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POETAS POPULARES 
 

“A nossa poesia é uma só 
Eu não vejo razão pra separar 

Todo o conhecimento que está cá 
Foi trazido dentro de um só mocó 

E ao chegar aqui abriram o nó 
E foi como se ela saísse do ovo 
A poesia recebeu sangue novo 
Elementos deveras salutares 

Os nomes dos poetas populares 
Deveriam estar na boca do povo 
No contexto de uma sala de aula 

Não estarem esses nomes me dá pena 

A escola devia ensinar 
Pro aluno não me achar um bobo 

Sem saber que os nomes que eu louvo 
São vates de muitas qualidades. 

O aluno devia bater palma 

Saber de cada um o nome todo 
Se sentir satisfeito e orgulhoso 

E falar deles para os de menor idade 
Os nomes dos poetas populares” 

 

 

Antônio Vieira (Compositor, Poeta e Cordelista) 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Uma boa utilização da voz, no cotidiano do professor, é um aspecto importante na 
qualidade de vida deste profissional, por ser seu principal instrumento de trabalho e 
recurso importante na relação professor/aluno, no processo de 
ensino/aprendizagem. Esta voz não se apresenta apenas na oralidade, mas também 
em forma de canto na Educação Infantil, fase de iniciação dos estudos, o ensino 
básico. Assim, o presente estudo teve como objetivo principal investigar o 
desempenho vocal das vozes faladas e cantadas e suas aplicabilidades no cotidiano 
destes profissionais. A amostra foi tomada na Escola Municipal Professora Luíza de 
Castro Ferreira e Silva, localizada no Bairro Jardim São Paulo em Petrolina-PE. 
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa norteado 
pela Teoria das Representações Sociais. Participaram do estudo 18 professores. Na 
coleta de dados foi utilizado o Formulário CPV-P (Condição de Produção Vocal – 
Professores, sendo adaptado para adequar-se à realidade do município, sendo o 
mesmo composto por questões objetivas e um espaço para possíveis relatos acerca 
da voz. A pesquisa obedeceu à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde. Os dados foram tratados por software estatístico livre e embasado na 
literatura pertinente e os textos livres interpretados a luz da Representação Social. 
Pelos resultados obtidos, constatou-se que o professor desconhece esse 
instrumento de trabalho, apresentando alterações vocais diárias, devido o mau uso 
da voz. A voz cantada, embora seja um recurso útil e fundamental no cotidiano, é 
usada sem nenhuma consciência técnica musical.  
 

 

Palavras-chave: Voz. Professor. Recurso vocal. Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

A good use of voice, in teacher's daily routine, is an important aspect in the quality of 
life of this professional, because it is his/her main instrument of work and an 
important resource in teacher / student relationship and in teaching / learning 
process.This voice is not only present in the orality, but also in singing form in Early 
Childhood Education, phase of initiation of studies and basic education. Thus, the 
main objective of this study was to investigate the vocal performance of spoken and 
sung voices and their applicability in teachers' daily lives.The sample was taken at 
Professor Luíza de Castro Ferreira e Silva, a Municipal School, located in Jardim São 
Paulo in the city of Petrolina-PE. It is a descriptive and exploratory study, with 
quantitative-qualitative approach guided by the Theory of Social Representations. 
Eighteen teachers participated in the study. For data collection, the CPV-P Form 
(Vocal Production Condition - Teachers) was used, being adapted to fit the reality of 
the municipality, being composed by objective questions and a space for possible 
reports about the voice. It obeyed Resolution 466/2012 of the National Health 
Council. The data were treated by the software based on the relevant literature and 
the free texts interpreted in the light of the Social Representation. The voice, 
although it is a useful resource and fundamental in daily life, is used without any 
technical musical conscience. 
 
 
 
 
Keywords: Voice. Teacher.Sung voice.Vocal resource.Child education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta mais de 2,6 milhões de professores que são responsáveis 

pela educação básica e superior de aproximadamente 57,7 milhões de brasileiros 

(INEP, 2016). Estes profissionais desempenham um papel de extrema importância e 

responsabilidade na sociedade, embora as suas condições de trabalho no Brasil, 

conforme demonstram inúmeras pesquisas relacionadas a esta profissão, apontam 

baixa remuneração, longas jornadas de trabalho e classes numerosas, acima do 

recomendável pela pedagogia 

O estudo foi realizado na cidade de Petrolina, localizada na Região Nordeste 

do país, no interior do estado de Pernambuco, na Mesorregião do São Francisco. 

Está a 712 km a oeste da capital estadual Recife. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 a sua população foi estimada 

em 331.951 habitantes e abrange uma área territorial de 4.561.872 Km², sendo 

o quinto maior município de Pernambuco e o segundo do interior pernambucano. O 

município tem uma temperatura média anual de 24,8 °C, tendo a caatinga como sua 

vegetação nativa e predominante. 

Em 2010, seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) era de 0,697, 

considerado médio e acima da média pernambucana, ocupando o sexto lugar no 

ranking estadual. A cidade apresenta clima árido e semiárido, com alto risco de 

seca, o período chuvoso ocorre entre os meses de novembro e março, ou seja, no 

verão. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a precipitação média anual está 

entre399 mm, podendo variar dos 1055 mm aos 98 mm. Sua temperatura média 

anual é de 24,2 °C, mas pode atingir a máxima de 43,6 ºC e a mínima de 20,3 ºC. 

Na educação, a cidade de Petrolina, além de abrigar inúmeras escolas de 

educação infantil, secundaristas e instituições de ensino superior importantes no 

cenário educacional da região do Vale do São Francisco, registra-se ainda o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSERTÃO-

PE), que abriga cursos técnicos profissionalizantes secundaristas e cursos 

superiores, a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), a 

Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR), a Faculdade Maurício de Nassau, a 

Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE), entre outras. De 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Pernambuco_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Pernambuco_por_IDH
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acordo com o relatório 2015 da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC 

registra-se110 escolas municipais de educação básica que abriga 925 professores 

para atender 29.998 alunos. 

Atualmente o papel do professor vai além da mediação do processo de 

conhecimento do aluno. Esse papel ampliou-se para além da sala de aula, a fim de 

garantir uma articulação entre a escola e a comunidade. Com isso o professor, 

ensina e participa da gestão e do planejamento escolar, o que significa uma 

dedicação mais ampla, a qual se estende às famílias e à comunidade. Isso requer 

um maior esforço, dedicação e consequentemente um desgaste do docente 

(GASPARINE et al.,, 2005 p. 191), que a voz como principal instrumento de trabalho. 

Construindo suas carreiras com base na comunicação oral, este instrumento de 

trabalho exige cuidados específicos e bom uso para se ter melhor aproveitamento. É 

fato, que muitos professores apresenta alterações na voz ao longo dos anos, devido 

a muitos fatores, como: longa jornada de trabalho, competição sonora em sala de 

aula, quantitativo de aluno por turma, acústica do ambiente de trabalho, e 

principalmente, falta de conhecimento e cuidado com a voz (hidratação do aparelho 

fonador, aquecimento vocal, conhecimento do timbre, entre outros).  

Para Araújo et al (2008, p. 12), a rouquidão, cansaço ao falar, perda da voz e 

irritação na garganta são mais frequentes entre os professores com mais de 25 

horas semanais de trabalho, ou seja, o fator horas-aula está fortemente associado 

às alterações vocais neste grupo ocupacional, podendo ainda atentar aos hábitos 

pessoais cotidianos, como: insônia, tabagismo, consumo de álcool, entre outros. 

Logo, faz-se necessário um estudo sobre os aspectos da utilização da voz falada e 

cantada nos profissionais na educação infantil, onde esses profissionais necessitam 

intensamente da voz. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A educação no Brasil 

 

A educação no Brasil tem variado historicamente, evidenciando a ideia de 

Durkheim, (1999) de que a educação é um processo de socialização (que integra os 

indivíduos no contexto social) e, por essa razão, varia segundo o tempo e o meio. A 

educação lhe proporciona uma maior capacidade de autonomia, tendo sempre 

importância eminentemente social, ainda que essa questão assuma conotações 

diferentes através da história (SOBRAL, 2000, p. 3).  A utopia das políticas 

educacionais é responsável pelo seu fracasso, e se deve, em grande parte, a não 

associação a uma política social de longo alcance e de seu alicerce não está na 

estabilidade econômica, políticos e cultural que precisam ser enfrentados para a 

construção de um sistema educacional abrangente e de boa qualidade 

(GOLDEMBERG, 1993, p. 65). Para Bittar e Bittar (2012, p. 158): 

 

Nas décadas compreendidas entre 1930 e 1960, o Brasil passou por 
mudanças estruturais que incidiram diretamente sobre a construção 
de um sistema nacional de educação pública. No plano estrutural, o 
País passava por uma transição caracterizada pela aceleração do 
modo capitalista de produção, o que ocasionou transformações 
superestruturais, notadamente no aparelho escolar. Em termos 
políticos, o período está compreendido entre dois processos 
vinculados à transição de um modelo econômico agrário-exportador 
para industrial-urbano: a Revolução de 1930 e o golpe de Estado de 
1964. 

 

Para Piaget e Braga (1973),nos anos 50 e até o início da década de 60, a 

educação, é, sobretudo, considerada um instrumento de mobilidade social.  O 

sistema educacional representava uma elevação social. Nesse período, o contexto 

mundial é caracterizado pela reestruturação social abalada pela Segunda Guerra 

Mundial.O Brasil nos anos 80 e 90 avançou bastante para universalizar o acesso ao 

ensino fundamental obrigatório, melhorou o fluxo de matrículas e investiu na 

qualidade da aprendizagem da educação básica (MELLO, 2000, p. 98). Com isso foi 

possível a melhoria da qualidade do ensino, democratizar o acesso que causam 

impactos diretos na sociedade.  
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Segundo Martins (2000, p.56) no final dos anos 90, após um longo período de 

estagnação, o ensino superior na sociedade brasileira deu mostras que estava 

recuperando sua capacidade de crescimento. As matrículas aumentaram em parte 

pela expansão do ensino médio, acelerada nos últimos anos, e pela pressão de uma 

clientela de adultos já integrados no mercado de trabalho, que procura as 

instituições de ensino superior para melhorar suas chances profissionais com a 

obtenção de um título acadêmico. Segundo Calderon, (2000, p. 61): 

 

As universidades no Brasil surgiram somente no século XX pela ação 
do Estado. Até 1968 – início da grande Reforma Universitária que 
implantou o sistema atualmente vigente, impulsionado pelo regime 
militar – o sistema universitário brasileiro estava dividido entre 
universidades públicas financiadas pelo Estado (aproximadamente 
31 universidades) e universidades privadas de caráter confessional. 
O chamado setor privado era composto por aproximadamente 11 
universidades de inspiração católica e uma universidade 
presbiteriana, a Mackenzie. Universidade particular era sinônimo de 
universidade confessional. Nesse período, a universidade ou era 
gratuita ou era paga, mas a instituição que cobrava pelos serviços 
educacionais não tinha nem poderia ter fins lucrativos. (CALDERÓN, 
2000, p.61) 

 

Quanto à Educação Básica, mantida pelo município vale ressaltar que a 

creche não será uma substituição da família e sim, um ambiente diferenciado onde a 

criança terá grandes oportunidades de socialização, exploração, criação e 

conhecimentos. (BARBOZA e VOLPINI, 2015.p.17) 

 

2.1.1. Professor – A Profissão 

 

Desde o início das primeiras civilizações, o ato de ensinar e aprender são de 

extrema importância para as sociedades. A profissão de Professor é relatada em 

diversos contextos e nas mais variadas áreas do conhecimento, tanto 

comportamental, como técnica, científica, artística, entre outras. Para o exercício 

desta profissão, requer-se qualificação continuada, já que o conhecimento precisa 

ser atualizado permanentemente. 

Para Dubet (2002, p. 51) os profissionais da educação, saúde e serviço social 

são levados a caracterizarão da profissão docente, pois estas são profissões que se 

remetem ao trabalho com o outro. A atividade docente é permeada pelo 

envolvimento com o humano, extrapolando assim, o conhecimento técnico, 
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científico, pedagógico e didático que envolve o ensino/aprendizagem. As mais 

diversas qualificações formativas destes profissionais abrangem diversas áreas, daí 

a necessidade de se atuar de forma interdisciplinar. Segundo Gallo (2009), a 

interdisciplinaridade é a consciência da necessidade de um inter-relacionamento 

explícito e direto entre todas as disciplinas.  

De acordo com Souza et al., (2003, p. 1059), os professores nos anos 60 

mantinham-se à margem dos seus direitos e sem proteção de movimento sindical. A 

partir da década de 1970, ocorreu uma expansão das demandas da população por 

proteção social e, nos anos 90, a saúde e a educação pública foram enormemente 

atingidas pelas políticas de ajuste econômico, o que aprofunda a degradação das 

condições de vida e trabalho dos trabalhadores em educação. 

Quando se vive a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 

participa-se de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com 

a decência e com a seriedade (FREIRE, 1996). 

Para Rufino e Souza (2012, p.46): 

 

Quando falamos de uma educação de qualidade não podemos 
esquecer de que professor e todo corpo docente da instituição é 
responsável por esta educação transformadora e libertadora; pois o 
mesmo não é mais um transmissor de conhecimentos e sim um 
orientador, mediador que instiga as ações que proporciona aos 
alunos na formação de suas ideias, valores, aptidões que faça com 
que cresçam como cidadãos com criticidade e que possam mudar, 
quem sabe, por exemplo, o atual desequilíbrio e abuso do mercado 
de trabalho, desvalorizando muitas vezes o produto mais importante 
que é o conhecimento. 

 

 O currículo formativo deste profissional tem sofrido alterações ao longo dos 

tempos, com isso, ficou obsoleto o ensinamento técnico e científico em sala de aula. 

A docência já não é mais vista como apenas uma fundamental transmissão de 

conhecimento. Mas, o envolver-se com o humano, com suas relações e com o seu 

mundo. 

Todavia, tantas exigências relacionadas à formação deste profissional 

acarretam também a busca de conhecimentos técnicos e científicos a cerca da sua 

qualidade de vida que para Cella (1994), é um conceito multidimensional e subjetivo. 

Os aspectos multidimensionais e subjetivos incluem elementos do bem-estar social, 
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psíquico e físico. Logo, relações entre os indivíduos e o ambiente onde os mesmos 

se encontram, podem influenciar e interferir na qualidade de vida.  

 

2.1.2. Perfil Profissional 

 

A estruturação educacional determinada pelo Ministério da Educação e 

Cultura – MEC, através da Lei nº 9.394/96de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB),confere a matéria educacional na organização do Estado brasileiro. 

A Educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio, de forma obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, 

assegurando inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria. 

No ensino médio, os professores atuam de forma disciplinar, ou seja, 

atendem à demanda das disciplinas de acordo com sua formação superior. No 

ensino fundamental e na educação infantil estes profissionais atuam de maneira 

polivalente, ou seja, lecionam todos os conteúdos previstos e todas as disciplinas 

curriculares, mesmo que na maioria dos casos não apresentem formação que 

corresponda a esta fase de ensino. De acordo com o Ministério da Educação, citado 

por GARANHANI (2010, p. 188) 

 

No Brasil, a formação dos profissionais que atuam em educação 
infantil, principalmente em creches, praticamente inexiste como 
habilitação especifica. Assinala-se que algumas pesquisas registram 
um expressivo número de profissionais que lidam diretamente com 
criança, cuja formação não atinge o ensino fundamental completo. 
Outros concluíram o ensino médio, mas sem a habilitação de 
magistério e, mesmo quem a concluiu não está adequadamente 
formado, pois esta habilitação não contempla as especificidades da 
educação infantil.  

 

Aos profissionais que atuam na Educação Infantil, no Brasil pesquisas 

comprovam que a maioria dos profissionais não possui qualificação, sendo esta 

função desempenhada por: babás, educadores, monitores, atendentes, técnico 

educacional, estagiários, etc. Embora estes profissionais atuem na docência, devido 

à falta de formação específica, podem desqualificar o processo de 

ensino/aprendizagem ofertado pelas instituições de Educação Infantil, atendendo 

apenas ao fator cuidar/educar, como afirma FELIPE (1998, p. 8): 
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As pessoas, que têm a responsabilidade de cuidar/ educar crianças 
nesta faixa etária, desempenha um papel fundamental no processo 
de desenvolvimento infantil, pois servem de intérpretes entre elas e o 
mundo que as cerca. Ao nomearem objetos, organizarem situações, 
expressarem sentimentos, os adultos estão cooperando para que as 
crianças compreendam o meio em que vivem e as normas da cultura 
na qual estão inseridas. Portanto, os diferentes profissionais 
envolvidos na Educação Infantil têm uma importante tarefa a cumprir, 
na tentativa de contribuir para um desenvolvimento agradável e 
sadio. São, portanto, mediadores entre a criança e o meio. 

 

É possível ainda observar que uma grande porcentagem de mulheres 

desempenha a atividade de ensino/aprendizagem nesta fase inicial. O fator 

cuidar/educar, equivocadamente, é atribuído ao gênero feminino, devido às 

inúmeras relações com o materno. Há uma desvalorização deste profissional em 

relação à carga horária e atividades cotidianas desempenhadas com a sua 

remuneração, que geralmente é defasada. 

De qualquer forma, trata-se mesmo de uma profissão dominantemente 

feminina, por conta da construção social sobre gênero, onde o papel do cuidar é 

atribuído à mulher. Todavia, esta participação feminina é mais intensa na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e menor nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio (GATTI; BARRETO, 2009a). Em contraponto, 

destaca-se o grande número de homens em cargos de gestão escolar e nos ensinos 

médio e superior, onde mesmo com as remunerações defasadas, ultrapassam os 

salários dos professores que atuam na educação básica, em especial no ensino 

infantil. 

 

2.1.3. Condições de trabalho 

 

A docência sofre cotidianamente com grandes agravos, como: desprestígio 

social em relação a outras profissões, remuneração injusta, condições de trabalho 

degradantes, alta jornada de trabalho, carga horária extensa, enfraquecimento 

sindical, preconceito profissional, dentre outros. Como afirma Oliveira e Felderer, 

(2006, p. 81) 

 

A profissão de professor revela exaustivamente uma série de 
problemas e desafios para a elevação do estatuto socioeconômico 
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da categoria, destacando-se, dentre outros aspectos: os baixos 
salários predominantes; e a deterioração das condições de trabalho, 
esta decorrente das longas jornadas, de salas superlotadas, do 
crescimento da indisciplina e da violência na escola, da dificuldade 
em realizar atualizações de conteúdo e metodológicas, das 
cobranças de maior desempenho profissional (Oliveira & Feldfeber, 
2006). 

 

Mesmo com os meios de comunicação, diariamente destacando a importância 

da educação, e estabelecendo a muitos fatores sociais e econômicos, as políticas 

que envolvem estes profissionais ainda são precárias, não contemplando assim as 

inúmeras exigências necessárias para que a educação se desenvolva com 

qualidade, tampouco, que se valorizemos trabalhadores envolvidos de forma real e 

objetiva. Segundo Da Silva e Da Silva, (2017, p. 102). 

 

Há dois séculos Karl Marx já dizia que as épocas econômicas são 
distintas não pelo como é feito a mais-valia, mas sim, pelo ambiente 
onde ocorre o processo de trabalho (MARX, 1988). O ambiente 
precisa estar em condições favoráveis para que o resultado do 
processo de trabalho seja um produto de qualificação. Só assim, com 
qualidade, o trabalho consegue atingir seu propósito, que é suprir 
necessidades do homem. (Silva e Silva, 2017). 

 

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes 

mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos 

da produção escolar podem gerar sobresforço ou hipersolicitação de suas funções 

psicofisiológicas. Se não há tempo para a recuperação, são desencadeados ou 

precipitados os sintomas clínicos que explicariam os índices de afastamento do 

trabalho por transtornos mentais, conforme descrito no que segue (GASPARINE et 

al., 2005 p. 192). 

Segundo Nóvoa (1997), o Estado impõe aos professores múltiplas 

responsabilidades reduzindo e até mesmo impedindo a construção e o exercício da 

autonomia por meio dessas inúmeras atribuições de tarefas burocráticas e 

controladoras que pesam sobre eles. As atividades diárias do professor vão além do 

trabalho em sala de aula. As inúmeras ações burocráticas, como: organização dos 

diários, relatórios de avaliação escolar, planejamento anual das atividades, 

planejamento diário de aula, entre outras, fazem com que o profissional fique 

cercado de muitas demandas. Demandas estas, que em sua maioria são absorvidas 

para um tempo além do disponibilizado no desempenho de sua função na escola, 
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utilizando-se do seu tempo particular. Muitas vezes, estas tais atividades são 

levadas para casa, onde o professor deveria está descansando, ou seja, o trabalho 

invade outros ambientes destes profissionais.  

Muitos aspectos estão relacionados com as condições de trabalho destes 

profissionais, e são regulamentados pelas Normas Regulamentares da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo algumas dessas condições merecem 

atenção especial, como: ambiência sonora (refere-se a ruído, barulhos internos e 

externos, tratamento acústico), ambiência térmica (temperatura das salas/espaços) e 

ambiência luminosa (quantidade de luz natural ou artificial nos espaços). É de 

extrema importância ainda, observar que comumente as instalações/espaços, não 

incluem somente sala de aula, mas também laboratórios, brinquedotecas, quadras 

poliesportivas têm em sua constituição equipamentos precários, defasados ou até 

mesmo insuficientes às atividades. Como refere-se SCHEIBE (2010, p. 983). 

 

A inexistência de um Sistema Nacional de Educação no Brasil pode 
ser uma das razões pelas quais a profissão docente se apresenta, 
hoje, extremamente diferenciada e fragmentada. Estados e 
municípios, considerados entes autônomos, conforme a Constituição 
Federal de 1988 correspondem cada um a um sistema de ensino. Há 
professores federais, estaduais e municipais; professores 
concursados e não concursados; professores urbanos e rurais; 
professores das redes pública e particular e das redes patronais 
profissionais (Sistema S); e professores titulados e sem titulação. 
Essa situação origina planos de carreira distintos (ou ausência de 
planos), salários diferenciados e duplicação de jornada em carreiras 
diferentes: estadual/municipal; pública/privada; educação 
básica/educação superior. 

 

2.1.4. A Voz do Professor – Seu instrumento de trabalho 

 

Atualmente,temáticas relacionadas aos professores e os contextos aos quais 

atuam,estão sendo pesquisadas e evidenciadas por diversas áreas. Desde 2004, o 

Comitê de Voz Profissional do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (SBFa), realiza  levantamento da produção da voz profissional, cujos 

dados apontam a voz do professor como a mais susceptível, dentre outros 

profissionais, a alterações como consequência de sua má utilização, trazendo um 

olhar preocupante para esta profissão. Atribui-se a uma voz saudável falada e/ou 

cantada, a emissão do som sem alterações, de forma a ser compreendida sem 
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interferências quanto à dicção, projeção e compreensão do texto deferido. Como 

relata GUIMARÃES (2004 p, 34): 

 

Na atividade profissional do professor, a voz tem um papel 
importantíssimo, uma vez que pode facilitar ou prejudicar a 
inteligibilidade da mensagem, bem como ser uma fonte de indexação 
de informação estética, linguística e cultural, potencializando ou não 
a eficácia e a credibilidade da sua comunicação oral. 

 

A voz, proveniente do corpo humano, é considerada a sua primeira forma de 

comunicação, sendo apresentada, inicialmente, de forma primitiva, através do choro 

da criança ao nascer. Já para os músicos, é seu primeiro instrumento, pois, sua 

utilização se dá nos primeiros anos de musicalização em forma de canto ao entoar 

as notas musicais. Entre cantores, bailarinos, jornalistas, atores, radialistas e tantos 

outros profissionais que trabalham com a voz, os professores, devido a intensidade 

do uso da voz no cotidiano, são os que mais necessitam de atenção para esse 

instrumento de trabalho, sendo a disfonia, também conhecida como rouquidão, o 

problema mais comum (CODO, 1999). 

Os trabalhadores que utilizam a voz profissionalmente e são classificados 

como não-artistas (professores, operadores de telemarketing, religiosos, 

vendedores, etc.), também necessitam de cuidados para manter uma voz saudável 

(BEHLAU, 2005). 

Os distúrbios de voz podem estar relacionados às diversas condições de 

trabalho a que estes profissionais estão submetidos, como jornada de trabalho, 

carga horária, quantitativo de alunos/turmas, condições de acústica da sala de aula, 

competição sonora por aparelhagem interna e externa à sala de aula, condições 

climáticas, hábitos cotidianos e conhecimento e consciência da voz, seu principal 

instrumento de trabalho.  

A avaliação dos fatores associados às alterações vocais, nas diferentes 

dimensões do problema (aspectos sócio-demográficos, características do trabalho e 

hábitos de uso vocal) poderá contribuir para que os programas de intervenção 

possam ser elaborados a partir da compreensão dos fatores, em contextos 

concretos, que podem determinar ou contribuir para a ocorrência do evento 

estudado (ARAÚJO, 2008). Os distúrbios vocais têm um impacto significativo na 

qualidade de vida dos professores, pois são trabalhadores que utilizam a voz como 

instrumento de trabalho, tendo muitas vezes como alternativa repensar, modificar e 
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reestruturar seu plano de aula diário, em função da sua habilidade comunicativa 

prejudicada.  

Segundo Rissi et al. (2014, p.64), os docentes aprenderam a conviver com 

diferentes distúrbios vocais, sendo prevalente a rouquidão, considerada sintoma 

vocal comum entre a classe. Como portadores de uma patologia da voz (os nódulos 

vocais), esses profissionais desempenham atividades aquém da maneira como 

gostariam de executar. O acúmulo de conhecimentos no campo de estudo das 

relações saúde e trabalho, permite supor associações entre os problemas de saúde 

identificados na categoria dos professores e as condições ergonômicas de trabalho 

também descritas na literatura consultada (GASPARINE et al., 2005 p. 197). 

As patologias das pregas vogais nos professores têm uma prevalência de 

aproximadamente de 18,9%, com uma predominância ao sexo feminino, trabalhar 

mais de um turno e usar intensivamente a voz (SOUZA et al., 2001, p. 917). Araújo 

et al., (2008), em seus estudos detectou que o maior índice de patologia das pregas 

vocais foi maior na população feminina com média de idade de 40 anos com nível de 

ensino superior e carga horária de trabalho de 20 horas semanais (ARAUJO et al.,, 

2008a). 

 

2.1.5 O Canto do Professor – Recurso fundamental no ensino/aprendizagem 

 

A voz do professor, além de ser um instrumento fundamental na mediação em 

sala de aula, é também um potente recurso na relação ensino/aprendizagem através 

do seu canto. A utilização da voz para esse profissional pode variar muito de acordo 

com a série na qual atua. Professores de pré-escola fazem uso não somente da voz 

falada, mas também da voz cantada com intensidade, muitas vezes ao ar livre 

(FERREIRA, 2001). 

Esse canto nada tem a ver com educação musical, e sim, com canções 

lúdicas, que trazem informações necessárias ao aprendizado de forma descontraída 

e divertida. A este canto do professor, ressalta-se a repetição dessas canções, pois 

ao texto das mesmas, estão relacionados ensinamentos comportamentais como: 

lavar as mão antes das refeições e escovar os dentes após a sua realização, proferir 

um “Bom dia” e/ou “Boa tarde”, etc. 

Para Egg (2016, p. 2), “a presença do canto no ambiente escolar tem sido 

apontada em vários trabalhos da área musical, conforme o levantamento realizado 
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nas Revistas da ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical, por Mateiro, 

Vechi e Egg (2014) e na produção acadêmica”. 

Para Luckesi (2000, p. 97), a ludicidade é representada por atividades que 

propiciam experiência de plenitude e envolvimento por inteiro, dentro de padrões 

flexíveis e saudáveis. Envolto por diversos materiais lúdicos que estimulam o canto 

em sala de aula, o professor direciona a canção de forma empírica, ou seja, sem 

nenhum estudo musical prévio que o possibilite informações e alguns cuidados para 

com essa atividade, como, tonalidade das canções, respiração utilizada para a voz 

cantada, técnica da voz cantada, utilização de playback, possível instrumento 

acompanhador, entre outros. Estas canções, geralmente de domínio público, em 

muitos casos sofrem alterações, tanto de melodia como de texto, sendo 

complementadas com movimentação gestual e/ou coreográfica que atuam no 

desenvolvimento psicomotor infantil. 

Segundo Brito (2010, p. 93), “cantando coletivamente, aprendemos a ouvir a 

nós, ao outro e ao grupo como um todo”. A música, portanto, permeia o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e expressivo das pessoas, tornando a atividade 

de cantar primordial e de extrema importância em sala de aula no ensino básico. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o desempenho vocal das vozes faladas e cantadas e suas 

aplicabilidades no cotidiano dos professores de uma escola pública em Petrolina-PE. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudo com professores quanto ao perfil destes profissionais da educação 

básica;  

 Mapeamento das condições de trabalho dos professores e a estrutura 

acústica das salas de aula onde os mesmos atuam; 

 Identificação dos possíveis sintomas relacionados ao mau uso da voz; 

 Avaliação das representações sociais dos profissionais a cerca da utilização 

da voz cantada como recurso para aprendizagem na fase inicial de 

alfabetização. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, 

norteado pela Teoria das Representações Sociais. 

Segundo Gonçalves (2005), o estudo descritivo é quando o pesquisador 

apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. No estudo 

descritivo ainda é possível serem estabelecidas ligações entre variáveis.  

O estudo exploratório tem por objetivo proporcionar familiaridade com o 

problema, maximizando o conhecimento do pesquisador em relação a este 

(BRUCHÊZ, 2015). 

O enfoque qualitativo caracteriza-se pelo fato do pesquisador ser o 

instrumento-chave, o ambiente ser considerado fonte direta dos dados e não 

requerer o uso de técnicas e métodos estatísticos (GODOY, 1995). 

Segundo Stake (2011, p. 21): 

 

A abordagem qualitativa é uma divisão da ciência em que a 

experiência pessoal, a intuição e o ceticismo trabalham juntos para 

ajudar a aperfeiçoar as teorias e os experimentos. Qualitativa significa 

que seu raciocínio se baseia principalmente na percepção e na 

compreensão humana.” Deste modo, o pesquisador qualitativo procura 

assegurar ao leitor que o propósito da investigação não é alcançar a 

generalização, mas fornecer exemplos situacionais à experiência do 

leitor (STAKE, 2011). 

 

Segundo Densyn e Lincoln (2006) “A metodologia qualitativa atravessa 

disciplinas, campos e temas e envolve o uso e coleta de uma variedade de materiais 

empíricos”. 

Para desenvolver uma maior compreensão da voz cantada pelos professores 

em sala de aula, adotou-se a Teoria das Representações Sociais (TRS), proposta 

por Serge Moscovici, (2009). Para o autor, a Representação social (RS) é um 

sistema de valores, ideias e práticas, com duas funções: primeiro, estabelecer uma 

ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo material e social e 



25 
 

controlá-lo; e, em segundo lugar, permitir que a comunicação seja possível entre 

outros membros da sociedade, fornecendo-lhes um código para nomear e 

classificar, sem ambiguidade, os diversos aspectos do seu mundo, da sua história 

individual e social (MOSCOVICI, 2015). 

 Para Salles (2013), a Representação Social é o sentido pessoal que o 

indivíduo elabora sobre sua realidade, mas, embora seja incorporada como uma 

visão pessoal da realidade é construída a partir da cultura e de suas determinações 

econômicas, históricas e sociais. 

 

4.2. Local da Pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado na Escola Municipal Professora Luiza de 

Castro Ferreira e Silva. A sua escolha, deveu-se ao fato de ser uma das maiores 

escolas da rede municipal do ensino básico em Petrolina, abrigando 

aproximadamente 1100 alunos em fase inicial de aprendizagem, o chamado ensino 

básico. A referida Escola registra-se no Cadastro Escolar Municipal - 653.133, 

Código do INEP – 26180049, é localizada na BR 407, km 08, SN, Bairro Jardim São 

Paulo em Petrolina – PE.  

As salas de aulas são equipadas com carteiras para os alunos, mesas birôs 

para os professores e ventiladores de teto espalhados pela sala que arejam e 

ventilam as mesmas. Todas as demais 109 escolas da rede pública municipal de 

Educação Infantil apresentam esta mesma estrutura. Compõem ainda a estrutura da 

escola as seguintes instalações: 19 salas de aulas – divididas no térreo e no 

primeiro andar, 2 laboratórios de informática, equipados com computadores, 1 

quadra poliesportiva com 2 vestiários/banheiros masculinos e femininos, 1 auditório 

destinado à reuniões e apresentações culturais, 1 sala de convivência dos 

professores e 1 sala para a gestão.   

Abriga nos turnos matutino e vespertino 33 turmas, com aproximadamente 

1100 alunos matriculados na Educação Básica. O quadro funcional é formado por 

um total de 61 funcionários, sendo 5 gestores, 23 professores e uma equipe de 29 

pessoas que exercem outras funções como, secretário, recepcionista, auxiliar de 

serviços gerais, porteiros e merendeiras. Os professores têm contratação como 

efetivos e contratos temporários, sendo os contratos temporários realizados 
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conforme a necessidade da escola. Alguns desses professores atuam nos 2 turnos 

matutino e vespertino da escola.  

Dos 23 professores, 5 se recusaram a participar da pesquisa, sob alegação 

de não se sentirem confortáveis. 

 

4.3. Amostra 

 

A escolha da amostra estudada levou em consideração que a representação 

de sujeitos de uma determinada população com características relevantes para o 

estudo.  

A pesquisa se destinou a todos os 23 professores da Escola Municipal 

Professora Luiza de Castro Ferreira e Silva, porém, um total de 5 professores se 

recusaram a participar do estudo por acreditarem que o mesmo tinha cunho político. 

A amostra foi constituída por 18 professores que lecionam na referida escola. O 

critério de inclusão foi ser professor do quadro funcional da escola independente do 

tipo de vínculo contratual, de sexo e de idade. O critério de exclusão foi a não 

aceitação em participar do processo e/ou recusar-se a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) presente no Anexo I. 

 

4.4. Instrumento de coleta de dados 

 

Para avaliar as condições vocais dos professores, foi utilizado o formulário 

CPV-P (Condição de Produção Vocal – Professores) (Anexo III), já validado pela 

Pontifícia Universidade Católica (PUC - SP),que desde 1994 realiza o Seminário de 

Voz, e anualmente discutem-se questões relacionadas à voz e sua utilização com 

temáticas variadas. O formulário é composto por 122 questões subdivididas em seis 

domínios: identificação (dados pessoais), situação funcional (dados profissionais), 

ambiente de trabalho (aspectos físicos e estruturais), aspectos gerais de saúde 

(aspectos corporais, psicológicos e emocionais), hábitos (dados do cotidiano) e 

aspectos vocais (voz falada e cantada). Foi incluído o subitem relacionado à voz 

cantada em sala de aula, onde os professores puderam responder questões de 

cunho musical e um espaço com laudas, onde os professores escreveram ainda a 

cerca da voz cantada.O formulário CPV – P sofreu adaptações na nomenclatura 

para melhor compreensão dos entrevistados. 
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4.5. Procedimento de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados entre os meses de julho e outubro de 2017.Para 

isso realizou-se o deslocamento do pesquisador até a Escola Municipal Luiza de 

Castro Ferreira e Silva com a finalidade de abordar os professores. A eles foi 

explicado o objetivo da pesquisa, assim como a garantia de fidedignidade, 

anonimato de sua identidade e informações cedidas, seguindo da apresentação do 

TCLE.  

Posteriormente, a aceitação dos mesmos em participar da pesquisa, a coleta 

de dados foi realizada através do Formulário Condição de Produção Vocal – 

Professores (CPV-P) que é um instrumento auto-aplicável e foi entregue aos 

participantes para que eles preenchessem individualmente de acordo com suas 

possibilidades, durante visitas a referida escola nos turnos matutinos e vespertinos. 

 

4.6. Análise de dados 

 

Os dados foram tabulados e analisados através de software estatístico livre e 

gratuito. 

Os textos livres foram norteados através da TRS - Teoria das Representações 

Sociais, que é uma teoria científica. Para Vala (1996), trata-se de uma teoria 

científica a respeito dos processos pelos quais as pessoas em interação social 

constroem explicações acerca de objetos sociais. Segundo Santana (2017), sobre a 

TRS, o próprio Moscovici (2015) chama a atenção para a complexidade de entender 

o seu conceito, apesar de que a sua realidade não o seja. O que mais justifica tal 

complexidade, segundo o autor, está no encontro de várias definições psicológicas e 

sociológicas; portanto, de sua interdisciplinaridade. 

A cerca das RS - Representações Sociais que é o fenômeno. Moscovici 

(2015) conceitua: 

 

Entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam 
incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em 
nosso universo cotidiano. A maioria das relações sociais 
estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as 
comunicações trocadas, delas estão impregnados. Sabemos que as 
representações sociais correspondem, por um lado, à substância 
simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática que produz 
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a dita substância, tal como e mítica ou os mitos correspondem a uma 
prática científica e mítica (MOSCOVICI, 2015, p. 39) 

 

4.7. Aspectos Éticos e legais da pesquisa 

 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIVASF, sob 

o Parecer nº 2.148.149aprovado em 29 de junho de 2017. Inicialmente ocorreu o 

contato com a equipe gestora da Escola Municipal Professora Luiza de Castro 

Ferreira e Silva composta por 5membros, sendo: 2 cargos de direção – Diretora e 

Vice-diretora e 3 Coordenadoras. Objetivando solicitar autorização para a realização 

da pesquisa, através da assinatura da Carta de Anuência. Após a assinatura da 

Carta de Anuência, o projeto de dissertação foi submetido ao Comitê de Ética e 

Deontologia em Pesquisa com Seres Humanos (CEDEP) e conforme a aprovação, o 

Formulário CPV-P (Condições de Produção Vocal – Professores) foi repassado aos 

participantes mediante a assinatura do TCLE - Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Todas as informações coletadas nesta pesquisa são estritamente 

confidenciais, garantidos pelo Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo II), sendo 

acessíveis apenas pelo pesquisador, seus orientadores e à equipe da mesma. Os 

participantes têm o sigilo de suas identidades mantido. Todos os procedimentos 

adotados nesta pesquisa obedeceram aos critérios da ética em pesquisa com seres 

humanos, previstos na Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização dos Professores 

 

No Brasil, existem aproximadamente 2,2 milhões de professores atuantes na 

educação básica. O Ensino Médio representa 23% do total das demais etapas, o 

que equivale a 519,6 mil dos professores atuantes em todas as redes e modalidades 

(INEP, 2016). Dados do Censo Escolar, durante o período de 2009 a 2014 possibilita 

a observação de um crescimento de 10,6% (237.663) no número total de 

professores em todas as redes e etapas de ensino, identificando assim, um 

crescimento de 33% no número de professores da educação infantil e um 

crescimento tímido de 2% no ensino fundamental; 3% nos anos iniciais e uma 

pequena queda nos anos finais do Ensino Fundamental de 0,3%.De acordo com o 

censo da Educação Básica divulgado anualmente pelo INEP, em 2016 no 

Brasil,aproximadamente 80,2% dos docentes em regência de classe foram do sexo 

feminino.  

 

A própria escolarização de nível médio da mulher se deu pela 
expansão dos cursos de formação para o magistério, permeados 
pela representação do ofício docente como prorrogação das 
atividades maternas e pela naturalização da escolha feminina pela 
educação (GATTI; BARRETO, 2009, p. 20). 

 

Corroborando com estes dados, os 18 docentes participantes deste estudo, 

ou seja, os professores que atuam na Educação Infantil na Escola Luiza de Castro 

Ferreira e Silva, são do sexo feminino, o que equivale a 100% da amostra. Este 

dado ainda colabora com a tese de "feminização da docência", fenômeno que ocorre 

desde a criação das primeiras Escolas Normais no final do século XIX, onde 

predominantemente mulheres eram recrutadas para o magistério das primeiras 

letras (RAIZER, 2017). Logo, todos os docentes participantes deste estudo são 

professoras e tem idade igual ou maior que 21 anos e igual ou menor que48 anos, 

sendo 28 anos a média de idade dos participantes. Conforme a Tabela 1, é possível 

verificar que 77,78% docentes participantes têm curso superior completo, o 

equivalente a 14 professoras, das quais dessas, 12 tem formação em pedagogia.  
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TABELA 1. Quantidade de professores de acordo com a escolaridade e 

curso. 

 

ESCOLARIDADE 

Nível Quantidade Porcentagem (%) Total  

Superior Completo 14 77,78 
 

100 % 
Superior em andamento 3 16,67 

Outros 1 5,56 

CURSO 

Pedagogia 12 66,67 
 

100 % 
Letras 2 11,11 

Não responderam 4 22,22 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Conforme constatado na tabela acima, não existem professores com 

formação em licenciatura em nenhuma área específica. Ou seja, a formação 

superior são as mais diversas. Esses profissionais são absorvidos pelo mercado 

mais avançado (ensino técnico e superior) ou privado. Então, os cursos de Letras e 

Pedagogia por possuir uma formação mais abrangente didaticamente, menos 

disciplinar, permite que esses profissionais amostrados sejam mais adequados a 

exercerem a docência no ensino básico. Para Fernandes et al.,(2017), as políticas 

de formação de professores ganharam força e visibilidade nas últimas décadas em 

decorrência da concepção de que representam uma ação fundamental para a 

melhoria da educação básica. 

Existem duas premissas que sustentaram as ações decorrentes das políticas 

públicas voltadas para a melhoria da educação e, por consequência, para a 

formação de professores: a primeira é a de que tais ações precisam envolver a 

União, os estados e os municípios; a segunda é a de que sejam concebidas a partir 

da articulação entre MEC, instituições de educação superior (IES) e as escolas de 

educação básica. Decretos, resoluções e portarias que deram materialidade a essas 

políticas enfatizam de forma reiterada a necessidade de garantir a qualidade dos 

cursos de formação de professores, rompendo assim as dicotomias entre teoria e 

prática, ensino e pesquisa, escola e universidade e, principalmente, conhecimento 

científico e didático. (MONTANDON, 2012). 
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Aos professores da Educação Infantil no Brasil não são exigidas formação 

específica para o desempenho da atividade nesta modalidade de ensino. O binômio 

cuidar-educar ainda mantém-se vivo ao falar do perfil deste profissional, sendo 

assim, se requer do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança 

e assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas crianças 

(BRASIL, 2009). A formação em nível superior destes profissionais é a mais variada, 

sendo predominante o curso de pedagogia. Devido ao menor custo de oferta, as 

licenciaturas são, historicamente, privilegiadas por essas instituições. Essa 

predominância também é notada na Tabela 1, onde 66,67% das professoras 

possuem a formação em pedagogia. A maior parte dos professores no Brasil, 

portanto, é formada em instituições não universitárias e em cursos ofertados no 

período noturno (SCHEIBE, 2010). 

Na variável relacionada à situação profissional, estabeleceu-se um intervalo a 

cada 5anos para determinar tempo. Sendo assim, analisando a Figura 1, é possível 

destacar que apenas 7professoras, o equivalente a 38,89%, estão na profissão a 

mais de 10 anos. Estas professoras são do quadro dos efetivos da rede municipal de 

ensino e 12 professores são do quadro de contratação temporária. Dessa amostra, 

15, ou seja, 83,33% destas profissionais lecionam apenas na Escola Municipal Luiza 

de Castro Ferreira e Silva, sendo 5 professoras do quadro efetivo e 13 (treze) do 

quadro de contratados temporariamente pela SEDUC.  

De acordo com a Figura 1, é possível observar que 7 professoras estão na 

profissão há 10 anos.  

Figura 1 - Quantidade de professores e seu tempo de docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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5.1.1. Ambiente de trabalho e problemas de saúde 

 

Os locais de trabalho são caracterizados por suas estruturas físicas e 

emocionais. Para Tardif (2009), a escola possui características organizacionais e 

sociais que influenciam diretamente no trabalho docente. Assim, como define Silva e  

Silva (2017), por se tratar de um trabalho, ela, a escola, não é apenas espaço físico, 

mas também um espaço sociocultural e político e que define como o trabalho do 

professor é repartido, planejado, renumerado e visto por outros. 

A ergonomia é a ciência que se aplica ao trabalho e seus equipamentos, e 

busca maior segurança, saúde e conforto no ambiente de trabalho. Ambiência 

sonora refere-se a ruídos no local de trabalho, estabelecendo uma relação direta 

com a qualidade de vida dos profissionais. Quanto à ambiência sonora na Escola 

Maria Luiza de Castro, 88,89%, ou seja, 16 professores relatam que o ambiente de 

trabalho é ruidoso. Quanto à intensidade deste ruído e o incômodo, analisemos as 

variáveis apresentadas na Tabela 2. 

TABELA 2. Ambiência Sonora– ruído – percepção das professoras. 

 

Quanto à intensidade (%) TOTAL DE 

PROFESSORES Variável Forte Fraco 

 51,00 49,00 18 

Quanto ao incômodo (%) TOTAL DE 

PROFESSORES Variável SIM NÃO 

 61,11 38,89 18 

Quanto ao incômodo/turno (%) TOTAL DE 

PROFESSORES Variável Manhã Tarde 

 22,22 66,67 18 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Na variável intensidade, observa-se que 10 professoras classificaram o ruído 

como sendo forte. O fator incômodo pode está relacionado com a distancia entre as 

salas. As turmas são dividas por série/ano de estudo o que classifica também a faixa 

etária e as atividades em sala. Vale salientar que as salas são divididas no térreo e 

primeiro andar, sendo as salas do térreo destinadas às turmas com crianças 

menores e o primeiro andar, para as turmas com crianças de faixa etária maior. De 
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acordo ainda com a Tabela 2, há uma predominância de incômodo no turno 

vespertino. Tal fato pode estar associado por ser o segundo turno diário, onde as 

crianças podem está mais agitadas, devido às atividades do turno matutino.   

Os agravantes ambientais oriundos da própria sala de aula aumentam, visto 

que estas crianças estão em uma faixa etária entre cinco e onze anos de idade, 

utilizando a voz em um nível de pressão sonora elevado pela própria personalidade 

e perfil etário, incluindo ainda a competição vocal com os colegas (SOUZA, 2008). 

Segundo Smith et al., (1997), apesar de não haver diferenças 

estatisticamente significativas na frequência de dificuldades na comunicação entre 

os professores com problemas de voz e outros profissionais, efetivamente os 

professores têm mais dificuldades comunicativas em ambientes de ruído e mais 

dificuldade em se exprimirem pelo que lhes é pedido mais vezes para repetirem o 

que disseram. 

As mais variadas profissões, como: profissionais da área da saúde, 

operadores de máquinas agrícolas, trabalhadores da construção civil, músicos, entre 

outros, assim como os professores podem está expostos a um nível de ruído sonoro 

acima de 60 dB, podendo ter dificuldade na concentração e aprendizagem 

(MILLANVOYE, 2006). 

Em relação à ambiência sonora na Escola Municipal Luiza de Castro Ferreira 

e Silva, observando ainda quanto a acústica da sala, os dados indicam que as salas 

apresentam reverberação, prejudicando assim a comunicação entre os alunos e o 

professor. 

Quanto à temperatura nas salas de aula, 61,11%, ou seja, 11 professores 

acham o ambiente de trabalho desagradável, este fator pode está relacionado com o 

fato das salas não serem climatizadas. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos - CPTEC (2017), Petrolina apresenta uma temperatura média 

anual de 24,8 °C, podendo variar até 41°C, onde julho foi considerado o mês em que 

a temperatura foi a mais baixa, 22,2°C e agosto considerado o mês mais seco.Para 

Nogueira et al., (2012), conforto térmico é um dos pontos que mais aflige a 

população dentre os aspectos de conforto ambiental nos ambientes construídos. 

Pode-se dizer até mesmo que o calor cada vez mais intenso afeta o conforto e a 

eficiência nos locais de trabalho e nas redes de ensino público dos ocupantes de um 

determinado ambiente. Logo, a sensação térmica é relativa de um indivíduo para 

outro e depende, inclusive, do metabolismo de cada um. 
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Para 83,33% das professoras, o equivalente a 15, fatores do ambiente de 

trabalho interferem na sua vida pessoal ou em sua saúde. A Tabela 3 apresenta as 

condições de trabalho às quais estes professores estão submetidos.  

 

TABELA 3. Condições do ambiente de trabalho (%). 

 

Variáveis SIM (%) NÃO (%) TOTAL 

O trabalho é calmo? 88,89 11,11 

18 

O tamanho da sala é adequado para o 

número de alunos? 

 

38,89 

 

61,11 

Há espaço suficiente para 

movimentação? 
0 100 

O ambiente tem iluminação adequada? 
 

77,78 

 

22,22 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Os dados apresentados na tabela anterior ressaltam que embora o ambiente 

de trabalho seja considerado calmo, as salas não comportam o quantitativo de 

alunos, inexistindo espaço suficiente para movimentação. Quanto à luminosidade, 

16 professoras indicam uma boa luminosidade. Este fato pode ter relação com a não 

climatização das salas, uma vez que, as janelas e as portas das salas encontram-se 

abertas para arejar melhor o ambiente, facilitando assim a iluminação natural.  

Para Silva e Cunha, (2017), por sua vez, a baixa realização profissional é 

observada quando as atividades ocupacionais são prejudicadas, gerando a 

ineficiência, a insatisfação, o sentimento de insuficiência e, por conseguinte, a baixa 

auto-estima, fazendo com que o profissional não perceba seu trabalho como algo 

valorizado e/ou reconhecido. Ainda segundo os autores “a lei nº 3048/99 reconhece 

o esgotamento profissional como doença do trabalho, e desde maio de 1996 a 

Previdência Social o regulamentou como um dos agentes patogênicos causadores 

de doenças profissionais, no grupo das doenças consideradas de etiologia múltipla.” 

Benevides-Pereira (2002), afirma que estes sintomas podem ser subdivididos 

em físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos, os quais são elencados a 

seguir: 
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a) Sintomas físicos: fadiga constante e progressiva, distúrbios do 

sono, dores musculares e osteomusculares, cefaleias, 
enxaquecas, perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, 
transtornos cardiovasculares, distúrbios respiratórios, disfunções 
sexuais e alterações menstruais em mulheres.  

b) b) Sintomas psíquicos: falta de atenção, alterações de memória, 
lentificação do pensamento, sentimento de alienação e solidão, 
impaciência, sentimento de insuficiência, baixa autoestima, 
labilidade emocional, dificuldade de autoaceitação, astenia, 
desânimo, disforia, depressão, desconfiança e paranóia.  

c) c) Sintomas comportamentais: negligência ou excesso de 
escrúpulos, irritabilidade, incremento da agressividade, 
incapacidade para relaxar, dificuldade na aceitação de 
mudanças, perda de iniciativa, aumento do consumo de 
substâncias (bebidas alcoólicas, café, fumo, tranquilizantes, 
substâncias ilícitas, etc.), comportamentos de alto-risco e 
suicídio.  

d) d)Sintomas defensivos: tendência ao isolamento, sentimento de 
onipotência, perda do interesse pelo trabalho e lazer, 
absenteísmo, ironia, cinismo. 

 
 

O Quadro1 destaca as variáveis relacionadas a problemas de saúde relatados 

por estes profissionais. 

 

QUADRO 1 - Aspectos gerais de saúde. 

PROBLEMAS DIGESTIVOS 

 Quantidade Porcentagem (%) 

Azia 8 44,44 

Refluxo 10 55,56 

Gastrite 4 22,22 

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS 

 Quantidade Porcentagem (%) 

Rinite 7 38,89 

Sinusite 3 16,67 

Amigdalite 2 11,11 

Faringite 2 11,11 

Resfriado 13 72,22 

Fonte: Autor, 2017. 
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Grande parte das professoras, afirmaram ser o resfriado o mais comum entre 

os problemas respiratórios. Conforme visto no quadro anterior, esse fato pode estar 

relacionado com as condições climáticas citadas anteriormente,devido a região 

apresentar temperatura elevada e as salas não possuírem um sistema de 

climatização para equilibrar a temperatura externa com a interna em sala de aula, há 

um choque de temperatura que pode ocasionar o resfriado. Para Bricks (2003), 

embora o resfriado seja uma doença benigna e autolimitada, seus sintomas são 

incômodos e interferem com as atividades habituais. Os dados quanto aos aspectos 

gerais de saúde também indicam que estas professoras ainda têm problemas de 

ordem hormonais, emocionais e auditivas. Embora não citados na tabela anterior. 

Quanto aos hábitos das professoras, as variáveis indicam que todas são não-

fumantes; que 10 professoras (55,56%) nunca fizeram uso de bebida alcoólica; que 

apenas 1professora (5,56%), tem o hábito de beber água constantemente durante o 

dia e que 15 (83,33%) fazem refeições em horários regulares numa média de 4 

refeições/dia. Sobre o sono, 14 professoras (77,78%) dormem bem e acordam 

descansadas. 

 

5.1.2. Aspectos Vocais 

 

Segundo Vilkman (2000), os fatores intrínsecos de natureza individual mais 

frequentes em professores são: a voz débil, má técnica vocal, maus hábitos vocais, 

personalidade faladora, atividades de lazer que exigem uso vocal prolongado, 

hábitos de vida pouco saudáveis, condição física geral fraca e doenças do foro 

respiratório. Conforme a Tabela 4 é possível verificar as variáveis analisadas quanto 

a alteração vocal. 

 

TABELA 4–Incidência de Alteração Vocal 

 

Quanto à alteração Vocal 

Variável Quantidade (Nº) Porcentagem (%) Total de professoras 

Sim, tive 12 66,67  

18 Não 4 22,22 

Sim, tenho 2 11,11 

Fonte: Autor, 2017. 
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Das professoras que já tiveram ou tem alteração na utilização da voz, 8 deles 

(44,44%), relacionam este fato ao seu uso intenso.As 4 professoras que não tem 

alteração na voz, trabalham apenas 1 turno na Escola Maria Luiza de Castro e Silva, 

sendo esta sua única atividade de trabalho.  Segundo as alterações vocais, as 

professoras, podendo escolher mais de uma opção, responderam que os sintomas 

de rouquidão, perda de voz e falha na voz são os mais comuns, conforme pode ser 

visto no Figura2. 

Figura 2 - Alterações Vocais mais comuns 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Para Behlau e Pontes (2001, p. 31) 

 

A disfonia representa qualquer dificuldade na emissão vocal que 
impede a produção natural da voz. Sintomas como: dificuldade em 
manter a voz, cansaço ao falar, rouquidão, falta de volume e 
projeção, perda da eficácia vocal, entre outros, caracteriza a disfonia. 
As disfonias podem ser classificadas em funcionais, 
organofuncionais e orgânicas. As disfonias funcionais e 
organofuncionais desenvolvem-se geralmente naqueles indivíduos 
que apresentam grandes demandas vocais, uso abusivo da voz e 
principalmente nos que fazem uso da voz profissionalmente sem 
qualquer técnica para sua utilização adequada. Problemas 
emocionais também podem estar associados a quadros de tais 
disfonias.   

 

Quanto ao uso da voz, outros sintomas ainda são associados pelas 

professoras, como: pigarro (61,11%), tosse seca (55,56%), ardor na garganta 

38,89 

38,89 

44,44 

0 

Alterações Vocais (%) 

Rouquidão Perda de voz Falha na voz
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(55.56%), cansaço ao falar (50,00%) e esforço na emissão do som (55,56%). Das 18 

professoras que participaram deste estudo, 7 delas (38,89%) afirmam já ter recebido 

orientação sobre cuidados com sua voz.  

5.2. Representações Sociais sobre a voz cantada 

 

Para Moscovici (2003), as representações sociais têm como objetivo abstrair 

sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções através de sua face icônica 

e simbólica, reproduzindo o mundo de forma significativa. Tais significados e 

verbalização deles muitas vezes dão sentido às muitas situações imagéticas do ser 

humano. Segundo Jodelet (2009), representações sociais são modalidades de 

conhecimento prático orientado para comunicação e para a compreensão e 

orientação de condutas no contexto social, material e ideativo em que vivemos. 

É de extrema importância considerar aqui neste estudo as informações 

obtidas nos textos livres, onde o participante do objeto da pesquisa possa contribuir 

de forma contundente para o enriquecimento da mesma. Para Franco (2013, p. 170)  

 

As representações sociais são elementos simbólicos que os homens 
expressam mediante o uso de palavras e de gestos. No caso do uso 
de palavras, utilizando-se da linguagem oral ou escrita, os homens 
explicitam o que pensam, como percebem esta ou aquela situação, 
que opinião formulam acerca de determinado fato ou objeto, que 
expectativas desenvolvem a respeito disto ou daquilo... e assim por 
diante. Essas mensagens, mediadas pela linguagem, são 
construídas socialmente e estão, necessariamente, ancoradas no 
âmbito da situação real e concreta dos indivíduos que as emitem. 

 

Logo, ao escrever sobre a voz cantada, alguns professores descrevem o mal 

estar na utilização deste recurso, como é possível observar nos textos abaixo 

transcritos no mesmo formato escrito no Formulário CPV-P. Utilizou-se a letra P para 

Professor seguido por número para identificação codificada dos mesmos, não 

revelando assim, os seus nomes próprios.  

 

P1 - “Detesto ter que cantar na sala.” 

 

P2 - “Eu não gosto. Não sei!” 

 

Estes textos são de 2 professoras que tem menos de 5 cinco anos de 

regência de classe e idades entre 26 e 30 anos. Logo, fatores como formação 
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profissional e capacitação podem ser facilmente associados no texto P2. Para 

Andrade, Fontoura e Cielo (2007), para falar e cantar utiliza-se os mesmos órgãos 

fonoarticulatórios, sendo que no canto, os ajustes de tais órgãos são realizados 

conforme as exigências da música. 

Outros Professores também relatam sobre o “saber cantar”. 

 

P3 - “Não toco nenhum instrumento. Não sei de nada disso, só canto de qualquer 

jeito.” 

 

P4 - “Uma aluna disse que não gosta quando eu canto. Ela disse que não sabe 

cantar comigo, só nos DVD’s em casa.” 

 

P5 - “Eu canto na igreja. Aprendi um pouquinho lá. Mas, não sei nada de notas 

musicais, de tom e dessas coisas de música. Eu gosto de cantar”. 

 

P6 - “Tive que aprender muitas músicas. No começo tinha dificuldade, hoje eu canto 

e eles me acompanham.” 

 

Os textos acima demonstram a falta de conhecimento acerca da voz cantada 

e revelam que o ato de cantar é totalmente empírico, sem nenhum conhecimento 

tanto do instrumento voz como conhecimentos técnicos musicais. Para Braga (2009, 

p. 16): 

 

Sendo a voz cantada o resultado de um treinamento vocal realizado 
com muita disciplina, a qualidade da voz caracteriza-se por ser mais 
estável. Para que o cantor possa melhorar esse parâmetro, sofrendo 
menos influências de fatores externos, é importante que tenha um 
bom controle auditivo, técnica apropriada, além da propriocepção, 
que auxilia as coordenações musculares. 

 

Para Marçal e Peres (2011),O trabalho docente expõe o professor a outros 

agentes agressores em seu ambiente de trabalho que podem influenciar a sua 

saúde vocal e geral, provocando a competição sonora e exigindo maior esforço e 

demanda vocal do professor. Ou seja, quanto maior o número de aluno mais 

desgaste vocal, podendo a chegar a possíveis alterações. Dessa forma, o 

depoimento abaixo, relaciona ambiência sonora com o quantitativo de aluno/turma.  
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P7 - “Às vezes tenho que cantar muito alto, por causa dos alunos,são muitos. Pra 

que eles aprendam a música. No começo do ano eu vivia rouca. Agora que eles já 

sabem, eu começo e eles seguem cantando”.  

 

Ferreira (2003), alerta para não considerarmos o termo rouquidão como 

sinônimo de disfonia, já que os diferentes tipos de disfonia são caracterizados por 

diferentes padrões acústicos, localizações anatômicas diversas, etiologias variadas 

e a rouquidão pode ser apenas um sintoma de um envolvimento maior. No entanto, 

conforme os textos abaixo, a rouquidão é uma alteração constante para estas 

Professoras. 

 

P8 - “Canto sempre. Todos os dias ao chegar na escola. Mas, fico logo rouca! Acho 

que é por que não sei cantar”. 

 

P9 - “Alguns alunos param de cantar na parte que sobe. Eu fico logo rouca. Nunca 

fiz aula de nada de música. Nunca foi exigido, mas sinto falta!” 

 

P10 - “Dependendo do dia, sinto minha garganta arder. Mais ainda quando canto. 

Tomo logo água, mas ainda fica ardendo.” 

 

As Professoras P8, P9 e P10 são docentes que trabalham nos 2 turnos 

matutino e vespertino da Escola Municipal Professora Luiza de Castro Ferreira e 

Silva. Logo, associa-se as alterações vocais citadas, ao fato de não aquecer a voz 

para sua utilização em nenhum dos turnos, principalmente no matutino. Para 

Paparotti e Leal (2013),o aquecimento vocal constitui um conjunto de exercícios que 

antecedem um desempenho ou uma atuação vocal. É aconselhável efetuá-lo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando o perfil sociodemográfico dos docentes que atuam na Educação 

Básica de uma escola localizada no município de Petrolina, constata-se ali uma 

predominância do sexo feminino, com formação em pedagogia, o que certamente 

interfere no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos teóricos que compõem o 

currículo escolar, já que os mesmos não detêm os conhecimentos específicos das 

áreas temáticas, bem como, as metodologias aplicadas às várias linguagens.  

O professor é submetido a condições de trabalho, onde fatores básicos como 

climatização do ambiente e ambiência sonora nos espaços escolares são precários, 

trazendo desconforto aos que ensinam e aos que aprendem.       

Ao analisarmos os seus discursos, observou-se que a voz cantada é um recurso 

vocal utilizado em sala de aula de forma empírica, sem qualquer conhecimento 

técnico. Com isso, alterações constantes na voz, como a rouquidão, fazem parte do 

cotidiano e da realidade deste profissional, acarretando prejuízos para a sua saúde; 

reduzindo o seu tempo de trabalho em sala de aula, por incapacidade de continuar 

se comunicando oralmente; acumulando problemas de ordem psicossomática, com 

possibilidades reais de aposentadorias precoces, trazendo como consequência 

gastos adicionais para o estado que poderiam ser evitados, caso fossem os 

docentes informados sobre técnicas vocais e a importância dos cuidados com a voz. 

Sem a pretensão de ter esgotado o assunto, espera-se que este estudo desperte 

a curiosidade de outros pesquisadores que, ampliando as pesquisas que envolvam 

essa temática, contribuam para que os profissionais que têm na voz o seu 

instrumento de trabalho possam merecer dos legisladores, políticas públicas de 

saúde vocal, na perspectiva da sua valorização.   
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ANEXOS 

 

I. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 

Eu, _____________________________________________________________, 
declaro ler e concordar com as condições presentes e imposta neste termo de 
consentimento livre e esclarecido, sendo assim participarei voluntariamente na 
data de _____/_____/2017 do projeto de pesquisa sobre as seguintes 
informações:   

Título da Pesquisa: “A VOZ DO PROFESSOR: UMA ABORDAGEM SOBRE A 
SAÚDE VOCAL DOS PROFESSORES EM PETROLINA – PE” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Alan Silva Barbosa 
Nome do (a) Orientador (a): Lucia MarisySouza Ribeiro de Oliveira 

Natureza da pesquisa: Venho através deste documento convidá-lo a participar 
desta pesquisa que tem como finalidade desenvolver um estudo sobre a voz do 
professor no contexto escolar. 

1. Participantes da pesquisa: Os sujeitos do estudo serão professores da 

Escola Municipal Luiza de Castro Ferreira e Silva, localizada em Petrolina-PE. 

2. Envolvimento na pesquisa: Ao assinar esse termo estará permitindo a 

verificação de informações a seu respeito. Terá a liberdade de recusar o 

desenvolvimento da pesquisa a qualquer momento que desejar, sem nenhum 

prejuízo. Sempre que quiser, poderá pedir mais informações sobre a mesma 

através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através 

do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. O tempo gasto para participação 

em todas as etapas do projeto será de no máximo 30 minutos. 

3. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas, assim, os riscos para os participantes da pesquisa serão 

mínimos. Os possíveis riscos são constrangimentos perante pessoas caso a 

sua identidade venha a público, o que será minimizado pela garantia da 

confidencialidade das informações e pelo anonimato de todos que 

participarem da pesquisa. Sobre os benefícios, não terão nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo proporcione uma ampliação do 

conhecimento científico sobre o tema. Reafirmamos que os procedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

4. Do Conselho Nacional de Saúde: Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade. 
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5. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e seu orientador (e/ou 

equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa 

pesquisa. 

6. Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo trace um perfil vocal dos 

professores no Vale do São Francisco.  O pesquisador se compromete a 

divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações 

coletadas, conforme previsto no item anterior. 

7. Critério de Suspensão da pesquisa: Você poderá encerrar ou suspender a 

pesquisa a qualquer momento, caso retire seu termo de consentimento, sem 

nenhuma penalização. 

8. Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. Será totalmente 

voluntário. 

9. Assistência: caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de 

sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, terá direito à indenização por parte do pesquisador. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

_______________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

_______________________________________________ 

Alan Silva Barbosa (Pesquisador) 

________________________________________________ 

Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira (Orientador) 
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Contato do Pesquisador Responsável:Alan Silva Barbosa. Telefone: (87) 99811-

2175; E-mail: alan1tenor@gmail.com. Instituição: Universidade Federal do Vale do 

São Francisco – UNIVASF. Av. José de Sá de Maniçoba, s/n, centro, Petrolina – PE. 

Contato do outro componente da equipe de pesquisa: Dra. Lúcia Marisy de Oliveira. 

Telefone: (87) 99979-8406; E-mail: lucia.oliveira@univasf.edu.br Docente do 

Programa de Pós-graduação Ciências da Saúde e Biológicas da UNIVASF. Av. José 

de Sá de Maniçoba, s/n, centro, Petrolina – PE. 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de 
Ética e Deontologia em estudos e pesquisas – CEDEP. Avenida José de Sá 
Maniçoba - Centro, Petrolina - PE, Cep: 56304-917. 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Alvaro Rego Millen Neto 
Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes 
Telefone do Comitê: (87) 2101 6896 
E-mail: cedep@univasf.edu.br 
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II. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

COMITÊ DE ÉTICA 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

Eu, Alan Silva Barbosa, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF sob o nº 

011.275.994-70, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre 

todas as informações técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa 

intitulado A voz do Professor: uma abordagem sobre a saúde vocal dos 

professores em Petrolina – PE, a que tiver acesso. 

 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso 

de terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a 

que tiver acesso; 

3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou 

sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às 

informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a 

ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra 

de sigilo das informações fornecidas. 

 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação Confidencial significará toda informação revelada através da 

apresentação da tecnologia, a respeito de, ou associada com a Avaliação, sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 
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Informação Confidencial inclui, mas não se limita à informação relativa às 

operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, 

instalações, equipamentos, segredos de negócios, segredo de fábrica, dados, 

habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, 

especializações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos 

de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a 

negócios revelados da tecnologia supramencionada. 

 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações 

entre, ou com partes, de alguma forma relacionada ou associada com a 

apresentação da tecnologia utilizada na pesquisa. 

 

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa 

por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de 

conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, 

concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste termo. 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o 

abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

 

Petrolina – PE, 16/03/2017. 

_____________________________________ 

Pesquisador Responsável 
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III. FOMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO 
 
FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO – InstrumentoCondiçãode 
ProduçãoVocaldo Professor (CPV – P) 

 

Código do entrevistado (não preencher): 

Data:        /        / 

 

Prezado professor: O questionário CPV-P tem como objetivo fazer um levantamento das condições 
da voz do professor. Por gentileza, responda todas as questões marcando sua opção com um “x” na 
opção, ou completando, quando solicitado. 

II - IDENTIFICAÇÃO: 

1 Nome: 

2 Data de nascimento:                 /               / 3Sexo: feminino (    ) masculino (   ) 

4 Escolaridade 

Superior completo Superior em andamento Médio incompleto 

Superior incompleto Médio completo Fundamental incompleto 

Fundamental completo OUTRO: 

Curso: 

 

II - SITUAÇÃO FUNCIONAL: 

5 Há quanto tempo você é professor?               _______ anos _______ meses 

6 Em quantas escolas trabalha atualmente?  

7 Há quanto tempo você atua nesta escola? 

8 Qual seu vínculo na escola? 

Professor efetivo Professor contratado temporariamente 

 

III - AMBIENTE DE TRABALHO: 

9 Você o considera calmo? Nunca raramente às vezes Sempre 

10 A escola é ruidosa? Nunca raramente às vezes Sempre 

11 2. Se o local é ruidoso, o barulho vem de onde? 

12 O ruído observado é forte? SIM NÃO 

13 
O ruído observado é 
desagradável? 

SIM NÃO 

14 A acústica da sala é 
satisfatória? 

SIM NÃO 

15 A sala tem eco?  SIM NÃO 



54 
 

16 Há poeira na sala? nunca raramente às vezes sempre não sei 

17 Há fumaça na sala? nunca raramente às vezes sempre não sei 

18 Há umidade no local? nunca raramente às vezes sempre não sei 

19 A temperatura é agradável? nunca raramente às vezes sempre não sei 

20 O tamanho da sala é adequado 
ao número de alunos? 

SIM NÃO 

21 Há espaço suficiente para sua 
movimentação? 

SIM NÃO 

22 Os móveis (lousa, mesa) são 
adequados à sua estatura? 

SIM NÃO 

23 A sala tem iluminação 
adequada? 

SIM NÃO 

24 A limpeza da escola é 
satisfatória? 

SIM NÃO 

25 Os produtos de limpeza 
causam irritação? 

SIM NÃO 

26 Há material de trabalho 
adequado? 

SIM NÃO 

27 Há material de trabalho 
suficiente? 

SIM NÃO 

28 Você tem satisfação no 
desempenho da sua função na 
escola? 

SIM NÃO 

29 Há estresse em seu trabalho? SIM NÃO 

30 Você acha que os fatores do 
ambiente de trabalho 
interferem na sua vida pessoal 
ou em sua saúde? 

SIM NÃO 

 

III - ASPECTOS GERAIS DE SAÚDE: 

Em relação ao seu estado geral de saúde, você costuma ter: 

31 Problemas digestivos 

 Azia Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Refluxo Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Gastrite Nunca raramente às vezes sempre não sei 

OUTROS: 

32 Problemas hormonais SIM NÃO 

Se SIM, quais? 

33 Problemas dentários SIM NÃO 

Se SIM, quais? 

34 Problemas emocionais? Nunca raramente às vezes sempre não sei 
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35 Problemas respiratórios: 

Rinite Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Sinusite Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Amigdalite Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Faringite Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Laringite Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Bronquite Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Asma Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Resfriados Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Outros 

36 Problemas de audição 

Dificuldade para ouvir Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Dor de ouvido Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Incômodo a sons ou ruídos Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Zumbido Nunca raramente às vezes sempre não sei 

Tonturas/vertigens nunca raramente às vezes sempre não sei 

Outros 

37 Você apresenta problema na 
fala? 

SIM NÃO 

Se SIM, quais? 

 

IV - HÁBITOS  

38 

Você fuma? SIM NÃO 

Se sim, quantos cigarros consome por dia, em média? 

Há quanto tempo tem esse hábito? 

39 

Você já fumou? SIM NÃO 

Se sim, quantos cigarros consumia por dia, em média? 

Há quanto tempo parou? 

40 
Você consome bebida alcoólica? nunca raramente às vezes sempre não sei 

Se sim, que tipo de bebida? 

41 
Você costuma beber água 
durante o dia? 

SIM NÃO 

42 

Você costuma beber outros 
líquidos (café, chá, 
refrigerantes, etc.) durante o 
dia?  

SIM NÃO 
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43 Quantos copos de água ou outros líquidos, você ingere por dia? 

Em relação aos seus hábitos alimentares 

44 Quantas refeições você faz por dia? 

45 Você costuma se alimentar em 
horários regulares?   

SIM NÃO 

46 
Você evita algum tipo de alimento SIM NÃO 

Se sim, qual? 

Ao abrir a boca ou mastigar, você nota: 

47 Estalos nunca raramente às vezes sempre não sei 

48 Sensação de areia nunca raramente às vezes sempre não sei 

49 Desvio de queixo nunca raramente às vezes sempre não sei 

50 
Você sente dificuldade ao abrir a boca 

ou morder alimentos? 
SIM NÃO 

Quanto ao seu sono 

51 Quantas horas você dorme? nunca raramente às vezes sempre não sei 

52 
Você costuma acordar durante a 

noite? 
nunca raramente às vezes sempre não sei 

53 Você acorda descansado? nunca raramente às vezes sempre não sei 

Em relação às atividades de lazer, assinale a frequência com que costuma frequentar os locais 

abaixo: 

54 Clube nunca raramente às vezes sempre não sei 

55 Casa de amigos nunca raramente às vezes sempre não sei 

56 Shopping center nunca raramente às vezes sempre não sei 

57 Igreja nunca raramente às vezes sempre não sei 

58 Parques nunca raramente às vezes sempre não sei 

59 Cinema ou Teatro nunca raramente às vezes sempre não sei 

60 Barzinhos nunca raramente às vezes sempre não sei 

61 Locais para dançar nunca raramente às vezes sempre não sei 

62 Academia de ginástica nunca raramente às vezes sempre não sei 

63 Praia/rio/sítio nunca raramente às vezes sempre não sei 

64 Outros: 

 

 

V - ASPECTOS VOCAIS  
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65 Você tem ou já teve alteração 
na sua voz 

Sim, tive Não Sim, tenho 

66 Se você tem alteração na voz, há quanto tempo esta alteração está presente? 

67 Se você tem/teve alteração de voz, em sua opinião, o que causou: 

Uso intenso da voz Infecção respiratória Alergia 

Estresse Gripe constante Exposição ao frio 

Exposição ao barulho Não houve causa aparente Não sei 

Outros, qual/quais? 

68 Se você tem/teve alteração de 
voz, realizou/realiza 
tratamento especializado para 
este problema 

Não sim, já realizei sim, realizo 

Se sim, que tipo de tratamento foi esse? 

69 Se você tem/teve alteração de 
voz, o inicio problema foi? 

Brusco progressivo vai e volta 

70 Se você tem/teve alteração de 
voz, esta tem? 

Se mantido igual melhorado Piorado 

71 Se você tem/teve alteração de 
voz, como a definiria? 

Alteração 
discreta 

alteração 
moderada 

alteração 
severa 

não 
sei 

72 Sua voz ao logo do dia costuma estar: 

Rouca pela manhã e vai 
melhorando 

Melhor de manhã e vai 
piorando 

De manhã minha voz não sai 

Rouca de manhã, vai 
melhorando e à noite 
volta a piorar 

A noite a voz não sai 
 

Sem alteração 
 

73 Como as pessoas reagem quando escutam você falando 

Se espantam com sua 
voz 
 

Não entendem o que você diz 
 

Confundem seu sexo 
 

Confundem sua idade 
 

Nenhuma reação 

Outros. Quais? 

Quanto à frequência de sintomas vocais, você apresenta: 

74 Rouquidão nunca raramente às vezes sempre não sei 

75 Perda da voz nunca raramente às vezes sempre não sei 

76 Falha da voz nunca raramente às vezes sempre não sei 

77 Falta de ar nunca raramente às vezes sempre não sei 

78 Voz fina nunca raramente às vezes sempre não sei 

79 Voz grossa nunca raramente às vezes sempre não sei 

80 Voz variando grossa/fina nunca raramente às vezes sempre não sei 
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81 Voz fraca nunca raramente às vezes sempre não sei 

82 Outros. Quais? 

Quais sensações relacionadas à garganta e à voz você tem atualmente? 
 

83 Fisgada na garganta nunca raramente às vezes sempre não sei 

84 Areia na garganta nunca raramente às vezes sempre não sei 

85 Pigarro nunca raramente às vezes sempre não sei 

86 Tosse seca nunca raramente às vezes sempre não sei 

87 Tosse com catarro nunca raramente às vezes sempre não sei 

88 Dor ao falar nunca raramente às vezes sempre não sei 

89 Dor ao engolir nunca raramente às vezes sempre não sei 

90 Dificuldade para engolir nunca raramente às vezes sempre não sei 

91 Ardor na garganta nunca raramente às vezes sempre não sei 

92 Secreção / catarro na garganta nunca raramente às vezes sempre não sei 

93 Garganta seca nunca raramente às vezes sempre não sei 

94 Cansaço ao falar nunca raramente às vezes sempre não sei 

95 Esforço ao falar nunca raramente às vezes sempre não sei 

96 Outros. Quais? 

97 Já faltou ao trabalho devido 
alterações na voz?      

SIM NÃO 

98 Se sim, quantas vezes?         

99 Quantos dias ficou afastado?  

100 Você está satisfeito com sua voz? SIM NÃO 

Se não está satisfeito, o que mudaria? 

101 Você já recebeu orientação sobre 
cuidados com sua voz?   

SIM NÃO 

102 O que você costuma fazer quando sua voz está alterada?  

 

 

 

 

 

Quanto aos seus hábitos vocais no trabalho, você costuma: 

103 Poupar a voz quando não está 
com os alunos 

nunca raramente às vezes sempre não sei 
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104 Gritar nunca raramente às vezes sempre não sei 

105 Falar muito nunca raramente às vezes sempre não sei 

106 Falar em lugar aberto nunca raramente às vezes sempre não sei 

107 Falar realizando atividades físicas nunca raramente às vezes sempre não sei 

108 Falar carregando peso nunca raramente às vezes sempre não sei 

109 Beber água durante o uso da voz nunca raramente às vezes sempre não sei 

Quanto à voz cantada 

 Você a utiliza como ferramenta de 
trabalho em sala de aula?    

SIM NÃO 

110 Se não, por quê? 

111 Se sim: 

112 Tem formação musical? SIM NÃO 

113 Toca algum instrumento musical? SIM NÃO 

Se sim, qual? 

114 Já teve orientação musical? SIM NÃO 

115 Utiliza algum material didático 
para esta finalidade? 

SIM NÃO 

Se sim, qual? 

116 Teve orientação sobre técnica 
vocal para a voz cantada? 

SIM NÃO 

117 Fica rouco? SIM NÃO 

118 Perde a voz? SIM NÃO 

119 Os alunos conseguem cantar junto 
com você? 

SIM NÃO 

120 Os alunos ficam roucos após 
cantar? 

SIM NÃO 

121 Fora do trabalho, você realiza 
outras atividades que exigem o uso 
da voz?  

SIM NÃO 

Se sim, qual? 

122 Existem casos de alterações de voz 
na sua família? 

SIM NÃO 

Se sim, quem? 

Qual o problema? 

Passou por cirurgia? SIM NÃO 

 

 

Se desejar acrescentar algum comentário, escreva abaixo. 
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