o vírus provoca irritação no local, agredindo o nariz e as 

cordas vocais, alterando o padrão de voz. 
 

Outro fator prejudicial, como citado no site 23, mencionado no quadro 4, é 

�o consumo de bebida alcoólica, não só no frio, mas em qualquer época do ano, pois 

o álcool tem efeito anestésico nas cordas vocais�. É senso comum no campo médico 

determinar que o cigarro seja o pior agente agressor para a laringe, por causar 

problemas inflamatórios, e até mesmo doenças mais graves como o câncer de 

laringe, que é quase exclusivo do fumante: 95% dos tumores de corda vocal, laringe, 

língua e boca são relacionados ao cigarro. 

No site do jornal Mossoroense, encontramos a nota: �são muito comuns 

de se encontrar em professores [...] abusos vocais ou pessoas que não tem o 

preparo para falar e acabam usando a voz de forma errada, e qualquer abuso na voz 

pode causar problemas�. Novamente se destaca, entre tais disfunções, a rouquidão, 

que para o Inova Brasil, publicação científica de cunho médico, determina: �cansaço 

ao falar, perda da voz e irritação na garganta foram mais frequentes entre os 

professores com mais de 25 horas semanais de trabalho�. Outro dado importante 

levantado pelo trabalho é o consumo de bebida alcoólica, referido por 19,3% das 

docentes, e o número de docentes fumantes (7%). 

O Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia (IPO) relata que: 

 

os profissionais da voz, que incluem os professores, cantores e 
operadores de telemarketing estão mais propensos às alterações 

vocais, decorrentes do uso mais intensivo da voz, e estas alterações 

podem estar divididas entre abuso e mau uso da voz. No abuso 
vocal, nós encontramos a utilização da voz acima de limites 
recomendados. 

 

Fatores ambientais, como poluentes e vícios, tais como o tabagismo e o 

consumo frequente de bebidas alcoólicas, aumentam muito a incidência de 

diferentes patologias no trato vocal, notadamente na laringe, com repercussão à 

fonação e até mesmo à respiração. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) observa alta incidência de neoplasia no trato respiratório e fonatório, com 

recomendação de investigação sistemática sempre que os sintomas perdurarem. 
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As pressões da vida moderna e as exigências do cotidiano propiciam o 

desenvolvimento de padrões hipertensos de produção da voz. Assim como outras 

causas sociais, podemos citar os hábitos familiares e modelos não adequados de 

voz e fala. Entre os vários profissionais que utilizam a voz como sua principal 

"ferramenta de trabalho", sem dúvida tem-se os professores como o grupo mais 

frequentemente acometido por alterações vocais, seja pelo uso indevido, seja pelo 

uso abusivo da função fonatória. 

Os resultados apresentados neste estudo colocam em evidência a 

importância do docente receber orientações sobre a voz para desempenhar melhor 

a sua função. A voz é, em grande parte, responsável pelo sucesso das interações 

humanas, em âmbito pessoal ou profissional, pois é um componente importante na 

comunicação interpessoal. Logo, um dos eventos mais importantes do ser humano é 

comunicar-se. 

Para Behlau et al (2005), a voz pode dar sinais auditivos que indicam 

sintomas merecedores de cuidados e de atenção. Vários desses sinais servem 

como alerta para que se busquem maiores cuidados com a voz, ou até mesmo ajuda 

especializada. 

Como visto, há alguns sinais a serem observados: perda ou 

enfraquecimento da voz no fim do período de trabalho, boa qualidade de voz em 

períodos de descanso e voz mais rouca nos fins de semana, durante explanações 

corriqueiras, quebra de voz, rouquidão por vários dias, dificuldade de cantar ou 

mudar a voz, alteração da voz, como mais rouca em comparação com o inicio da 

profissão, esforço ao falar mais alto. 

Essas dificuldades podem se manifestar por meio de uma série de 

alterações: esforço à emissão de voz, dificuldade em manter a voz, cansaço ao falar, 

variações na frequência habitual, rouquidão, falta de volume, perda da eficiência 

vocal, bem como pouca resistência vocal. Existem ainda as sensações subjetivas 

como sensação de corpo estranho na garganta, falhas, irritação, queimação, dores 

ou contrações no pescoço, alteração respiratória e fadiga geral. 

Há ainda sinais subjetivos, que, no momento em que desaparece, o 

paciente nota a cura do problema. Por isso, é importante saber quais as sensações 

subjetivas da pessoa em relação à sua voz, como o indivíduo a pensa e suas 

possibilidades. Geralmente, há uma discordância entre as impressões referidas e a 

realidade, pois os sinais subjetivos são muitos e são influenciados por múltiplos 
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fatores: em que horas do dia ocorrem, de acordo com o clima, com a fadiga, com 

excesso de trabalho, como usa a voz, se há com contrariedades e preocupações. 

Ou seja, um problema vocal não pode ser eficazmente avaliado, sem se levar em 

conta a pessoa na sua totalidade, tipo de vida, temperamento e problemas de 

saúde. 

Para Krauz (2007), o aparecimento da rouquidão, cansaço, ardume e/ou 

dor na garganta, pigarro e falta de ar são sinais de patologias que acometem a 

laringe e podem estar relacionadas ao uso abusivo da voz em condições 

desfavoráveis. 

O mau uso da voz refere-se a hábitos prejudiciais, como os já citados 

relacionados direta ou indiretamente com a mesma e que a afetam. É importante 

averiguar se o indivíduo que faz uso da voz no exercício de sua profissão 

desenvolveu o distúrbio no ambiente laboral, pois nestes casos o tratamento exige o 

afastamento temporariamente do trabalho, por se tratar de uma doença ocupacional. 

O profissional deve, nos casos mais graves, ser remanejado para outra função, de 

forma a não utilizar a voz continuamente, como acontece em algumas situações. 
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3 OS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA E A VOZ 

 

 

Como visto no capítulo anterior, foi realizado um levantamento de 

informações em sites relacionados à �voz do professor�, no período de junho a 

setembro de 2007, e inicialmente podia ser pontuado e posteriormente confirmado 

pelos dados que neles foram encontrados, que nem sempre a voz recebe cuidados 

adequados, até mesmo entre as pessoas que dependem dela para trabalhar, 

especificamente o discente ou docente. Essas informações encontradas nos sites 

foram, também, ponto de referência para a elaboração do questionário e utilizadas 

como base para realizar a escolha dos temas e perguntas organizadas que fariam 

parte do mesmo. Assim, este terceiro capítulo mostra os dados das respostas dos 

alunos já convertidos em gráficos com porcentagens. Os 99 (noventa e nove) 

questionários foram distribuídos entre alunos do curso de Pedagogia da 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). O questionário aplicado tem 21 

(vinte e uma) perguntas que fazem parte de cinco subdivisões que, em ordem, 

procuraram respostas referentes a: 

a) caracterização da idade, profissão e tempo de trabalho, caso o aluno já 

atuasse na docência; 

b) queixas vocais mais comuns de alterações de voz; 

c) causas de alteração vocal; 

d) a importância de receber orientações; 

e) a voz como fator de identificação. 

O questionário aplicado possui o intuito de obter dados pessoais, 

inicialmente; a seguir, dados relacionados especificamente à voz dos participantes 

da pesquisa, os discentes do curso de Pedagogia já referenciado. 

Após a inclusão dos gráficos, seguem breves comentários sobre cada 

uma das questões e das respostas apontadas e, por fim, uma análise mais 

generalizada dos dados conseguidos com a investigação empírica realizada através 

do questionário. 

É importante ressaltar que o processo que antecedeu a 

elaboração/escolha das perguntas que compõem o citado questionário foi importante 

para que as questões ganhassem consistência e amparo bibliográfico. As questões 

formuladas não são, portanto, uma escolha aleatória, mas fundamentada. 
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Os sites escolhidos (também utilizados para fundamentar a formulação 

das questões) foram aqueles que, como já citado no capítulo anterior, explanavam 

não apenas os problemas vocais, mas que traziam, sem sua análise, dados práticos, 

provindos de pesquisas de campo que analisavam públicos comuns, bem como 

públicos mais específicos, como professores. 

Desse modo, surgiu a ideia de confrontar dados dos autores 

(concentrados, principalmente, no primeiro capítulo) e dados pontuais da internet (no 

segundo), com o intuito de mostrar como o docente e o futuro docente lida com a 

voz, a partir da investigação e levantamento de dados empíricos coletados através 

do questionário. 

A construção do questionário teve um processo de revisões necessárias. 

Cada questão foi analisada individualmente, para garantir sua importância, bem 

como para identificar possíveis ambiguidades ou dificuldade de compreensão por 

parte do aluno. 

Trata-se de um questionário fechado, de caráter descritivo, elaborado 

com uma bateria de questões, divididas em aspectos diferenciados, relacionados à 

voz do professor, conforme proposto no objetivo da pesquisa. 

O objetivo passa pelo interesse de se encontrar dados sobre a vida 

pregressa profissional e pessoal dos docentes a serem entrevistados, como ponto 

de partida para análise. A seguir, questões estritamente relacionadas ao 

conhecimento da voz, destacando o papel dela na vida do discente. 

Com este instrumento escolhido, pretende-se levantar um perfil geral dos 

participantes, que utilizam a voz como instrumento de trabalho e ter elementos para 

comprovação dos dados encontrados na fundamentação teórica e nos sites 

pesquisados. 

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da prevenção e correta 

orientação dos professores para os problemas vocais. 

Mediante pesquisa teórica, foram levantados dados importantes sobre as 

principais queixas, e as dificuldades encontradas por esses profissionais no dia a dia 

de seu trabalho. A maioria dos professores não tem consciência da influência da voz 

no desempenho de sua função; muitas vezes, não atentando para o fato de a 

mesma ser o principal meio de transmissão de conhecimentos. 

Há uma grande falta de informação por parte desses profissionais com 

relação ao uso e aos cuidados básicos da voz, talvez pela ausência de orientações 
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adequadas para tal. Geralmente, apenas no momento em que a voz começa a 

falhar, dando sinais de fadiga, ou mesmo quando já se estabeleceu uma patologia 

que os impossibilita de trabalhar utilizando a mesma, é que o professor desperta 

para a importância da própria voz e os cuidados a serem tomados com ela. 

Sendo o educador um sólido modelo para seus alunos � um verdadeiro 

formador de opiniões �, a preocupação com a voz e as repercussões negativas que 

a mesma traz, tanto para o docente quanto para os alunos, tem sido motivo para 

diversos trabalhos nesta área. 

É importante ressaltar que é necessário que o professor mantenha 

hábitos corretos de postura, gestos precisos e uma boa qualidade vocal, pois seu 

padrão de conduta, além de influenciar na transmissão dos conhecimentos, é 

constantemente observado e, muitas vezes, imitado pelos interlocutores. 

Baseando-se nos estudos de PLETSCH (1997), QUINTEIRO (1989), 

PINHO (1997), COLTON & CASPER (1996), AYDOS (2000), pode-se afirmar que a 

voz do professor é suscetível a inúmeras interferências, tais como: abusos vocais, 

condições climáticas, vícios, alimentação, hormônios, distúrbios respiratórios e 

inadequada hidratação. 

Tendo em vista este leque de consequências e de dados conseguidos 

através do material bibliográfico, verificamos a importância da aplicação deste 

questionário, que amplia o estudo prático promovido nesta dissertação e serve como 

instrumento de comparação e verificação dos dois momentos que lhe antecederam, 

a pesquisa teórica em livros e revistas e o levantamento de dados em sites. 

Seguem os gráficos que trazem os dados desta etapa, sendo cada um 

deles seguido de um breve comentário. 
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3.1 OS SUJEITOS E SUA VOZ 

 

 

 

Figura 1 Gráfico da profissão dos participantes 

 

Foram entrevistadas 99 pessoas. No que se refere à profissão, a maioria 

era professor (52%), e o restante dividia-se quase que homogeneamente entre 

estudantes (22%) e outros profissionais (26%), garantindo na pesquisa um acesso, 

de fato, maior aos profissionais que se dedicam à área educacional, mas mantendo 

também praticamente uma metade (48%) para comparação de dados de não-

docentes. 

 

 

Figura 2 Gráfico da profissão dos participantes � Professores 
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Figura 3 Gráfico da profissão dos participantes � Estudantes 

 

 

Figura 4 Gráfico da profissão dos participantes � Outras profissões 

 

Dentre os participantes entrevistados, notou-se que a maioria dos 

professores representava 62%, com idades entre 19 e 28 anos. Os estudantes 

tinham idades mais homogêneas, mas a maioria deles já era adulta, assim como os 

participantes de outras profissões. 
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Figura 5 Gráfico do tempo de profissão dos professores 

 

Observamos que a maioria dos professores está em início de carreira, 

com até três anos de profissão (68%). O restante dos professores já tem alguma 

experiência no mercado profissional. 

 

Questão 1 

 

 

Figura 6 Gráfico da questão 1 � Alteração de voz � Professores 
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Figura 7 Gráfico da questão 1 � Alteração de voz � Estudantes 

 

 

Figura 8 Gráfico da questão 1 � Alteração de voz � Outros 

 

Percebemos que, comparativamente aos quadros de alteração de voz dos 

estudantes e dos profissionais de outras áreas, os professores foram os que 

apresentaram maior grau de alteração de voz (33%), ratificando, possivelmente, o 

fato de o docente ter maior exposição ao risco, no tocante ao uso da voz. Isto 

também pode estar relacionado com a maneira do docente usar a voz e com o 

tempo necessário que deve utilizá-la durante a jornada laboral. 

 

 

Alteração de voz - Outros 

20% 

36% 

44% Sim 

Não 

Às vezes 

Alteração de voz - Estudantes 

23% 

41% 

36% 
Sim 

Não 

Às vezes 



65 

Questão 2 

 

 

Figura 9 Gráfico da questão 2 � Voz rouca, percepção em si � Professores 

 

 

Figura 10 Gráfico da questão 2 � Voz rouca, percepção em si � Estudantes 
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Figura 11 Gráfico da questão 2 � Voz rouca, percepção em si � Outros 

 

Notamos que todos os grupos, em sua maioria, afirmam não possuir voz 

rouca, no entanto, 33% dos professores percebem isto às vezes. Este dado é 

importante, pois ao ser somado com o sim (14%), passa a representar praticamente 

a metade dos entrevistados deste grupo. 

 

Questão 3 

 

 

Figura 12 Gráfico da questão 3 � Voz rouca, percepção de terceiros � Professores 
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Figura 13 Gráfico da questão 3 � Voz rouca, percepção de terceiros � Estudantes 

 

 

Figura 14 Gráfico da questão 3 � Voz rouca, percepção de terceiros � Outros 

 

Comparativamente, percebemos que todos os grupos evidenciaram não 

apenas um grau de voz rouca pouco significativo em suas próprias opiniões 

(conforme visto na pergunta 2), como também apresentaram um grau de voz rouca 

pouco significativo para outras pessoas que opinaram sobre o assunto. Segundo 

esta análise, em todos os grupos, menos de 25% das pessoas demonstraram 

possuir esse problema. 
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Questão 4 

 

 

Figura 15 Gráfico da questão 4 � Crises de rouquidão � Professores 

 

 

Figura 16 Gráfico da questão 4 � Crises de rouquidão � Estudantes 
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Figura 17 Gráfico da questão 4 � Crises de rouquidão � Outros 

 

Nesta pergunta, reparamos que, em todos os grupos, uma porcentagem 

menor de pessoas demonstraram problemas de rouquidão. No entanto, embora tais 

números sejam inferiores, verificamos que os professores tiveram, de fato, um grupo 

mais expressivo de pessoas com esse problema, ratificando o fato de a rouquidão 

estar presente na vida do professor, de forma efêmera, manifestando-se mediante 

crises. 

 

Questão 5 

 

 

Figura 18 Gráfico da questão 5 � Prontificação � Professores 
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Figura 19 Gráfico da questão 5 � Prontificação � Estudantes 

 

 

Figura 20 Gráfico da questão 5 � Prontificação � Outros 

 

Nesta pergunta, percebemos que a forma de combate à má voz é 

diversificada, sendo que um número menor de pessoas, em todos os grupos, ou 

fazem exercício de relaxamento, ou tomam remédio, e um número maior de 

pessoas, em todos os grupos, bebem água ou falam menos. 
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Questão 6 

 

 

Figura 21 Gráfico da questão 6 � Esforço vocal no trabalho � Professores 

 

 

Figura 22 Gráfico da questão 6 � Esforço vocal no trabalho � Estudantes 
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Figura 23 Gráfico da questão 6 � Esforço vocal no trabalho � Outros 

 

Nesta pergunta, notamos que, enquanto os grupos de estudantes e outros 

profissionais tinham apenas 36% e 26% das pessoas com grande exposição ao 

esforço vocal, os professores contam com aproximadamente 75% das pessoas com 

essa grande exposição, confirmando o fato de que o professor, de fato, esforça-se 

mais, vocalmente, para dar conta de seu trabalho. 

 

Questão 7 

 

 

Figura 24 Gráfico da questão 7 � Sensação Vocal � Professores 
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Figura 25 Gráfico da questão 7 � Sensação Vocal � Estudantes 

 

 

Figura 26 Gráfico da questão 7 � Sensação Vocal � Outros 

 

Observamos, nesta análise, que várias são as queixas, e que uma 

minoria, em todos os grupos, se queixa de problemas como ardência ou sensação 

de aperto (não ultrapassando, juntos, nem 15% em nenhum dos grupos). No 

entanto, problemas relativos à tosse e secura, juntos, parecem atingir 

aproximadamente 50% dos casos de sensação vocal. Aliás, salientamos que o 

professor é o profissional mais acometido no tocante à tosse. 
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Questão 8 

 

 

Figura 27 Gráfico da questão 8 � Considerado alteração vocal � Professores 

 

 

Figura 28 Gráfico da questão 8 � Considerado alteração vocal � Estudantes 
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Figura 29 Gráfico da questão 8 � Considerado alteração vocal � Outros 

 

Percebemos, nesta análise, que vários são os fatores considerados no 

que se refere à alteração vocal. Porém, todos os grupos manifestaram significativa 

culpa por parte da poluição e do abuso vocal (aproximadamente, 45%). É possível 

identificar que o professor, em relação aos outros grupos, evidenciou o excesso de 

trabalho como um vilão no que tange às alterações de voz. 

 

Questão 9 

 

 

Figura 30 Gráfico da questão 9 � Dor de garganta � Professores 
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Figura 31 Gráfico da questão 9 � Dor de garganta � Estudantes 

 

 

Figura 32 Gráfico da questão 9 � Dor de garganta � Outros 

 

Percebemos que todos os grupos optam por diversas formas de 

�combater� a dor de garganta, sendo que a grande maioria, em todos os grupos, 

opta por beber água (aproximadamente, 42%), e que uma minoria opta por �raspar a 

garganta�. Os professores, especificamente, são os que menos optam por beber 

água e os que mais �raspam a garganta�. 
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Questão 10 

 

 

Figura 33 Gráfico da questão 10 � Ambiente de trabalho � Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Gráfico da questão 10 � Ambiente de trabalho � Estudantes 
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Figura 35 Gráfico da questão 10 � Ambiente de trabalho � Outros 

 

Verifica-se o ambiente de trabalho interfere significativamente na 

qualidade vocal � atingindo, em um dos grupos, mais de 90% dos casos. Desta 

forma, observamos que novas atitudes devem ser tomadas pelas empresas, a fim de 

que o funcionário não seja prejudicado em sua saúde e, isso também se estende ao 

ambiente escolar, já que no grupo de professores, a porcentagem atinge 84%. 

 

Questão 11 

 

 

Figura 36 Gráfico da questão 11 � Estresse ou alteração emocional � Professores 
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Figura 37 Gráfico da questão 11 � Estresse ou alteração emocional � Estudantes 

 

 

Figura 38 Gráfico da questão 11 � Estresse ou alteração emocional � Outros 

 

Podemos perceber que todos os grupos reconhecem que o estresse ou 

alteração emocional interferem, de alguma forma, na emissão da voz. O grupo dos 

professores, em especial, mostrou uma porcentagem relativamente maior em afirmar 

que o estresse pode causar esta interferência. Esta ideia pode estar vinculada às 

situações profissionais cotidianas, que causam estresse e que alteram 

emocionalmente o docente e, numa reflexão sobre isto, são entendidas como 

interferências importantes. 
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Questão 12 

 

 

Figura 39 Gráfico da questão 12 � Orientações � Professores 

 

 

Figura 40 Gráfico da questão 12 � Orientações � Estudantes 
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Figura 41 Gráfico da questão 12 � Orientações � Outros 

 

Verificamos que são poucos os alunos que recebem informação sobre 

como cuidar preventivamente da voz � menos de 10%, em todos os casos. 

Novamente, ratifica-se a ideia de que novas atitudes podem ser trabalhadas no 

ambiente de sala de aula, para preservar a saúde vocal dos alunos e futuros 

professores. Esta questão pode ser complementada com a percepção da 

importância trazida pelos docentes na questão14. 

 

Questão 13 

 

 

Figura 42 Gráfico da questão 13 � Alterações � Professores 
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Figura 43 Gráfico da questão 13 � Alterações � Estudantes 

 

 

Figura 44 Gráfico da questão 13 � Alterações � Outros 

 

Verificamos que a maioria dos entrevistados considera que o uso indevido 

da voz pode produzir alterações no quotidiano, tomando como referência o aspecto 

fisiológico e emocional. 
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Questão 14 

 

 

Figura 45 Gráfico da questão 14 � Importância da preparação � Professores 

 

 

Figura 46 Gráfico da questão 14 � Importância da preparação � Estudantes 
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Figura 47 Gráfico da questão 14 � Importância da preparação � Outros 

 

Notamos que a grande maioria � em todos os grupos, mais de 90% das 

pessoas pesquisadas � acha importante preparar o professor durante a formação 

acadêmica no que diz respeito ao uso adequado da voz. A falta de direcionamento 

no próprio curso de formação de professores demonstra não suprir essa 

necessidade. 

 

Questão 15 

 

 

Figura 48 Gráfico da questão 15 � Cuidados com a voz � Professores 
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Figura 49 Gráfico da questão 15 � Cuidados com a voz � Estudantes 

 

 

Figura 50 Gráfico da questão 15 � Cuidados com a voz � Outros 

 

Nesta pergunta, reparamos que a maioria das pessoas, em todos os 

grupos, têm poucos cuidados com a voz no dia a dia. O grupo dos estudantes é o 

que apresenta índice maior de cuidado, representando 80% 

Tem cuidados com a voz - Estudantes 

20% 

80% 

Sim 

Não 

Tem cuidados com a voz - Outros 

36% 

64% 

Sim 

Não 



86 

Questão 16 

 

 

Figura 51 Gráfico da questão 16 � Boa voz na profissão � Professores 

 

 

Figura 52 Gráfico da questão 16 � Boa voz na profissão � Estudantes 
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Figura 53 Gráfico da questão 16 � Boa voz na profissão � Outros 

 

Dos entrevistados, a maioria dos professores e alunos acreditam ter boa 

voz como professor, mas, quando se trata de pessoas de outra profissão, as 

opiniões dividem-se quase que homogeneamente. 

 

Questão 17 

 

 

Figura 54 Gráfico da questão 17 � Voz identifica uma pessoa � Professores 
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Figura 55 Gráfico da questão 17 � Voz identifica uma pessoa � Estudantes 

 

 

Figura 56 Gráfico da questão 17 � Voz identifica uma pessoa � Outros 

 

De acordo com a grande maioria dos entrevistados, nos três grupos, está 

presente a ideia de que mediante a voz é possível identificar a pessoa com quem 

conversamos, ou se já a conhecemos. 
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Questão 18 

 

 

Figura 57 Gráfico da questão 18 � Já se imaginou sem voz � Professores 

 

 

Figura 58 Gráfico da questão 18 � Já se imaginou sem voz � Estudantes 
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Figura 59 Gráfico da questão 18 � Já se imaginou sem voz � Outros 

 

Em todos os grupos, a maioria das pessoas somente consegue se 

imaginar no mundo com voz. O grupo de professores, em especial, é o que mostrou 

o número mais significativo nesta pesquisa, possivelmente porque tais profissionais 

dependem totalmente da voz para exercerem a profissão. 

 

Questão 19 

 

 

Figura 60 Gráfico da questão 19 � Controle da voz auxilia � Professores 
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Figura 61 Gráfico da questão 19 � Controle da voz auxilia � Estudantes 

 

 

Figura 62 Gráfico da questão 19 � Controle da voz auxilia � Outros 

 

Os três grupos de entrevistados (professores, estudantes e outros 

profissionais) acreditam plenamente que o controle da voz auxilia nas relações 

interpessoais. 
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Questão 21 

 

 

Figura 63 Gráfico da questão 21 � Tem interesse � Professores 

 

 

Figura 64 Gráfico da questão 21 � Tem interesse � Estudantes 
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Figura 65 Gráfico da questão 21 � Tem interesse � Outros 

 

Pode ser observado um interesse na melhora de qualidade vocal. No 

entanto, o grupo dos professores é o que menos interesse apresenta, apesar de a 

voz ser um importante e constante elemento presente em sua vida profissional. 

 

 

3.2 ENTRECRUZANDO AS INFORMAÇÕES 

 

 

Graças ao número elevado de questionários distribuídos (num total de 

99), os dados obtidos através das respostas dos participantes representam uma 

amostra significativa da situação atual da temática investigada. Ainda que para 

generalizar os resultados haja que fazê-lo com cautela, os indícios empíricos, além 

da fundamentação teórica adotada, permitem que realizemos uma análise e 

algumas considerações importantes relativas ao assunto. 

Foi percebido que, comparativamente aos quadros de alteração de voz 

dos estudantes e dos profissionais de outras áreas, os professores foram os que 

apresentaram maior grau de alteração de voz (33%), possivelmente pelo fato de ter 

maior exposição ao risco pelo uso excessivo da voz. Confirmou-se, também, que é 

grande a incidência de alterações vocais em professores e que estas muitas vezes 

interferem na prática diária de transmitir os conteúdos através da voz. A causa de 

Tem interesse - Outros 

74% 

26% 

Sim 

Não 



94 

tais alterações, na maioria das vezes, está relacionada ao mau uso e/ou abuso 

vocal. 

É interessante observar que ao haver uma divisão muito próxima à 

metade entre os participantes que são professores (52%) e os que são estudantes e 

têm outras profissões (22% e 26%, respectivamente, totalizando 48% dos 

entrevistados), as respostas assinaladas ganham um bom ponto de comparação 

entre a categoria docente e a não-docente. Há ainda que considerar que os 

estudantes que responderam o questionário cursam Pedagogia e, se ainda não 

atuam na área, provavelmente ao ingressar no mundo trabalhista, façam isso pela 

via de sua titulação acadêmica. Ou seja, é provável que grande parte desses alunos 

se transforme futuramente em professores, o que confere maior peso às respostas 

dos que já são docentes, querendo isto dizer que se medidas preventivas não forem 

tomadas antes que os discentes comecem a lecionar, os dados que demonstram a 

fragilidade e vulnerabilidade dos docentes e sua voz no ambiente de trabalho 

(apontado por 84% dos professores) podem continuar se repetindo ou, ainda, 

aumentar. 

Percebe-se, então, que a importância da orientação para os professores 

que apontam o esforço vocal que devem fazer no trabalho (74%), os estudantes que 

assinalam o estresse ou alteração emocional como um componente com capacidade 

extremamente importante para interferir na voz (95%) e o dado que os entrevistados 

que atuam em outra área trazem quando acreditam que possuem alterações vocais 

(88%) confirmam que a necessidade de prevenção e orientação em relação ao uso 

da voz é altamente importante (os três grupos afirmando isso com mais de 95%), 

mas que esta lacuna na formação para o ato de lecionar e preparação para a 

exigência vocal do ambiente de trabalho não está sendo preenchida. Isto fica claro 

com a média de 93,6% quando os grupos afirmam não haver recebido orientações 

para o uso correto da voz. 

Complementando esses resultados, os professores dizem que não têm 

cuidados com a voz (69%), apesar de acreditar que é importante a preparação 

(98%), possuírem alterações vocais (84%) e crises de rouquidão (35%), perceberem 

a própria voz com alterações (78% entre sim e às vezes) e entender que o controle 

da voz em sala de aula auxilia nas relações interpessoais (96%). 

Se todos esses dados vão constituindo um quadro no qual os próprios 

professores indicam a importância da voz e do seu uso adequado para enfrentar a 
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demanda diária profissional, por que aparece o dado que mostra que 69% deles não 

têm cuidados com a mesma? Muito provavelmente isto possa ser respondido pelo 

dado que mostra que 94% desses mesmos docentes não têm recebido orientação 

sobre o assunto. Então, ainda acreditando que é importante a preparação (84%) e 

percebendo que o ambiente de trabalho interfere na qualidade vocal (84%) e que a 

principal causa de alterações é o abuso vocal (28%), como tratar dessas questões e 

minimizar o esforço vocal no trabalho (que existe segundo 74%) sem orientação? 

Por fim, além de todas estas considerações realizadas tomando como 

base as respostas dos questionários, há dois fatores muito importantes a serem 

levados em consideração: a maioria dos participantes docentes (86%) não 

ultrapassa os 33 anos de idade, e a porcentagem de professores que tem até 3 anos 

de atuação profissional na área é de 68%. Estes dois dados, sendo cruzados, por 

exemplo, com outro trazido pela fundamentação teórica do trabalho, que assinala o 

tempo de trabalho como fator agravante das alterações vocais, nos indica que se os 

jovens professores pesquisados têm ainda muito tempo pela frente para lecionar e 

estar expostos às alterações vocais provocadas pelo ambiente de trabalho. Pelo fato 

do professor poder ser entendido como um profissional da voz, isso significa que os 

dados fortemente demonstram e denotam uma condição desfavorável/prejudicial 

para estes docentes que, com o passar dos anos, pode vir a agravar-se ainda mais. 

Novamente, o dado que aponta a falta de orientação na categoria docente (94%) 

deve ser tomado como ponto-chave para entender a necessidade de direcionar e 

orientar os professores, como profissionais da voz, para que possam desempenhar 

suas atividades profissionais sem ter que falar menos (como assinalaram 54% nesta 

pesquisa), já que a voz é parte, indiscutivelmente, essencial no exercício de seu 

cotidiano profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através da voz, expressamos nossas ideias, sentimentos e pensamentos. 

Ela é o meio de comunicação utilizado pelo ser humano, possuindo características 

próprias e, assim como a nossa fisionomia, pode variar de acordo com a idade, 

sexo, personalidade e estado emocional. 

O estudo aqui apresentado permitiu evidenciar dados de aproximações 

sobre a relação voz-professor. 

O professor está entre os profissionais da voz e, por isso, seu olhar 

deveria estar voltado para a importância de conhecer suas percepções a respeito 

das questões vocais, sendo consciente de que ela é seu principal instrumento de 

trabalho a ser lapidado em prol de sua vida pessoal e profissional. Além disso, por 

ser integrante do grupo de profissionais que utilizam a voz como instrumento de 

trabalho, o docente se encontra, consequentemente, numa posição mais suscetível 

que o resto da população aos problemas/distúrbios vocais. 

Levando em consideração essa hipótese inicial, o trabalho foi elaborado 

visando obter dados que indicassem e revelassem a atual situação do professor em 

relação à temática. Para a obtenção dessas informações, a estrutura da pesquisa foi 

dividida em três momentos diferentes, que no trabalho compuseram os capítulos. Os 

capítulos seguiram uma ordem que permitisse, ao seu término, o entrecruzamento 

dos dados. 

Desta forma, realizando o entrecruzamento de todos os dados coletados 

(as informações encontradas através da pesquisa bibliográfica, dos artigos e dos 

sites, constatadas pelos dados concretos obtidos com a pesquisa empírica), formou-

se um quadro que revela detalhes importantes da situação vocal do docente e futuro 

docente. 

Além de confirmar a hipótese de que a voz não recebe cuidados 

adequados, até mesmo entre os profissionais que dependem diretamente dela para 

trabalhar, particularmente o docente, a análise dos dados também nos permite 

considerar outras questões ligadas ao tema central. Entre essas questões se 

destacam a falta de formação direcionada para a utilização correta e cuidados com a 

voz no período de formação dos futuros professores, pois, como visto, o assunto não 

é mencionado durante o curso universitário. Além disso, essa situação se repete 
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quando o aluno passa a atuar na docência, já que os professores também 

apontaram a ausência praticamente total de orientações de prevenção e cuidados 

vocais. 

Relembrando o número elevado de afastamentos de professores devido a 

alterações vocais, a prevenção através de orientações prévias aos transtornos da 

voz ganha importância e se mostra como o caminho mais indicado a ser seguido, 

para evitar que os estudos continuem indicando inúmeras situações que afetam 

tanto o aspecto profissional como, obviamente, também o pessoal desses 

professores. 

A gravidade da situação observada através do trabalho ressalta, ainda, 

que a intervenção especializada é necessária para a saúde vocal destes 

profissionais, mas também permite entender que a eficácia alcançada se 

apresentará mais expressiva se o tratamento caracterizado como preventivo 

prevalecer sobre o de cura. Isso tornaria possível um número maior de indivíduos 

conhecedores e conscientes de quais são os cuidados específicos que devem ser 

tomados com o uso da voz, além de evitar gastos econômicos futuros e outras 

consequências. 

Afastamentos, necessidade de recolocação de professores em outras 

funções, além dos prejuízos pessoais, quando as alterações e transtornos vocais já 

estão presentes nos mesmos, passariam a ter uma incidência menor. Ao cuidar do 

seu principal instrumento de trabalho, a voz, o professor garante como constatado 

na pesquisa, maior qualidade de vida e isso tanto no âmbito profissional como no 

pessoal. 

A realização da presente pesquisa para mim se constituiu em uma grande 

satisfação e imenso desafio. Satisfação pelo fato de permitir me aprofundar em uma 

temática de grande interesse na qual dedico atenção e esforços desde meu curso de 

graduação, o de Fonoaudiologia. Desafio quando me deparo com outra área do 

conhecimento que me obriga a considerá-la e desenvolver uma interface por tratar-

se de um mestrado em Educação. Hoje, mesmo considerando os inacabamentos, 

dificuldades e tensões do percurso, vejo com satisfação o resultado alcançado e a 

certeza de que posso continuar aprofundando e aprimorando minha formação nesta 

área híbrida entre Educação e Fonoaudiologia. 
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APÊNDICE A � MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Idade: _____ anos 

Data de nascimento: ____/____/____ 

 

Profissão: 

professor (  )  outra (  )  estudante (  ) 

 

Há quanto tempo exerce a profissão de professor: 

(  ) menos de 1ano 

(  ) 1 a 3 anos 

(  ) 3 a 5 anos 

(  ) 5 a 10 anos 

(  ) mais de 10 anos 

 

E-mail: ____________________________________ 

 

 

1. QUEIXAS VOCAIS MAIS COMUNS DE ALTERAÇÕES DE VOZ 

 

1. Você percebe alguma alteração na sua voz?  SIM( ) NÃO( )  Às vezes( ) 

 

2. Você acha sua voz rouca ? SIM ( )  NÃO ( ) As vezes( ) 

 

3. Alguém já disse que sua voz é rouca? SIM ( ) NÃO ( )  

 

4. Tem tido crises de rouquidão? SIM ( ) NÃO ( ) 

Se a resposta for sim, como você percebe o esforço devido à rouquidão? 

Tensão no pescoço (  ) Veias saltadas no pescoço ( ) Articulação tensa ( ) 

Esforço (mímica) facial ( ) Prejuízo da inteligibilidade   ( ) Voz forte ( )  

 

5. O que você costuma fazer quando julga que sua voz não está boa? 



107 

(marque quantas alternativas quiser) 

( )fica sem falar  fala menos ( )  bebe água ( ) 

( )faz exercícios de relaxamento    toma 

remédio( ) 

Outros______________________________________________________ 

 

6. Você acha que faz algum esforço vocal para dar conta de sua atividade docente? 

SIM( )  NÃO( ) 

 

7. Marque as alternativas que você ao falar sente ou já sentiu : 

( ) Sensação de secura   ( ) Necessidade de pigarrear 

( ) Cansaço vocal    ( ) Respiração curta enquanto 

fala 

 ()Sensação de aperto   ( ) Acúmulo de secreções 

( ) Sensação de corpo estranho  ( ) Ardência 

( ) tosse 

Outros______________________________________________________ 

 

 

2. CAUSAS DE ALTERAÇÃO VOCAL 

 

8. O que você considera causa de alteração vocal: 

( ) Excesso de trabalho   ( ) Ar- condicionado 

( ) fumo     ( ) poluição 

( ) abuso vocal � despreparo para falar  

( )bebidas alcoólicas   ( )medicamento  ( )alergia 

Outros______________________________________________________ 

 

9. Quando você está com a garganta irritada ou catarro, o que você faz: 

"raspa a garganta" ( ) tosse ( ) bebe água ( ) usa spray, pastilhas 

( ) 

Outros______________________________________________________ 

10. Você considera que o ambiente de trabalho,a sala de aula interfere na qualidade 

vocal ? SIM ( ) NÃO ( ) 
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11. Estresse ou alterações emocionais podem interferir na voz? SIM ( ) NÃO ( ) 

 

 

3. A IMPORTÂNCIA DE RECEBER ORIENTAÇÕES 

 

12. Durante a realização de seu curso de pedagogia tem recebido orientações sobre 

cuidados com a voz no sentido preventivo? SIM ( )  NÃO ( ) 

 

13. Considera que o uso indevido da voz pode produzir alterações no seu dia a dia, 

do ponto de vista fisiológico e emocional? SIM ( )  NÃO ( ) 

 

14. É importante preparar o professor durante a formação acadêmica, no que diz 

respeito ao uso adequado da voz? SIM ( )   NÃO ( ) 

 

15. No seu cotidiano você tem cuidados com sua voz? SIM ( )  NÃO ( ) 

 

 

4. A VOZ COMO FATOR DE IDENTIFICAÇÃO 

 

16. Para o exercício de sua profissão como professor, você acha que tem uma voz 

ideal? SIM ( ) NÃO( ) 

 

17. Para você a voz identifica uma pessoa? SIM ( )  NÃO ( ) 

 

18. Você já se imaginou sem voz? SIM ( )   NÃO ( ) 

 

19. Para você como professor o controle da voz, em sala de aula, auxilia nas 

relações interpessoais? SIM ( )  NÃO( ) 

 

20. Acrescente o que julgar importante considerando a voz e a profissão de 

professor:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21. Você tem interesse em participar de um breve laboratório, de oito encontros, 

sobre o uso adequado da voz? SIM ( )  NÃO( ) 

Caso afirmativo qual o horário de sua preferência? 

( ) 19:00-19:30horas sábado ( )11:00-12:00horas ( )14:00-15:00horas 

Outro_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B � LISTA DE SITES CONSULTADOS PARA FORMULAÇÃO DAS 

QUESTÕES DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

1 www.sec.ba.gov.br/entrevistas/entrevista17.htm 

2 www.ablv.com.br/campanha.asp - 53k  

3 www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72992003000600013  

4 www.unesp.br/aci/jornal/162/fonoaudiologia5.htm - 13k  

5 www.unb.br/acs/unbnoticias/un0507-p8.htm - 48k  

6 www.corregedoria.df.gov.br/003/00301015.asp?ttCD_CHAVE=51629 

7  

8 www.educacional.com.br/noticias/not_view.asp?id=22394 � 

9  

10 www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/palavra/gd171007.htm 

11 blog.controversia.com.br/2006/11/01/ 

12 www.agenciapara.com.br/exibe_Pautas.asp?id_pau=449 

13 www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/abril2004/clipping040416.correiopop.ht

ml 

14 www.univag.com.br/proc_geral.php?tipo=noticia&id=644  

15 www.fonosp.org.br/publicar/conteudo.php?ID=99 - 109k 

16 www.sintese-se.com.br/perfil/perfil2006/ler.php?conteudo=442 - 35k 

17 www.univag.com.br/proc_geral.php?tipo=noticia&id=644 - 24k 

18 www.sindicato.com.br/artigos/profsoro.htm - 55k 

19 www.sinpro-rs.org.br/extraclasse/jun05/educacao.asp - 75k - 

20 www.universia.com.br/html/noticia/noticia_dentrodocampus_bhhi.html - 25k 

http://www.sec.ba.gov.br/entrevistas/entrevista17.htm
http://www.ablv.com.br/campanha.asp
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72992003000600013
http://www.unesp.br/aci/jornal/162/fonoaudiologia5.htm
http://www.unb.br/acs/unbnoticias/un0507-p8.htm
http://www.corregedoria.df.gov.br/003/00301015.asp?ttCD_CHAVE=51629
http://www.educacional.com.br/noticias/not_view.asp?id=22394
http://www.agenciapara.com.br/exibe_Pautas.asp?id_pau=449
http://www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/abril2004/clipping040416.correiopop.ht
http://www.univag.com.br/proc_geral.php?tipo=noticia&id=644
http://www.fonosp.org.br/publicar/conteudo.php?ID=99
http://www.sintese-se.com.br/perfil/perfil2006/ler.php?conteudo=442
http://www.univag.com.br/proc_geral.php?tipo=noticia&id=644
http://www.sindicato.com.br/artigos/profsoro.htm
http://www.sinpro-rs.org.br/extraclasse/jun05/educacao.asp
http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_dentrodocampus_bhhi.html
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21 clintegra.com/fonoaudiologia.htm - 19k 

22 www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u4146.shtml - 30k - 

23 www.mogimirim.sp.gov.br/Members/assessoria/projeto-de-saude-da-voz-beneficia-

professores/  

24 (saude.terra.com.br/interna/0,,OI960288-EI1497,00.html - 29k 

25 www.universia.com.br/html/noticia/noticia_dentrodocampus_bdjfh.html - 25k - 

26 www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2001/unihoje_ju162pag14.html - 

27 www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102006000700008&script=sci_arttext - 

28 www.agenciadenoticias.pr.gov.br/modules/news/article.php?storyid=11150 - 

29 www.sinprosp.org.br/saude.asp?materia=9 - 17k - 

30 www.otorrinospoa.com.br/destaques_voz.asp - 46k - 

31 www.sistemadifusora.com.br/noticias.php?news=11177 - 26k 

32 www.saudeemmovimento.com.br/reportagem/noticia_exibe.asp?cod_noticia=1411 - 

33 www.apagina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=5214 - 20k 

34 spu.autoupdate.com/ler.php?modulo=3&texto=60 - 

35 www.alep.pr.gov.br/arquivos/geral_noticias_conteudo.php?notoid=3163&grupo=4 - 

36 www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=8547 -  

37 www2.uol.com.br/aprendiz/n_revistas/revista_educacao/marco01/aprendiz.htm - 

38 www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=11049 - 39k 

39 www.educacaoonline.pro.br/art_saude_vocal.asp 

40 www.sinproepdf.org.br/mostraNoticia.asp?id=42 

41 www.ondeir.rec.br/educação/artigo8.asp) 

42 www.sinepe-c.org.br/jornal/ago_set_2005/pag04B.htm 

43 novaescola.abril.com.br/ed/164_ago03/html/voz.htm 

http://www.mogimirim.sp.gov.br/Members/assessoria/projeto-de-saude-da-voz-beneficia-
http://www.universia.com.br/html/noticia/noticia_dentrodocampus_bdjfh.html
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2001/unihoje_ju162pag14.html
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102006000700008&script=sci_arttext
http://www.agenciadenoticias.pr.gov.br/modules/news/article.php?storyid=11150
http://www.sinprosp.org.br/saude.asp?materia=9
http://www.otorrinospoa.com.br/destaques_voz.asp
http://www.sistemadifusora.com.br/noticias.php?news=11177
http://www.saudeemmovimento.com.br/reportagem/noticia_exibe.asp?cod_noticia=1411
http://www.apagina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=5214
http://www.alep.pr.gov.br/arquivos/geral_noticias_conteudo.php?notoid=3163&grupo=4
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=8547
http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=11049
http://www.educacaoonline.pro.br/art_saude_vocal.asp
http://www.sinproepdf.org.br/mostraNoticia.asp?id=42
http://www.ondeir.rec.br/educa��o/artigo8.asp)
http://www.sinepe-c.org.br/jornal/ago_set_2005/pag04B.htm
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44 www.medicosdeportugal.pt/action/2/cnt_id/1022/ - 55k 

45 www.cavoz.com.br/orientacoes2.asp?idorientacoes=10 

46 www2.uol.com.br/omossoroense/220603/entrevista.htm - 44k 

 

http://www.medicosdeportugal.pt/action/2/cnt_id/1022/
http://www.cavoz.com.br/orientacoes2.asp?idorientacoes=10

