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RESUMO  
 

                                              

Esta pesquisa procura compreender o uso e percepções da voz de professoras que participam 

do coro cênico “Céu da Boca” e abrangeu os objetivos: investigar a percepção do uso da voz 

como ferramenta de trabalho e como instrumento de expressão de arte, em um coro de 

professoras da Educação Infantil de Santos; compreender a relação que a professora 

estabelece entre a voz falada (uso profissional) e a voz cantada (uso amador); identificar a 

qualidade da saúde vocal, para promover estratégias voltadas para a prevenção e cuidados no 

plano individual e coletivo.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual foi utilizado o 

método etnográfico, com a produção e análise de diários de campo e observação participante. 

A elaboração de cinco narrativas de história de vida com professoras participantes e com a 

regente do coro, foi utilizada como um recurso metodológico na produção de dados e de 

aproximação entre sujeitos, no caso a pesquisadora e as participantes da pesquisa. Tais 

narrativas e o conteúdo do diário de campo foram analisados sob a perspectiva de alguns 

analisadores, como: o uso da voz na arte e o uso da voz na profissão; a influência do tempo de 

trabalho no uso/e/ou desgaste vocal; a influência da organização do trabalho no uso da voz 

destas professoras; o como estas professoras/ cantoras cuidam da saúde vocal, em relação ao 

estilo de vida, as diferentes formas de administrar o tempo e os diferentes papéis: mulher, 

mãe, professora, cantora. Nas considerações finais foi possível observar que a Arte, a música, 

a participação em um grupo de canto (coro) pode ser uma estratégia eficiente não só para a 

promoção da saúde vocal como também para a escolha de estilos de vida nos quais estas 

mulheres exercitam o cuidado de si.  O segundo ponto constatado é que há pouca oferta de 

programas de prevenção e promoção de saúde vocal para as professoras, tanto no que se 

refere àqueles oferecidos pelo sistema de saúde ocupacional quanto àqueles disponibilizados 

pelas instituições onde as docentes atuam.  

 

 

 

Palavras-chave: Voz. Docentes. Saúde do Trabalhador. Narrativa de História de vida. Arte e 

Saúde. Coro Cênico. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This research tries to understand the use and perceptions of the voice of teachers who 

participate in the scenic choir “Céu da Boca” and covered the objectives: to investigate the 

perception of the use of voice as a tool of work and as an instrument of expression of art, in 

a choir of teachers of the Early Childhood Education in Santos; understand the relationship 

that a teacher establishes between the spoken voice (professional use) and the voice sung 

(amateur use); identifying the quality of vocal health, to promote strategies aimed at 

prevention and care at the individual and collective levels. It is a qualitative research, in 

which the ethnographic method was used, with the production and analysis of field diaries 

and participant observation. The elaboration of five life history narratives with the 

participating teachers and the conductor of the choir was used as a methodological resource 

in the production of data and approximation between subjects, who in this case are the 

researcher and the participants of the research. These narratives and the contents of the field 

diary were analyzed from the perspective of some issues, such as: the use of voice in art and 

the use of voice in the profession; the influence of working time on vocal use and / or 

overuse; the influence of work organization on the use of the voice of those teachers; how 

those professionals take care of vocal health, in relation to their lifestyle, the different ways 

of managing time and their different roles: woman, mother, teacher, singer. In the final 

considerations, it was possible to observe that Arts, music, participation in a singing group 

(choir) can be an efficient strategy not only for the promotion of vocal health but also for the 

choice of lifestyles in which those women take care of themselves. The second point is that 

there is little provision of prevention programmes and vocal health promotion for teachers, 

both in terms of those offered by the occupational health system and those offered by the 

institutions where teachers work. 
  

 
 
Keywords: Voice. Teachers. Occupational health. Narrative of Life History. Art and 

Health.     Scenic Choir 
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APRESENTAÇÃO 

''Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem 

sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: colo que 

acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que 

contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E 

isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela 

não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura 

enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. 

Cora Coralina 

Desde a infância, minha vida vem sendo permeada, inundada por sons, vozes, cantos, 

música. Enquanto meu sentido que é mais aguçado e sensibilizado é a audição, uma figura 

torna-se recorrente como fundamental em todo o meu percurso até aqui: o professor, ou para 

ser mais exata, a professora.  

A voz da professora marcou a minha caminhada da alfabetização, até as descobertas 

do mundo sem fim do conhecimento - o desenvolvimento das relações sociais, com meus 

pais, colegas, e outros semelhantes, com suas heterogeneidades e similaridades, como também 

auxiliou no descobrimento e desenvolvimento de minhas potencialidades para atuar, trabalhar 

neste mundo. Muito de tudo isso na voz feminina das professoras foi expresso e mostrado 

como se fosse música e canto para os meus ouvidos. Como caminho natural, identifiquei – me 

com a Fonoaudiologia, na qual, também por meio de várias professoras, fui apresentada à 

subjetividade e singularidade da voz humana. 

Sempre fui ouvinte da música de maneira abrangente, da erudita à popular regional, 

das mais simples, às mais complexas: compositores como Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, 

Pachelbel, Carl Off, Khachaturian, Bernstein; Música instrumental de orquestras como a 

OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), 

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica de Santos, entre outras. E 

canto coral - desde os infantis, como o Coral Fantasia, e os amadores (de várias universidades, 

empresas, igrejas) e os profissionais como o coral Zanzalá e o Ars Viva (da Baixada Santista), 

coral da OSESP, coral do conservatório de Tatuí, entre outros no Brasil e no exterior 

(Argentina, Espanha e França); vários festivais de coros, desde as cantatas de natal até festival 

internacional de coros em Barcelona (Espanha).  

Em 2010, casualmente, fui surpreendida e impactada pela apresentação de um coro 
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cênico feminino pouco conhecido, composto por professoras da rede municipal de educação 

do município de Santos, intitulado Coro “Céu da Boca”. A sonoridade singular, ao mesmo 

tempo suave, sutil e forte, marcante como a alma feminina, me tocou profundamente.  A partir 

daí, sempre que possível, estava presente em suas apresentações esporádicas. Encantava-me e 

intrigava a voz, a música daquelas mulheres, tão iguais a mim, e tão únicas em sua vida cheia 

de lutas e conquistas, alegrias e frustrações e ainda usando sua voz como instrumento de 

trabalho diariamente na transmissão de conhecimento. Paralelamente, de 2009 a 2012, 

participei do coral do Colégio Universitas, coral amador, com participação de pais, 

professores e alunos da escola. 

Então, quando pensava no meu projeto de pesquisa para o mestrado profissional, 

primeiramente veio a figura da professora e, logo, em seguida, a voz das participantes do coro 

cênico “Céu da Boca”. 

Como fonoaudióloga integrante do SEVREST/CEREST (Seção de Vigilância e 

Referência em Saúde do Trabalhador/ Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), da 

Secretaria de Saúde – Prefeitura Municipal de Santos e atuante em prol da promoção, da 

prevenção e do diagnóstico das doenças ocupacionais, observo que a categoria docente 

representa uma parcela significativa não só no corpo de servidores da Prefeitura de Santos, 

como também na rede privada de ensino da cidade. Como coralista amadora por três anos, em 

um coral de escola de ensino médio, percebi a música, na forma do cantar, como expressão de 

sentimentos, emoções, mas também como exercício para prevenção de alterações vocais e de 

manutenção da saúde vocal daqueles professores que compartilharam dessa experiência.  

Unindo minha experiência pessoal como coralista amadora à minha atuação 

profissional, verifico a necessidade e a importância do desenvolvimento de ações educativas 

junto aos professores, a partir de suas percepções e necessidades, por conta de seus desafios 

na vida profissional cotidiana, em relação ao uso da voz. Essa pesquisa constitui-se em uma 

busca para oferecer aos professores uma melhor percepção de sua voz e suas relações, 

gerando subsídios e propostas para a solução de problemas cotidianamente presentes e que se 

referem à manutenção da saúde vocal. Trata-se de contribuir com a produção de 

conhecimento na linha de pesquisa Educação em Saúde na Comunidade, de modo a fomentar 

a investigação sobre pontos de intersecção entre o canto coral, a arte, o trabalho e a saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Saúde é um direito humano fundamental reconhecido por todos os foros mundiais e 

em todas as sociedades. É amplamente reconhecida como o maior e o melhor recurso para os 

desenvolvimentos social, econômico e pessoal, assim como um dos mais importantes 

aspectos relacionados ao bem-estar do indivíduo (BUSS, 2010). 

Condições de vida e saúde são dois temas estreitamente relacionados, fato que se pode 

reconhecer no nosso cotidiano.  Os cuidados integrais com a saúde implicam ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores de risco e, depois de instalada a doença, o 

tratamento adequado dos doentes, cuidados esses que são realizados pelos profissionais da 

área e a comunidade. 

A promoção da saúde se refere às ações sobre os condicionantes e determinantes 

sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a vida cotidiana. Por isso, caracterizam-

se por ações de ampliação da consciência sanitária – direitos e deveres da cidadania, educação 

para a saúde, estilos de vida e aspectos comportamentais (BUSS, 2010). 

Entre as recentes propostas de reorientação das práticas de atenção à saúde, destaca-se 

uma forte tendência à superação de modelos de atenção excessivamente centrados na doença, 

na assistência curativa e na intervenção medicamentosa, em favor de outros orientados 

ativamente em direção às práticas promotoras, à educação em saúde e à busca de uma vida 

mais plena de um modo geral (MINAYO, 2000). 

Nesse processo, deve-se chamar a atenção, particularmente, para os saberes tácitos -

que, muitas vezes, têm sido sistematicamente excluídos das práticas acadêmicas e 

profissionais. Os cientistas e técnicos, como profissionais (mas também como partícipes da 

vida), devem ser ouvidos, mas por razões muito mais fortes, devem escutar aqueles que vivem 

a realidade que se estuda e, com seus saberes cotidianos, lidam com a experiência cotidiana de 

alguma forma (AYRES, 2009). 

Cabe ressaltar que, em relação aos cuidados que acabam resultando de todas essas 

ações, não se pode tratar efetivamente de indivíduos sem abranger as populações, e não há 

verdadeira saúde coletiva que não passe por um atento cuidado de cada um de seus sujeitos. 

A comunicação verbal é um pré-requisito fundamental para a organização da 

sociedade, vital na realização do trabalho, sendo a voz o instrumento utilizado para socializar 

o saber e gerar conhecimento. A voz é um elemento primordial na comunicação humana: por 

meio dela, os indivíduos transmitem tanto suas intenções comunicativas, como também 

emocionais.   
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Dragone (2001) refere que, embora a voz seja construída social e culturalmente no 

decorrer da vida, ela é passível de ser modificada e adaptada para diversas situações, como, 

por exemplo, os atores, que modificam a voz de acordo com as características de cada 

personagem. 

Segundo Petter (2004), de acordo com a função e a atividade profissional pode-se citar 

a importância da voz como habilidade que facilita o relacionamento entre as pessoas, ao 

mesmo tempo em que é instrumento de trabalho. Assim, qualquer alteração 

comunicativa/vocal pode acarretar situações negativas sobre o desempenho ocupacional. 

 Luchesi (2009) refere que o professor integra a categoria profissional mais numerosa 

que usa a voz como recurso e instrumento de trabalho e, entre outros fatores, depende da voz 

e da fala para o sucesso de sua profissão; portanto, as questões da voz do professor devem ser 

encaradas como voz profissional. Estudos citam essa classe de trabalhadores como uma das 

que mais desenvolvem disfonias. O levantamento mais recente realizado no Brasil ocorreu em 

2006 e revelou que no período de 1995 a 2005, foram publicados em âmbito nacional, 307 

trabalhos sobre a voz desses profissionais (DRAGONE; BEHLAU, 2006).  

“Alguns estudos apontam uma porcentagem de 54% a 

79,6% de problemas relacionados à voz (Ferreira e col., 

2003; Simões e Latorre, 2006; Tavares e Martins, 2007). 

Todos chegaram à conclusão de que os riscos de esses 

profissionais desenvolverem alterações vocais de origem 

ocupacional é significativamente alto (Smith e col., 1997; 

Delcor e col., 2004; Roy e col., 2004; Araújo e col., 2008). 

O impacto ocupacional na voz do professor também está 

presente em países como os Estados Unidos” (LUCHESI, 

2009, p.674). 
 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT (1984) também enfatiza que o 

professor é o trabalhador com maior ocorrência de alterações vocais entre os trabalhadores 

que utilizam a voz como instrumento da atividade laboral. 

Gonçalves (2003) refere que atualmente ocorre uma maior responsabilização do 

professor, e uma intensificação de seu trabalho, com aumento de demandas no planejamento, 

na gestão e na relação aluno-professor, sem as condições necessárias para o seu exercício 

profissional o que pode favorecer o aumento do adoecimento destes profissionais. 

No processo dinâmico do ensino-aprendizagem, o professor é o gerenciador dessa 

engrenagem, com sua ação, emoção e capacidade. 
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1.1. O Docente e a Arte de Ensinar 

 

O ato de ensinar existe há muito tempo, pois o homem produz sua cultura, transmite 

seus conhecimentos e suas vivências por meio da linguagem. Tal atividade é realizada 

espontaneamente, a partir da necessidade do grupo onde se insere o binômio professor-aluno, 

de perpetuar e ampliar seus conhecimentos. Quando a humanidade adquire determinado nível 

de desenvolvimento sociocultural e econômico, percebe-se a necessidade de profissionais do 

ensino, detentores de saberes e técnicas adequadas à produção e difusão de conhecimento 

(GONÇALVES, 2003). 

 Segundo Canas (2011), o professor deve saber utilizar uma gama ampla de 

metodologias e recursos, inclusive tecnológicos, que o capacitem a um bom desempenho e a 

uma aprendizagem mais efetiva de seus alunos. Além de ser proativo, ele precisa ter uma 

formação em que não bastam apenas os modelos tradicionais baseados na transmissão de 

conhecimentos, pois na escola atual, ele deverá ser protagonista – e oferecer espaços 

facilitadores para que cada estudante também exercite o protagonismo de desenvolvimento 

pessoal e profissional inovador. No transcorrer do século XX, a imagem do professor foi a do 

profissional carismático, mestre na transmissão de conhecimentos e valores, passou pela 

imagem do professor tecnicamente competente ou especialista em gestão de comportamento e 

conhecimento, e, atualmente, ganha relevância a imagem do professor como prático reflexivo. 

 “A educação reflexiva propõe uma atitude nova, em 

que os sujeitos desenvolvam e construam de forma 

reflexiva e assim flexível outras perspectivas ou 

formas de pensar, quer sejam estas relativas às 

práticas como às teorias, mais próximas das de um 

professor”.(CANAS, 2011, p. 8). 

A LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases, MEC) enfatiza que o professor deve, além 

de ensinar, ser participante da gestão e do planejamento escolar, atribuições que apontam para 

um novo perfil do docente. Tal afirmação vai ao encontro das mudanças nas relações de 

trabalho de forma ampla, demandando um profissional polivalente. 

O professor é influenciado pelo contexto em que atua, que pode ser determinante nas 

formas como ele utiliza seu corpo e suas possibilidades de adoecimento. O estudo sobre a 

utilização da voz pelo professor deve contemplar esses elementos, assim como as variáveis de 

inadequações, mudanças e adaptações de seus locais de trabalho que podem se transformar 

em doenças e, comumente, em distúrbios vocais. 
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1.2.  A Docência e Gênero: Condição Feminina e Trabalho na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. 

 

As determinações de gênero e suas relações com a formação pedagógica têm sido, já 

há algum tempo, pesquisadas na história da Educação brasileira.  

A feminização na docência não se resume ao aspecto quantitativo das mulheres na 

esfera educacional, mas também à concepção da profissão na sociedade, sempre associada a 

características femininas, segundo Rabelo (2006). Dessa forma, é importante refletir sobre o 

histórico da feminização do magistério no Brasil, e compreender os fatos que levam a essa 

condição e suas consequências.  

A educação, no século XVIII, era função estritamente masculina, na qual os alunos 

eram do sexo masculino e o ensino era exercido basicamente por religiosos (padres, como os 

jesuítas) e por homens contratados como tutores por famílias de melhores condições 

financeiras. No final do século, mais precisamente após a Revolução Francesa, com a 

ascensão da burguesia, ocorre a associação da atividade de magistério a um “dom” ou a uma 

“vocação” feminina baseando-se na ideia da “função materna” de cuidar de crianças - função 

que seria ligada à feminilidade, à tarefa de educar e socializar os indivíduos durante a 

infância. Dessa forma, a mulher deveria seguir seu “dom” (definido como um talento natural) 

ou “vocação” para a docência (RABELO, 2006).  No Brasil, até a Independência (1822), a 

atuação da mulher era doméstica e sua ação pública se limitava a participar das atividades 

religiosas; ela não necessitava boa formação, bastava-lhe o básico da alfabetização para 

assegurar as tarefas do lar. Foi por meio do magistério, considerado um trabalho feminino por 

excelência, que a mulher brasileira pôde abrir caminho ao exercício profissional. Após a 

independência, o ensino, pelo menos nos termos da lei, se tornou gratuito e público, inclusive 

para mulheres. Foi a primeira lei do ensino que assegurou o direito da mulher a se instruir 

(porém com conteúdos diferenciados dos homens) e que admitiu o ingresso de meninas na 

escola primária (RABELO, 2006). A partir daí, foi necessária a formação de professoras do 

sexo feminino, pois os tutores deveriam ser do mesmo sexo que seus alunos. Contudo, apesar 

do direito garantido por lei, a maioria das mulheres não tinha acesso à instrução, excetuando-

se aquelas que pertenciam às elites e às classes ascendentes, pois a segregação da mulher 

continuava presente na sociedade. 

Entretanto, como as mulheres tinham remuneração menor que os homens e, para que 

se pudesse expandir o ensino para todos, era preciso que o governo gastasse menos com os 

professores, foi necessário que a mulher assumisse essa função. Catani (1997) coloca que, a 
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partir da segunda década do século XX, muitas das mulheres com situação financeira precária 

(como as órfãs que tinham que trabalhar) e as de classe média foram para o magistério.  

Entretanto, Rabelo (2006) afirma que a condução da educação não era exercida pelas 

mulheres, elas apenas lecionavam. Os homens que se dedicavam à educação, no decorrer do 

século XX, apresentavam facilidades de promoção na carreira do magistério e no sistema 

educacional em geral. Já as mulheres tinham uma ascensão profissional muito difícil: por não 

terem acesso aos cursos superiores, não podiam ampliar seus estudos e, assim, tinham que 

continuar no magistério primário, o que é hoje a Educação Infantil.  

Todavia, ainda que a educação tenha passado por várias mudanças na prática escolar, a 

feminização do magistério continuou se perpetuando. O homem foi se distanciando das salas 

de aulas infantis e optando por trabalhar em outras áreas, como as disciplinas específicas 

(Matemática, História, Geografia, Biologia, etc.) ou os cargos de comando na Educação. 

Observa-se, até os dias de hoje, que há muitos homens nas funções de planejamento e 

execução de setores essenciais na Educação, principalmente em cargos mais altos como, por 

exemplo, ministros.  

É importante colocar que numa escolha profissional docente existem as influências 

familiares, uma pessoa que sirva de modelo e até a simples aceitação de uma condição 

imposta socialmente. Rabelo (2006) também considera que a profissão continua a ser 

escolhida por muitas mulheres que, apesar de tudo, amam a profissão. 

Convém ressaltar que, atualmente, a feminização ainda ocorre nos níveis mais baixos 

da hierarquia educacional, ou seja, nas salas de aula, na administração das unidades, nas 

delegacias de ensino, ao passo que a presença masculina mantém-se constante nos escalões de 

comando do sistema educacional.  

A prevalência de mulheres entre os docentes de Ensino Fundamental mostra que as 

questões de gênero não podem ser desconsideradas ao se pensar em ações fonoaudiológicas 

de promoção da saúde vocal. Em geral, as professoras estão mais expostas às 

responsabilidades e cargas de trabalho em função do acúmulo de papéis sociais nos ambientes 

de trabalho e familiar.  

Em um estudo com 794 professores (47 homens e 747 mulheres) brasileiros do Ensino 

Fundamental, Araújo et al. (2006) partiram da hipótese de que, na escola, reproduzem-se as 

relações de gênero observadas na sociedade e, portanto, as diferenças de atribuições e de 

valorização social do trabalho segundo o gênero. Os resultados indicaram que as mulheres 

tinham menor nível de escolaridade do que os homens, estavam há mais tempo na docência, 

apresentavam maior carga horária semanal de trabalho, tinham maior proporção de alta 
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sobrecarga doméstica e referiam menor nível de participação no processo decisório do que os 

homens. Dentre os problemas de saúde estudados, as mulheres apresentaram prevalência em 

todos eles, sendo exceção o uso abusivo de álcool. Ou seja, na avaliação das queixas de saúde 

constatou-se que, em relação aos sintomas vocais, 55,7% de mulheres apontaram dor de 

garganta contra 34,8% dos homens; perda temporária da voz para 25,6% das mulheres contra 

4,4% de homens. Quanto aos sintomas respiratórios, as respostas foram similares, embora 

tenham aparecido com maior incidência entre as mulheres. 

Zibeti et al (2011) ressaltaram, ao analisarem este mesmo estudo, que as diferenças na 

sintomatologia para saúde mental (esquecimento, cansaço mental, insônia e nervosismo) 

mostraram – se substancialmente mais elevadas entre as mulheres (56,8% contra 34% entre os 

homens). Também predominaram entre as mulheres sintomas osteomusculares como dor nas 

pernas/formigamento (65,6% em mulheres contra 30,4% em homens), dor nas costas (64,6% 

em mulheres contra 33,3% em homens), dor nos braços (68,7% em mulheres contra 41,3% 

em homens) e dor na coluna (55,6% em mulheres contra 29,5% em homens). A pesquisa 

também investigou a responsabilidade com a realização das tarefas domésticas como: limpar a 

casa, cozinhar, lavar e passar roupa, cuidar das crianças e fazer compras. Em todas estas 

atividades, as mulheres apareceram como as principais responsáveis, sendo que apenas a 

atividade referente a fazer compras apresentou uma diferença pouco significativa entre os 

sexos. 

 

1.3. O Docente e a Voz  

 

Quando se define voz humana, deve-se observar a fonte produtora do som, laringe, as 

características físicas de cada indivíduo e, também, o aspecto emocional do sujeito. A má 

utilização da voz, muitas vezes vinculada às práticas nocivas à saúde vocal, resulta em danos 

que podem variar de distúrbio funcional, orgânico-funcional a distúrbio orgânico (JOTZ, 

2002; PETTER, 2004). 

Emissões vocais produzidas de forma inadequada comprometem o aparelho fonador, 

podendo originar a ocorrência de disfonia, caracterizada por qualquer dificuldade na emissão 

vocal, inibindo a produção natural da voz. Tal dificuldade pode manifestar-se por uma gama 

de alterações, tais como: esforço ao falar, dificuldade em manter a voz, rouquidão, cansaço, 

dor ao falar, variações na voz (fina-grossa, alta-baixa, fraca-forte), perda de vitalidade vocal, 

falta de resistência ao falar, por vezes perda da voz, entre outras, como descrevem Behlau e 

Pontes (1995). Desenvolve-se geralmente naqueles indivíduos que fazem uso vocal 
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inadequado, principalmente nos que usam a voz profissionalmente, sem qualquer técnica e 

consciência de seu uso correto. 

Ferreira (2007) refere que a atividade docente está relacionada ao estresse elevado, 

sendo uma consequência da organização do trabalho e seus riscos, e que eles juntos, podem 

gerar ou agravar distúrbios vocais e comprometimento da saúde mental -  somando-se, ainda, 

o despreparo vocal do profissional, que muitas vezes não percebe sintomas ou, se toma 

consciência, não sabe como reverter o quadro. 

Ainda existem fatores inerentes ao próprio indivíduo, considerados inimigos 

biológicos da voz, como alergias, influências hormonais, infecções de vias aéreas superiores, 

medicações, etilismo, tabagismo, além de alterações advindas com a idade. 

Os sinais do distúrbio vocal têm início insidioso, acentuando-se no final do dia de 

trabalho e piorando no decorrer da semana e do semestre letivo. Após períodos de descanso e 

/ou repouso vocal, como descanso noturno, finais de semana e férias, a voz apresenta 

melhora. Porém, com o passar do tempo, tais sintomas perduram, sem expectativa de melhora. 

Os mais referidos são: ardor e/ou dor na região da garganta e pescoço, rouquidão, fadiga 

vocal, dificuldade em manter a voz, falta de volume e projeção vocal, perda na eficiência 

vocal e afonia, que se caracteriza pela perda total da voz (FERREIRA, 2007). 

Há um número significativo de ausências temporárias, ou, às vezes, permanentes da 

sala de aula para o tratamento dessas alterações, que pode ser clínico, cirúrgico e/ou 

fonoterápico. 

No Brasil, segundo Giannini (2013), estudos apontam a presença de rouquidão 

mencionada em algum momento da carreira por 66,7% dos professores, dados significativos 

que alertam para os efeitos adversos das alterações vocais no transcorrer do desempenho e da 

carreira. O desgaste da voz com o exercício profissional, em um estudo longitudinal, mostrou 

que, em um intervalo de dois anos, 65,2% das vozes pioraram (DRAGONE, 2011). 

A jornada de trabalho, as condições ambientais, o pó do giz usado para escrita em 

lousa, a postura ao falar, a competição sonora devido a ruídos internos e externos na sala de 

aula fazem com que o professor utilize sua voz excessivamente, muitas vezes com grande 

tensão na musculatura do pescoço, tornando-o assim grande candidato à disfonia.  

Entre as condições de trabalho, o ambiente empoeirado propicia o excesso de coriza e 

edema nasal, agredindo o sistema respiratório e, consequentemente, alterando o padrão vocal 

do professor. O ruído leva automaticamente ao aumento da voz em função da alteração do  
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feedback auditivo, pois, na condição de sobrepor a voz ao ruído externo e interno, o professor 

produz um maior esforço vocal, acarretando tensão na fala e, consequentemente, uma 

disfonia. 
 

Brassoloto e Fabiano (2000) relatam que hábitos inadequados como pigarrear, tossir e 

a predisposição alérgica manifestada pelas vias aéreas superiores, principalmente devido ao 

pó de giz, provocam irritação nas estruturas da faringe, da laringe e da mucosa das pregas 

vocais. Petter (2004) afirma a importância do conhecimento da fisiologia da fonação e 

acredita que medidas preventivas para o uso profissional da voz sejam a via adequada para a 

redução do número de professores com queixas vocais, bem como a possibilidade para 

melhorar as condições de vida dessa população. 

Dragone (2011) refere que a avaliação da voz nas atividades de vida, segundo a 

autopercepção dos professores participantes de estudos, revelou índices baixos de impacto, 

sem limitação e restrição significantes às atividades profissionais. Este dado merece atenção, 

pois favorece a compreensão dos problemas de adesão e de participação dos professores em 

ações propostas por políticas e programas/campanhas de saúde vocal: eles não sentem 

limitações, logo, não se interessam em aprimorar estes aspectos. 
 

Fatores múltiplos podem mascarar a percepção dos professores sobre a relevância da 

voz no trabalho docente, merecendo investigação aprofundada. Isto ressalta a necessidade 

constante de reavaliação das ações contidas nos programas de saúde vocal, nos quais os 

resultados objetivados somente se consolidarão com a participação ativa dos professores, que 

por sua vez ocorre a partir da percepção de que o investimento de tempo e atenção irá gerar 

benefícios imediatos no contexto profissional. 

O Brasil utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS) que é formado pelo conjunto de 

todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, de administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). No SUS, há centros denominados 

CEREST– Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, cujos objetivos são a 

identificação, prevenção e tratamento de agravos e doenças relacionadas ao trabalho. No 

município de Santos/SP, o CEREST/SEVREST é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, 

atuando como referência regional junto aos municípios de Santos, São Vicente e Guarujá. 
 

A atuação fonoaudiológica voltada para o trabalhador no SEVREST/CEREST  tem 

verificado a demanda acanhada de trabalhadores com alterações vocais, notadamente 

professores, que são os responsáveis pela formação de cidadãos colaboradores de uma 

civilização. Para isso, apesar de tantas possibilidades tecnológicas, ainda utilizam a voz como 
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principal instrumento de trabalho, principalmente na educação infantil e no ensino 

fundamental. 

Na rede pública de ensino, existem muitos professores com alterações vocais que são 

afastados temporária ou definitivamente da sala de aula. Estes, na maioria das vezes, 

demoram a perceber a alteração de sua voz e, portanto, não buscam cuidado a tempo de evitar 

o agravamento e o afastamento da sala de aula. Assim, por não perceberem suas vozes 

alteradas e não sentirem limitações, nem restrições por causa da voz nas atividades 

profissionais, não aderem às políticas e campanhas de prevenção existentes, tornando-as 

pouco eficazes. Segundo Viola (1998), o professor é o profissional que menos se ocupa em 

cuidar da voz. 

Zibeti (2011) relata que existem evidências de que necessidades e problemas 

relacionados ao uso da voz provocam impacto negativo na qualidade de vida do(a)s 

professore(a)s de Ensino Fundamental. As necessidades e problemas mais importantes são 

percebidos em situações da vida cotidiana relacionadas ao desenvolvimento da profissão e 

trabalho docente - como aquelas que requerem uso de voz alta (forte intensidade) em 

ambientes ruidosos (como salas de aula e de reuniões) e também aquelas que demandam 

coordenação pneumofonoarticulatória adequada - além das situações que envolvem aspectos 

subjetivos (como as emoções e sentimentos negativos dos sujeitos em relação à própria voz). 

 A vida de um professor vai além de sua atuação em sala de aula e do uso de sua voz 

como instrumento da profissão; há também aqueles docentes que vivenciam experiências com 

arte, dentro ou fora do ambiente profissional e utilizam a voz também como expressão 

artística. Na cidade de Santos, há um grupo de professoras da rede de ensino municipal que 

participa de um coral cênico, denominado Céu da Boca, que se apresenta em palcos da cidade 

e em outros Estados. Essas trabalhadoras e coralistas usam a voz tanto como ferramenta no 

exercício de sua profissão, como para manifestações artísticas, por exemplo, o canto.  

Do ponto de vista funcional, cantar é essencialmente diferente de falar, pois 

fisiologicamente, evidências indicam controle central em locais diferentes no cérebro e 

movimentação distinta dos músculos do trato vocal em cada ação. A habilidade para cantar 

existe em algumas pessoas, mas, em grande parte dos casos, as condições anatômicas e 

fisiológicas podem ser auxiliares importantes (COSTA; ANDRADA E SILVA, 1998) para o 

uso da voz. É importante destacar que as condições culturais e sociais no decorrer da vida de 

cada indivíduo também contribuem para o canto. 
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1.4. O Canto Coral  

 

É importante a conceituação de coral/coro enquanto forma de arte e como espaço de 

inserção social e convivência em grupo: o canto coral é constituído por todo e qualquer canto 

em conjunto, seja religioso ou profano. Para o coral profissional, há exigências de técnica 

vocal, maiores conhecimentos de música, de acordo com um repertório mais difícil e, 

portanto, de execução mais complexa, o que o diferencia do canto propriamente orfeônico, 

pois este trabalha um repertório mais simples, sem tantas exigências técnicas. Para Ribeiro 

(2012): “trata-se de uma prática da coletividade em que se organizam conjuntos heterogêneos 

de vozes e tamanho muito variável”. Nesses grupos não se exige conhecimento musical ou 

treinamento vocal dos seus participantes. 

Segundo Oliveira (1999), o Coro-Cênico não é apenas um fenômeno isolado do século 

XX, mas um fenômeno ligado à necessidade do ser humano de se comunicar também 

corporalmente. A união da música e teatro ou da música e movimento fez parte da atividade 

vocal desde os primórdios das civilizações. No coro grego, por exemplo, a música e a poesia 

caminhavam juntas, tendo ambas, como raiz, a magia oral. 

O canto coral é uma prática musical exercida e difundida nas mais diferentes etnias e 

culturas. Segundo Amato (2007), por mostrar-se como grupo de aprendizagem musical, 

desenvolvimento vocal, integração e inclusão social, o coro é um espaço constituído por 

diferentes relações interpessoais e de ensino e aprendizagem. O coro possibilita a geração e a 

difusão de conhecimentos musicais e vocais, estimulando a propriocepção e o aumento da 

qualidade de vida individual e dentro de uma comunidade. Os conhecimentos adquiridos 

pelos coralistas influenciam na apreciação artística e na motivação de cada indivíduo, 

independentemente de sua faixa etária, de capital social e do acesso à cultura.  
 

O coro constitui-se como uma ferramenta fundamental no estabelecimento de uma 

rede de configurações socioculturais, favorecendo a valorização da própria individualidade, 

da individualidade do outro e do respeito das relações interpessoais, em um compromisso de 

cooperação e solidariedade, contribuindo para inclusão e integração social.  
 

 

1.5. O Coro Cênico Céu da Boca 

 

O Coro Cênico 'Céu da Boca' é composto por 26 educadoras da Secretaria de 

Educação de Santos, em parceria com a Secretaria de Cultura. Foi criado em 2005 e é 

composto por professoras da Educação Infantil que, por meio de músicas, personagens e 
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temas, produz ensaios e apresentações coletivas que estão pautadas na arte de cantar, aliada ao 

movimento corporal suave, com o intuito de fazer renascer o olhar poético para o mundo.  

 Então, algumas questões nos instigaram a desenvolver esta pesquisa no mestrado 

profissional: a participação em coro seria uma boa estratégia para minimizar ou prevenir 

problemas com a voz? Haveria diferenças de posição subjetiva das professoras quando estão 

em sala de aula e quando estão no coro? Como essas professoras atribuem significados a essas 

diferentes experiências de uso da voz? Quais os efeitos possíveis para auxiliar no cuidado de 

si, no cuidado da voz e nos fatores de promoção da saúde vocal em professoras que atuam em 

canto coral? 

 

 2. JUSTIFICATIVA 
 

A partir da revisão de literatura preliminar para a escrita do desenvolvimento desta 

pesquisa, foi possível identificar que, apesar dos avanços nas investigações na área de 

Fonoaudiologia preocupadas com a saúde das professoras, são poucos os trabalhos focados 

nos aspectos subjetivos, como as percepções e experiências das docentes acerca do tema voz-

saúde vocal. Com intuito de avançar na produção de conhecimentos sobre estes aspectos 

pouco valorizados nas pesquisas sobre voz, as narrativas de história de vida foram utilizadas 

como recurso metodológico para a produção de dados na nossa pesquisa de modo a 

compreender como os sujeitos atribuem significados a sua experiência cotidiana e como 

percebem o cuidado de si. Entende-se que este projeto é inovador, pois visa a produzir 

narrativas de história de vida sobre o cuidado com a voz de professoras que a utilizam como 

instrumento profissional e como produção artístico-cultural na participação de um coro 

cênico. Neste sentido, arte, saúde e sociedade foram articuladas com vistas a favorecer a 

produção de conhecimentos sobre as percepções que professoras e coralistas têm acerca de 

sua voz e do uso dela, da saúde vocal e como interpretam e lidam com suas alterações vocais. 

Além disso, é possível afirmar que a pesquisa sobre o momento histórico e as políticas 

públicas que favoreceram o surgimento do coro cênico em Santos, inspirado ou não em outros 

modelos dentro ou fora do Brasil, pode contribuir com reflexões e propostas de ações voltadas 

para a saúde dessas trabalhadoras professoras.  

A interdisciplinaridade entre a Fonoaudiologia e a Música pode trazer várias e 

importantes contribuições para esses dois campos de conhecimento, tendo como eixo comum 

a Voz.  
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3. OBJETIVOS   
 
 

O objetivo geral da pesquisa foi investigar a percepção do uso da voz como ferramenta de 

trabalho e como instrumento de expressão de arte, em participantes de um coro cênico formado 

por professoras de escolas de educação infantil do município de Santos. 

     Como objetivos específicos foram elencados: 

 Compreender os significados atribuídos pelas professoras para a voz como 

instrumento de trabalho e como manifestação artística. 

 Compreender a relação que a professora estabelece entre a voz falada (uso 

profissional) e a voz cantada (uso amador).  

 Identificar a saúde vocal desse grupo de professoras, visando a promover estratégias 

voltadas para a prevenção e cuidados no plano individual e coletivo.

 Produzir cinco narrativas de história de vida com professoras que participam de coro 

cênico, de modo a demonstrar o contexto cultural e histórico de sua escolha 

profissional e que ofereceram a oportunidade de compor um grupo de um coro cênico. 





4. HIPÓTESES 

 
 

O canto em um coro cênico e a experiência de compartilhar a expressão artística da 

voz em um grupo podem colaborar para minimizar ou até prevenir os danos à voz e também 

para revelar o modo com que estas professoras cuidam da sua saúde e conduzem a sua vida.  

A participação em um coro cênico possibilitaria tanto o exercício das características 

singulares de sua voz quanto auxiliaria na organização psíquica e percepção corporal e vocal. 

 

 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual foi utilizado o método etnográfico, com 

uso de diários de campo e observação participante. A elaboração de narrativas de história de 

vida foi um recurso metodológico na produção de dados de pesquisa e de aproximação entre 

sujeito pesquisador e participante da pesquisa.  

A pesquisa etnográfica é uma atividade de trabalho de campo intensivo em uma área 
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específica, envolvendo a experiência pessoal do etnógrafo (CAIAFA, 2007). Como 

característica central deste tipo de pesquisa, está a inclusão da pesquisadora, de forma 

problemática, no desenvolvimento das atividades. A etnografia lida com uma profusão de 

dados e sentidos, que leva em conta toda a riqueza de informações e impressões que surgem 

no campo. 

O trabalho de campo é o aspecto definidor da pesquisa etnográfica, no qual o 

pesquisador se fixa no lugar, constrói laços e cultiva o dia a dia com aqueles que serão os 

alvos da escrita, participando do que se observa. 

Caiafa (2007) refere que o diário de campo é o recurso central do método etnográfico. 

A autora sustenta que os materiais que compõem o diário são impressões e o relato direto da 

observação-participação. Nele estão inclusos dois tipos de notas: as intensivas e as descritivas. 

As notas intensivas se referem às sensações, pensamentos, sentimentos que surgem durante a 

observação no campo, além de especificar quais sensações e sentimentos como alegria, 

tristeza, raiva compaixão, indiferença, assim como opiniões, palpites, hipóteses. Já as 

descritivas estão relacionadas às características do local, quantas e quais pessoas presentes, 

assim como a descrição do território e das situações marcantes e significativas. 

 

5.1. População 
 

Foram acompanhadas cinco professoras da Educação Infantil que participam do 

grupo Coro Cênico Céu da Boca:  

a) A regente e criadora do coro.  

b) Quatro professoras de educação infantil do município de Santos, que participam do 

coro cênico.  

O critério para a escolha do grupo Coro Cênico Céu da Boca se deveu ao fato de que 

ele privilegia, em sua formação grupal, a participação de professoras do ensino público 

municipal de Santos na ativa.  

 

Os critérios para a escolha das professoras que participam do Coro Cênico Céu da 

Boca foram os seguintes: 
 
 

 professoras da educação infantil em pleno exercício da profissão, 

 sexo feminino, 

 faixa etária entre 25 e 55 anos, 

 tempo de atuação em sala de aula há mais de cinco anos, pois neste tempo de uso 

da voz supõe-se que será possível a observação das alterações em decorrência das 
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atividades profissionais.  

 educadoras com jornada diária de 8 horas (aulas no período matutino e vespertino), 

pois este é o tempo máximo estipulado para a jornada de trabalho destas 

profissionais;

 duas professoras casadas que vivam com marido e filhos e duas professoras 

solteiras e sem filhos, para a observação se há influência do modo de vida no uso 

e/ou desgaste vocal nestes grupos.

A eleição destes critérios foi feita em função de que estas são as principais 

características da população atuante na rede pública de ensino de Santos. Foi também, 

baseada em dados relatados por Thomé (2007), que constatou que os fatores que se 

associaram positiva e estatisticamente de modo significativo às alterações vocais moderadas e 

severas foram: estar há mais de 20 anos atuando como docente, lecionando em dupla jornada. 

Os critérios de não-inclusão foram os abaixo citados: 

- professoras afastadas de sala de aula (provisória ou permanentemente)  
 

- tempo de atuação em sala de aula menor de 5 anos 
 
 
5.2. Instrumentos   
 

 

5.2.1. Diário de Campo 
 
 

O diário de campo é um instrumento de coleta de dados em pesquisas qualitativas.  

Foi utilizado para registrar/anotar dados recolhidos susceptíveis de análise, sendo uma 

ferramenta que permitiu sistematizar as experiências para posterior análise de resultados. Os 

registros retrataram a realidade vista do referencial do observador, com suas percepções, sua 

subjetividade e seu encontro com o campo e os sujeitos da pesquisa. 

Este instrumento foi escolhido porque, mais do que apenas guardar informações, pode 

conter reflexões cotidianas que, quando relidas teoricamente, são portadoras de avanços tanto 

no âmbito da intervenção, quanto da teoria (LIMA et al., 2002). 

 
 

5.2.2. Narrativa de história de vida 
 

A pesquisa por meio da narrativa, incluindo biografias, histórias de vida, 

autobiografias, relatos orais, depoimentos, vem sendo bastante difundida e utilizada nos 

últimos vinte anos. Alguns pesquisadores, como Josso (2006) e Goodson (2008), têm 

apresentado trabalhos significativos nessa área, que versam desde a constituição do educador 

reflexivo até a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação.  
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Ao escolher como material de análise as histórias de vida, é possível observar 

fragmentos da história da cultura, percebendo e reconhecendo o tempo e o espaço em que os 

sujeitos se inserem. Embora sejam relatos individuais, por meio deles é possível identificar o 

coletivo, já que se pode considerar que os indivíduos são frutos de constituições históricas, 

culturais e temporais (BOLDARINE, 2010). 

A narrativa livre de história de vida é um recurso metodológico abrangente, que 

contribui para a produção de conhecimentos sobre os desejos de ser e de vir a ser de seus 

narradores (JOSSO, 2006). Caracteriza-se como inovador nas Ciências Humanas por 

considerar como um de seus instrumentos de pesquisa a subjetividade, oferecendo voz aos 

sujeitos que pouco são ouvidos ou ofertando um pequeno espaço para que eles possam expor 

suas experiências e percepções. 

 

5.3. Desenvolvimento da Pesquisa 

 

5.3.1. Primeira etapa: 

Por meio de parceria com a SEDUC (Secretaria de Educação), foi realizado um 

encontro com o Coro Cênico Céu da Boca, no qual foi apresentada a pesquisa e seus 

objetivos. Também foram acompanhados os ensaios e as apresentações do coro durante um 

período de seis meses. A pesquisa foi realizada no local onde aconteceram os ensaios, em uma 

das escolas municipais (UME Alcides Lobo Viana, localizada à Av. Senador Pinheiro 

Machado, n. 606 – bairro Marapé,  Santos – SP) e os locais onde se realizaram as 

apresentações, como escolas, Orquidário Municipal, Concha Acústica de Santos e a 

Pinacoteca de Santos.  

 

5.3.2. Segunda etapa: 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre coros no Brasil: coro cênico, coros 

femininos, coros de professoras em atividade profissional.  

   

5.3.3. Terceira etapa: 

Foi produzido um diário de campo para cada encontro com os ensaios e apresentações 

do coro, no qual a pesquisadora registrou todos os acontecimentos, fatos, impressões e as 

observações realizadas, com o intuito de sistematizar as experiências para posterior análise. 

Também houve registros em gravações de vídeos e fotografias.  
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5.3.4. Quarta etapa: 
 

Foi realizado um encontro com o grupo das professoras para a escolha das interessadas 

em participar da pesquisa.  

  

5.3.5. Quinta etapa: 

Foram marcados encontros (dois a três) com cada uma das professoras, nos quais 

houve a recolha dos depoimentos, pautados na proposta de produzir narrativas livres de 

história de vida, nas quais não se priorizou questões fechadas, mas temas a serem abordados. 

O objetivo foi compreender as significações da voz para elas, a percepção que possuem do 

processo saúde – doença – cuidado com a voz, a música, o canto em suas vidas, o contato com 

a arte e suas atuações profissionais.  

 

5.3.6. Sexta etapa: 

 Esta etapa se refere ao produto desta pesquisa e está relacionada à elaboração, 

conjuntamente com as professoras, de estratégias voltadas para a prevenção à saúde e aos 

cuidados de si. Foi realizado um encontro com as professoras coralistas e nele surgiu a ideia 

de que a consciência da própria voz, da manutenção da saúde vocal e da utilização adequada 

da voz no trabalho docente por meio da música e do canto coral, deveria ser desenvolvida em 

todos os cursos de formação de professores, antes do início dos estágios, mas seria extensivo 

a quaisquer profissionais da área de Educação, mesmo já graduados e em atividade 

profissional. Portanto, o produto desta pesquisa se refere à construção de um curso que será 

oferecido para professores em formação. O conteúdo do curso de extensão a ser ministrado 

em conjunto pela pesquisadora e regente do coro cênico será apresentado no Apêndice. 

   

 5.4. Análise dos dados 

  
Para a análise qualitativa dos dados, foram utilizadas as notas do diário de campo e as 

narrativas de história de vida. O próprio diário de campo foi tomado como uma narrativa, na 

qual os indivíduos já estão situados quando começam a contar sua história, dentro e fora do 

campo ambiental.   

“O diário de campo é uma ferramenta de intervenção que 

tem o potencial de produzir um movimento de reflexão da 

própria prática, na medida em que o ato da escrita do vivido, 

no âmbito individual ou no coletivo, é o momento de reflexão 
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sobre e com o vivido, revelando o não dito e pressupondo a 

não neutralidade do pesquisador no processo de pesquisar.  

(PEZZATO, 2011, p.1299). 

Nesta pesquisa, que se insere na área de conhecimentos da Fonoaudiologia, foi dada ênfase às 

questões relacionadas à subjetividade, em detrimento dos aspectos mensuradores e 

instrumentais presentes na maioria das investigações fonoaudiológicas.          

As cinco narrativas de história de vida e o conteúdo do diário de campo foram analisados sob 

a perspectiva de alguns temas que denominamos analisadores.  

Analisadores são acontecimentos que revelam as múltiplas relações que ocorrem no plano da 

experiência da pesquisa, de modo a se considerar a intervenção e o como ela se constitui; 

além disso, analisam as implicações institucionais e o lugar que ocupa o pesquisador 

(IMBRIZI et al., 2012). Foi realizada leitura flutuante de modo a construir tópicos sobre os 

achados que se repetem e se sobressaem, como também aqueles interessantes e inovadores. 

Os tópicos não foram dispostos segundo hierarquia ou cronologia, pois são inter-relacionados, 

mas sim, de modo a acompanhar o processo da elaboração e produção escrita do texto para 

facilitar a compreensão do leitor (PASSOS et al., 2009). Os analisadores iniciais foram 

definidos: 

1- O uso da voz na arte e o uso da voz na profissão, no trabalho. 

2- A influência do tempo de trabalho no uso e/ou desgaste vocal. 

3- Como a organização do trabalho influencia na saúde vocal destas professoras. 

4- Como estas professoras/ cantoras cuidam da saúde vocal. 

5- Em relação ao estilo de vida, as diferentes formas de administrar o tempo e os 

diferentes papéis: mulher, mãe, professora, cantora e como estas mulheres cuidam de 

si mesmas (o cuidado de si). 

Logo a seguir, cada analisador foi novamente confrontado com trechos dos diários de 

campo e problematizado por meio da pesquisa e leitura de livros e artigos científicos sobre o 

tema.  

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da UNIFESP e pelo 

COFORM (Coordenadoria de Formação Continuada em Saúde) da Prefeitura Municipal de 

Santos. 

 Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



33 

 

 

(ANEXO B). 

 A estrutura da presente dissertação consta da Introdução e de três capítulos e as 

considerações finais. O primeiro capítulo, denominado Cantos da Voz trata de contextualizar 

o canto, mais especificamente o canto em grupo, o canto coral no mundo, passando pelas suas 

origens na Grécia e chegando até os dias atuais no Brasil. Foi investigada, também, a 

existência de coros cênicos femininos como o que é objeto desta pesquisa. E, por fim, foi 

apresentada a história do coro cênico “Céu da Boca”, sua origem, seus componentes, 

repertório, influências musicais. 

O segundo capítulo, intitulado Narrativas, consiste na apresentação das cinco 

narrativas, denominadas “a regente da voz”, “o encantamento da voz”, “os sonhos da voz”, “o 

pertencimento na voz” e “a superação na voz”, em que as coralistas participantes da pesquisa 

revelaram suas vivências, trajetórias, anseios, frustrações e a presença do canto coral em suas 

vidas. O terceiro capítulo apresenta a Análise dos Dados, embasada no referencial teórico 

construído durante a elaboração do projeto e a revisão da literatura sobre o tema da pesquisa. 

Ao final, apresentamos as Considerações Finais. 
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CAPÍTULO I 

OS CANTOS DA VOZ 

 

 1.1. O Canto Coral - a Origem 

 

 O canto é uma prática tão antiga como a humanidade.  A história do canto em 

conjunto tem seus primórdios intimamente relacionados à história da música. Monti (2008) 

refere que as primeiras canções, em coro, foram emitidas durante o canto de tribos primitivas 

e em rituais religiosos para clemência e agradecimento aos deuses. Documentos antigos 

encontrados no Egito e Mesopotâmia revelam a existência do canto coral ligado aos cultos 

religiosos e às danças sagradas. No período clássico, foram estabelecidos os pilares do canto 

coral dentro da cultura grega e entre cristãos. 

O termo choros nasce na Grécia e se refere aos grupos de cantores e dançarinos que 

somavam suas vozes para formar melodias distintas entre si. Com os gregos, o canto coral 

ultrapassou os limites religiosos e adentrou as festividades populares e o cristianismo, por sua 

vez, utilizou a música com o objetivo de transmitir mensagens litúrgicas e atrair mais fiéis 

para sua Igreja em expansão.  

O Cristianismo antigo adotou o termo latino Chorus que significava o grupo da 

comunidade que canta. No ocidente, a música cantada foi inicialmente estruturada pelo Papa 

Gregório I, originando o Canto Gregoriano. A principal característica do canto gregoriano ou 

cantochão (cantus planus) é a sua riqueza melódica e a ausência de polifonia. É cantada uma 

única melodia em uníssono e tem o ritmo livre, adaptando-se aos textos litúrgicos. 

Quanto ao padrão estrutural do canto coral, Fonseca (2007) refere que o Cantus-Planus, era o 

representante do canto monódico, mesmo sendo executado por um Coro e a música Figuralis, 

como representante do canto com mais vozes que, no decorrer do tempo, assume uma técnica 

mais rebuscada e artística. Importante enfatizar que o primeiro serviu de ponto de partida, de 

fundamento para o segundo, isto por volta dos séculos VII e VIII, quando surgiu uma 

polifonia “aparente”, tendo por base o Choral que se impôs como Cantus Firmus. Somente no 

século XI é que o sentido polifônico assumiu uma característica mais independente, mais 

polifonia real, e surge então o Cantus Floridus, que quebrou a monotonia, assumindo papel 

mais independente, inclusive ritmicamente. Assim, ocorreu no século XII, a primeira reforma 

coral. Com a estrutura a três vozes o coral atingiu seu apogeu no século XIII, principalmente 
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na França. Com o desenvolvimento da técnica coral, novas formas apareceram e se 

estabeleceu a tão comum estrutura a quatro vozes – soprano, contralto, tenor e baixo. 

Quanto à música, havia três formas corais distintas: o Conductus, forma mais festiva; 

o Rondellus, uma espécie de cantiga de roda; e o Motetus, a forma mais original e a que mais 

se desenvolveu. Posteriormente, no século XIV, com Guilaume de Machaut, surge a Missa, 

em que eram cantadas as principais partes da missa católica - Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 

com Benedictus, Agnus Dei. 

No decorrer de 1324, surge o cânone “Summer is incumen in” na Inglaterra, com uma 

sonoridade estranha para os padrões da época, mas com contribuição decisiva para o 

desenvolvimento posterior do coro. Em 1330 aparece pela primeira vez uma missa completa a 

mais vozes - “Missa de Tournais” e a missa de Machaut de 1364 (FONSECA, 2007). 

A partir do Séc. XV, o Coro começa a assumir a estrutura que é adotada atualmente. A 

primeira escola de canto foi fundada pelo papa Silvestre I, no século IV e com a reforma 

protestante no século XVI, foi reforçado o uso do canto coral em ambientes religiosos, o que 

se manteve até meados dos séculos XVIII e XIX. Outro personagem importante foi Lutero, 

frade agostiniano e músico, que, além de promover as bases da Reforma Protestante, 

organizou e propagou por toda a Alemanha melodias populares e o canto gregoriano em 

alemão, pois assim as pessoas entendiam e compreendiam o que cantavam (FONSECA, 

2007). Em 1524, apresenta a coletânea Enchiridion que correu o mundo trazendo novos 

adeptos a sua doutrina. 

Porém, com as transformações políticas e econômicas desse período, alterações 

profundas ocorreram na sociedade também em relação aos aspectos culturais e foi observado 

um grande aumento no número de coros independentes das igrejas. E, em vários países da 

Europa, como França, Áustria e Alemanha, a maior parte da população participa ou já 

participou de grupos corais (MONTI, 2008).  

Com o decorrer do tempo, a prática coral se desenvolveu e se desligou do clero. 

Grupos surgiram em que somente a música sacra era permitida, mas aos poucos a música 

profana foi incluída. Esses grupos tinham como objetivos cantar e estudar. Estabeleceram-se 

escolas de canto e os grupos eram formados por “Dormitoriales”- internos nas escolas e 

também responsáveis pelos serviços da igreja, e por grupos externos de amadores 

(FONSECA, 2007). 

 No período Barroco, com J.S.Bach (1685-1750) e Haendel (1685-1759), observa-se a 

expressão máxima do canto coral: os gêneros mais cultivados são a “Paixão” e a “Cantata”, 

juntamente com o “Oratório” e a função do coro deixa de ser exclusivamente litúrgica. A 
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partir dessa época criam-se associações de canto e outras agremiações que visam à prática do 

canto coral com música profana. Inúmeras escolas, fundações, conservatórios, são fundados 

com foco na restauração e renovação da prática coral. Um desses grupos formados e em 

atividade até os dias de hoje é o coro de meninos da Igreja de São Thomas (Thomanerchor), 

fundado em 1212 em Leipzig, na Alemanha, considerado um dos mais famosos e prestigiados 

do mundo e teve J.S.Bach como regente e cantor. 

No século XIX, o movimento coral organizou-se fortemente na Alemanha com a 

denominação Liedertafel. Na França, o movimento Orphéon surgiu e foi divulgado 

fortemente na primeira metade do mesmo século, com apoio de Napoleão III. A nomenclatura 

Orphéon foi utilizada pela primeira vez em 1833, por Bouquillon-Wilhem, professor de canto 

nas escolas de Paris, nas quais o canto coral passa a ser disciplina obrigatória. O vocábulo 

“orfeão” (orpheón) se referia aos grupos de discentes das instituições regulares de ensino que 

se reuniam para cantar em audições públicas e era uma atividade popular e obrigatória nas 

escolas municipais de Paris. O termo seria uma referência a Orfeu, deus músico e poeta na 

mitologia grega, que está vinculado à origem mítica da música e à sua capacidade de gerar 

comoção naqueles que a ouvem. O deus, filho da musa Calíope e de Apolo, era o mais 

talentoso músico que já viveu. Segundo a mitologia, quando Orfeu tocava sua lira, os pássaros 

paravam de voar para escutar, os animais selvagens perdiam o medo e as árvores se curvavam 

para pegar os sons no vento. Esta associação mitológica refere-se também ao objetivo de 

transmitir valores morais e padrões de pensamento e comportamento por meio das canções, o 

que está relacionado aos objetivos com o qual o Canto Orfeônico foi utilizado na França, e 

também, no Brasil (MONTI, 2008).  

Para Gilioli (2003), o Canto Orfeônico, por meio de mensagens e das tentativas de 

incutir comportamentos nos seus praticantes e espectadores, tornou-se um interessante 

instrumento com propósitos sociais e político-ideológicos, atendendo à necessidade do 

momento político-social no qual a França se encontrava, no século XIX. Nesse âmbito, 

proporcionava um efeito comovente pela linguagem musical vinculada à transmissão de 

valores e conceitos morais por meio das letras das músicas assumindo assim, um caráter e 

compromisso mais social.  

O Séc. XX aprimora certas práticas e tenta voltar às origens de cada estilo, procurando 

através da pesquisa, não falsear o espírito da época em que a obra foi criada (FONSECA, 

2007). 
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1.2. Canto Coral no Brasil 

O ensino de Música já se encontrava presente nas salas de aula desde o início do 

período republicano, sendo, na maioria das vezes, nas escolas normais e primárias. No início 

do século XX, a música nas escolas brasileiras estava ainda atrelada à sua função higienista, 

pois a prática do Canto mostrava um caráter disciplinador e socializador na escola, pois 

privilegiava o trabalho em grupo, o que era entendido como um dos pontos essenciais para a 

educação de “massa”, colocada pelas autoridades da Educação das décadas de 30 e 40. As 

vantagens da educação musical ocorriam mais pela promoção da convivência em grupo do 

que a formação teórica, técnica e estética do aluno (LEMOS JR., 2005). 

           Assim, a música assumia uma função harmônica na escola, isto é, para o melhor 

desenvolvimento do aluno, havia disciplinas que trabalhavam atividades prazerosas, além 

daquelas de cunho estritamente científico. O ensino musical no país passava por duas 

finalidades do ensino: a de “higiene moral” e a do “estímulo à cidadania” (LEMOS JR, 2005). 

Em 1930, o maestro Heitor Villa-Lobos (1887-1959) apresentou um projeto de 

reformulação do ensino de Música para as escolas paulistas e, posteriormente, brasileiras, no 

qual apresentava os benefícios da Música para os estudantes de todos os níveis: primário, 

secundário e normal, no qual se inseria o projeto nacional do Canto Orfeônico. Para Villa-

Lobos, o referido projeto, seria um meio eficaz de popularizar a Música, pois o aluno faria 

parte do espetáculo por meio de canções populares e hinos patrióticos, e não com as canções 

eruditas do tradicional coral. Baseado neste princípio, o Canto Orfeônico foi adotado como 

uma ideia viável para implantação nas escolas brasileiras, não sendo necessários aos seus 

componentes conhecimentos profundos de técnica musical. Lemos Jr. (2005) refere duas 

denominações dadas aos CÓROS ORFEÔNICOS: Popular ou Coral. Popular quando, 

formados por vozes sem estudo especial de canto, mas bem controladas, em perfeita 

disciplina, entoavam hinos patrióticos e canções populares, no qual se enquadravam os 

Orfeões escolares. Já os corais, formados por vozes mais ou menos educadas, cantavam 

músicas eruditas, clássicas. 

Em 1943, o Maestro Heitor Villa-Lobos deixou a superintendência do Distrito Federal 

e fundou o Conservatório Nacional do Canto Orfeônico, de âmbito federal, com o objetivo de 

formar professores e de orientar o ensino musical em todo o território brasileiro, 

preocupando-se em oferecer as diretrizes para o ensino da Música e Canto Orfeônico nas 

escolas brasileiras. Villa-Lobos manteve uma posição de destaque no ensino de Canto 

Orfeônico do país, sendo referência para os diversos livros didáticos da disciplina. 
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 Segundo Lemos Jr. (2005), na portaria Ministerial nº 300, de 7 de maio de 1946, 

referente ao ensino de canto orfeônico nas escolas secundárias do país, observa-se que o 

ensino de Canto Orfeônico tinha as seguintes finalidades: estimular o hábito de perfeito 

convívio coletivo, desenvolver os fatores essenciais da sensibilidade musical, baseados no 

ritmo, no som e na palavra, incutir o sentimento cívico, de disciplina, o senso de solidariedade 

e de responsabilidade. Dentro deste escopo, Villa-Lobos estimulava o nacionalismo na 

cultura, na música, ficando marcada sua participação como uma das mais importantes na 

Semana de Arte Moderna de 1922. 

 “As concepções de Villa-Lobos e de uma geração de músicos 

contemporâneos a ele estavam inseridas no que se convencionou 

denominar de nacionalismo musical. Estes compositores nacionalistas e 

de tradição musical erudita se relacionaram e se apropriaram, de modo 

muito particular, dos elementos musicais populares. Maestros como 

Francisco Mignone, Lorenzo Fernandez, Camargo Guarnieri, Luciano 

Gallet e como o próprio Villa-Lobos tiveram como marca de suas obras 

a incorporação de elementos musicais do folclore rural, matriz que seria 

a base da “verdadeira” expressão artística brasileira, e que deveria ser 

cuidadosamente separada – segundo as considerações da época – das 

formas deletérias praticadas na cidade, com suas tendências para o 

popularesco de apelo fácil e para a degradante influência estrangeira”. 

(PARADA, 2008, pág. 175) 

 

As características das obras destes maestros são destacadas até nos dias atuais como 

exemplos desta “verdadeira” expressão musical brasileira. 

Segundo Contier (2013), a pesquisa do folclore como fonte inspiradora do artista culto 

foi aplaudida por intelectuais modernistas das mais diversas tendências políticas: comunistas, 

liberais, anarquistas, integralistas.  

1.3.  Coro Cênico no Brasil 

A partir da década de 1930, com o rádio e as primeiras gravadoras no Brasil, a música 

brasileira começa a ser influenciada pelas gravações norte-americanas. Nessa fase, surgiram 

os primeiros grupos vocais brasileiros, predominantemente masculinos, com um repertório 

popular. Sousa (2011) refere que, a partir dos anos 1960-70, muitas mudanças foram 

introduzidas na música coral no Brasil, privilegiando a música brasileira popular e urbana, 

tanto na forma de cantar (afastando-se do padrão erudito europeu e aproximando-se do timbre 

do canto popular) como na escrita coral com arranjos com a estética da música popular na 

composição tradicional. Desse modo, há um distanciamento da música erudita e do canto 

lírico e uma aproximação da estética popular, em especial como decorrência da atuação de 

alguns compositores do grupo Música Nova. 
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Segundo Santos (1999), no início dos anos sessenta, surge na cidade de São Paulo um 

movimento por uma música nova, revolucionária, que fazia oposição ao academismo 

dominante, com continuidade na cidade de Santos, com a criação do Festival Música Nova, 

em 1962, pelo compositor santista Gilberto Mendes (1922-2016). Evento anual realizado em 

Santos (em algumas edições simultaneamente em São Paulo ou Ribeirão Preto), tendo em 

2015 sua 49ª edição, difunde as tendências da música contemporânea brasileira, enfatizando a 

criação de vanguarda, o experimentalismo, novas linguagens e técnicas musicais e novos 

materiais. É importante ressaltar o engajamento político que caracterizava o Festival Música 

Nova: como exemplos significativos, podem ser citados “Mamãe eu quero votar” e “Vila 

Socó meu amor”, ambas de autoria de Gilberto Mendes. 

“O Festival Música Nova inaugura fonte nova de 

abordagem do tema musical que implica não apenas 

reflexão como ato de pensar a música, mas induz e 

estabelece contato necessário com outras faces do saber: 

a filosofia, a estética, a semiótica, assim como também 

ensina o músico a pensar a si mesmo como compositor. 

A produção do FMN acontece em sintonia  com um 

importante momento de virada na arte internacional, a 

década 1960/1970, período de transição da arte 

moderna para a contemporânea”. (SANTOS, 2014, 

pág.4) 

Segundo Sousa (2011), na década de 1970 surge a figura de Marcos Leite (1953-2002) 

– maestro, compositor e arranjador, considerado um divisor de águas no canto coral brasileiro, 

pois reinventa o próprio coro por meio de experiências que incluíam o corpo do cantor nas 

apresentações dos grupos - rompendo, assim, com o padrão dos grupos corais cujos modelos 

remetiam às igrejas ou mesmo ao Canto Orfeônico de Villa-Lobos. Marcos Leite define a 

diferença do ator para o cantor: o ator conta uma história para plateia, o cantor canta uma 

história para plateia (KOHLER, 1997).  

Celso Branco, pesquisador em História da Música, refere que o coro cênico surgiu nos anos 

1970 e 1980, no Brasil, quando dois maestros - Samuel Kerr e Marcos Leite - se destacaram 

no cenário nacional por incluírem linguagens cênicas nas apresentações dos corais (MULLER 

& FIAMIGHI, 2014). Samuel Kerr, considerado grande mestre do coral brasileiro, foi 

professor de regência na USP e UNESP, regendo diversos corais em sua trajetória, como o 

Coral da UNESP e Coral do Estado de São Paulo. Sempre atento à busca de inovações, o 

maestro realizou, nas décadas de 1980 e 1990, ações de coro virtuais com aulas à distância, 
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algo muito pouco usual numa época em que as comunicações eram feitas via malote, sedex e 

telegrama, sem e-mail ou os atuais recursos tecnológicos.  

Em 1972, Kerr e o Coral da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo realizaram um estudo cenográfico e de figurino com uma música de Chico Buarque. No 

ano seguinte, em decorrência desta atuação, incluíram a expressão corporal para coreografar a 

ação dos cantores, um espetáculo com engajamento político. Os arranjos de Kerr 

possibilitaram um repertório atualizado e engajado na situação política do Brasil, o que foi 

reforçado pela linguagem teatral incorporada à musica. A partir daí, sempre conduzia os coros 

em torno de um eixo temático, montando espetáculos com performances cênicas, figurinos e 

cenografia próprios (CAMARGO, 2010). 

Além da escolha do repertório, ele buscou uma nova abordagem pedagógica nos 

ensaios, levando as pessoas a descobrir a alegria de cantar, e a acreditar que suas dificuldades 

musicais seriam superadas gradativamente com o processo lúdico do coro. Um dos fatores 

que beneficiaram este processo foi a elaboração do arranjo dentro das possibilidades de 

determinado grupo (CAMARGO, 2010). 

“A vivência coral é sempre terapêutica, e capaz de 

provocar a eclosão de qualidades e vibrações sonoras 

que definem o repertório escondido dentro de cada 

pessoa” (KERR, 2006, pág. 205).  

  No decorrer dos anos sessenta, setenta e oitenta, em que o Brasil vivia o auge da crise 

política e da expansão da indústria cultural, o que contribuiu para a corrosão de várias 

tradições regionais, Kerr conseguiu resgatar e compilar, através de arranjos e sonoridades, as 

marcas musicais de comunidades do estado de São Paulo. 

Para Bucci (2007), coro cênico é uma noção em processo de elaboração, uma 

"definição" em progresso, que arrisca conceituações buscando fundamentos no estudo da 

evolução do coro grego, mais precisamente a partir da manifestação cerimoniosa - rito - que 

associava o canto ao recitativo. Há também a associação com a magia e animismo dos rituais 

e cultos que estão na origem do teatro asiático. Para Bucci (2010), o coro cênico se refere a 

um grupo de pessoas que se reúne com o objetivo de produzir, expressar-se e comunicar-se 

por meio de um produto artístico híbrido que contempla duas linguagens: o canto coral e o 

teatro. Este é o termo mais utilizado, mas também observa- se coro performático, grupo 

musical cênico, vocal cênico, cantores cênicos, coro cênico/performático. 

Para os corais que montam espetáculos cênicos, se faz necessário realizar um trabalho 

que alie preparação vocal e corporal. A renovação do canto coral teve como consequência 
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uma mudança dentro da concepção de apresentação para uma concepção de espetáculo, 

utilizando a dança e/ou o teatro (SOUSA, 2011). 

O Coro Cênico Bossa Nossa, com direção musical de Adriane Biagini e a direção 

cênica de Magno Bucci, surge em 1991, utilizando essa modalidade de canto coral que, 

atualmente, é difundida em muitas cidades do Brasil. Em 2007, o Bossa Nossa organizou o I 

Encontro Brasileiro de Coro Cênico na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Muller 

(2013) refere que, no Brasil, existem cerca de 30 grupos que desenvolvem esse trabalho 

musical e cênico. O V Encontro Brasileiro de Coro Cênico ocorrido em 2011, em Ribeirão 

Preto (SP) contou com a presença de alguns profissionais considerados precursores deste 

movimento: Samuel Kerr, Patrícia Costa e Izaíra Silvino. Em setembro de 2015, em Ribeirão 

Preto (SP), o Coro Cênico Bossa Nossa promoveu a sexta edição do Encontro Brasileiro de 

Coro Cênico, que, além de cinco espetáculos de produções de corais brasileiros, também 

realizou uma agenda paralela de formação para cantores, com espaço para reflexão teórica 

sobre esta arte que engloba teatro e canto coral. Um dos objetivos do encontro foi mapear e 

cadastrar grupos que atuam no país, desenvolvendo trabalho cênico e musical de forma 

simultânea, com linhas de atuação distintas, que valorizam desde a prática do cantar com 

movimentação, passando pela ilustração da música até a formação cênica mais elaborada. Em 

todas as produções existentes no país, a qualidade musical é o ponto forte de valorização. Para 

Magno Bucci, o Brasil produz um trabalho com coros diferente da proposta comum em todo o 

mundo, a qual é identificada por um grupo de cantores estáticos, com vestes próprias e 

postura formal.  

    Atualmente observa-se, em diversos grupos corais, uma forma mais tradicional de fazer 

música: normalmente focam seus trabalhos no canto em grupo, na sonoridade e se apresentam 

todos em lugares fixos, divididos organizadamente em naipes de soprano, contralto, tenor e 

baixo, entrando no palco com pastas que auxiliam na leitura do repertório e com a presença do 

regente comandando o coro. A técnica vocal, aliada ao repertório e a jogos teatrais, mostra ser 

de fundamental importância dentro desta nova modalidade que exige do cantor um 

conhecimento de maior profundidade na interpretação musical e maior consciência de sua 

presença cênica, além do figurino e cenário para a construção de identidade dos personagens 

na montagem dos espetáculos. (MULLER & FIAMIGHI, 2014).   

A literatura que tem como tema o coro cênico no Brasil ainda é muito restrita, talvez 

por ser uma modalidade artística recente. Oliveira (1999) documenta o processo de criação e 

sistematização do coro cênico no Brasil, particularmente no estado de São Paulo, por meio de 

levantamento e análise do trabalho do Maestro e professor Samuel Kerr, além do relato de 



42 

 

 

experiências de dois coros amadores do interior do estado. Na década de 1960, houve a 

incorporação da canção de massa no canto coral, assim como a influência da Arte dessa 

década, que propiciou a formação do Coro Cênico em duas modalidades: a “vanguardista”, 

baseada no Movimento Concretista, e a “cancionista”, oriunda da música popular. O autor 

refere que o canto coral, antes uma expressão unidirecional, volta-se a uma concepção 

múltipla de expressão artística, criando várias outras técnicas e a sua relação com os coros 

amadores. 

Costa (2009) investigou a expressão cênica como excelente facilitador do canto coral, 

principalmente para adolescentes, pois oferece uma gama maior de possibilidades criativas e 

soluções originais para o desenvolvimento da linguagem coral, além de instigar os 

participantes ao exercício do autoconhecimento. A autora participou da Orquestra de Vozes 

Garganta Profunda com Marcos Leite, um dos precursores do coro cênico, e entrou em 

contato com outra concepção coral, que focalizava a performance e com diversos elementos 

cênicos incluídos em seus ensaios e apresentações. O conceito de expressão cênica que a 

autora defende é o de que a teatralização de um espetáculo, ou mesmo apenas de uma música, 

empresta elementos extras à interpretação dos cantores, fazendo novas conexões com a 

plateia, além da comunicação musical já esperada. 

Muller (2013) produziu uma dissertação que estudou o coro cênico como fator 

transformador do movimento coral no Brasil, que derivou dos reflexos do processo de criação 

e sistematização do coro cênico na produção musical do eixo Rio/São Paulo e, 

posteriormente, na região Sul do país. A autora aborda, por meio de uma perspectiva 

histórica, os elementos que contribuíram para o surgimento desta modalidade de canto coral: 

o Canto Orfeônico e grupos vocais entre as décadas de 1930 e 1960 que desenvolveram uma 

nova formatação para arranjos de Música Popular Brasileira; o panorama cultural na segunda 

metade do século XX com os diversos movimentos artísticos, como a Contracultura, os 

Festivais da Canção, Tropicalismo, Experimentalismo e a Vanguarda Paulista. A autora 

também faz referências às concepções de coro cênico que agregam o teatro e a dança dentro 

do canto coral, por meio do depoimento de seus principais agentes; a nova função do cantor é 

discutida a partir da perspectiva do “cantor emancipado”- aquele que incorpora 

conhecimentos nas áreas de fisiologia e técnica vocal, música num âmbito geral, teatro e 

movimento, suprindo assim as necessidades que esta arte exige. 

Muller e Fiaminghi (2013) discutem sobre a definição e aplicação do conceito de Coro 

Cênico, na perspectiva de um trabalho coral que procura a integração com outras artes, como 

o teatro e a dança, e a identificação do uso de uma técnica diferenciada do cantor de Coro 
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Cênico. Enquanto alguns autores acreditam que todo coro é cênico, outros argumentam que há 

especificidades nesta modalidade de coro. No canto coral cênico, a grande especificidade é a 

que se refere ao fato de que a neutralidade dos cantores no palco é quebrada com jogos 

teatrais que visam a uma maior presença cênica, fugindo dos padrões tradicionais pré-

estabelecidos, além de alguns coros cênicos também utilizarem o figurino e o cenário para a 

construção de sua identidade na montagem de espetáculos. 

Pode-se concluir que os diversos autores citados neste capítulo utilizam a expressão 

“Coro Cênico” para os grupos que atualmente têm baseado seus trabalhos em propostas que 

visam a abranger as artes de forma integrada, equilibrada. Assim, além do canto coral, passam 

a fazer parte do escopo desses grupos a expressão corporal, o teatro e a dança, aliados a 

trabalhos de percussão corporal. Enfatizando que a técnica vocal, aliada ao repertório e aos 

jogos teatrais, mostra ser de fundamental importância nesta modalidade que exige do cantor 

um conhecimento mais profundo na interpretação musical e maior consciência de sua 

presença cênica. 

No que se refere à existência de coro cênico feminino, o que foi possível pesquisar, 

resume-se a ementas, entrevistas, programas de espetáculos, propostas de oficinas, minicursos 

e internet. São raras as pesquisas acadêmicas sobre o tema. O conteúdo desta "literatura" 

revela algumas apropriações e aplicações feitas pela prática coral do que é específico da arte 

cênica. Todavia, no que tange à cena, as argumentações sinalizam precários e superficiais 

eixos de análise acerca do que anunciam os princípios mais gerais da expressão artística no 

teatro (BUCCI, 2007). 

Qualquer site de busca para "coro cênico" oferece uma quantidade significativa de 

referências. Entretanto, os paradoxos sobre o tema aparecem de imediato. Para exemplificar 

alguns deles: há agrupamentos corais que propõem o desenvolvimento do coral cênico através 

de exercitação a partir da "articulação das palavras, utilizando a expressão corporal e 

facial" com a finalidade de "desenvolver nos participantes uma interpretação expressiva da 

música". Disciplinas curriculares de "coro cênico" praticamente podem ser condensadas numa 

única ementa que invariavelmente oferece a prática musical coralística, aplicada ao teatro, 

como instrumentalização para outras disciplinas de "música e ritmo". Quando há necessidade 

de seleção de interessados em participar desse tipo de trabalho, a escolha passa pela avaliação 

da aptidão do candidato além de "entrevista, análise da extensão da voz, afinação, ritmo, 

memorização de melodias e coordenação motora para cantar e dançar ao mesmo tempo".  

Outros corais cênicos, após fundamentarem substancialmente a parte musical a ser 

desenvolvida, acrescentam que utilizam nos seus espetáculos elementos de linguagem cênica 
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e expressão corporal; da mesma forma, há grupos que por meio de arranjos originais e com a 

utilização natural e consciente do corpo, desenvolvem uma proposta estética única, numa 

evidente integração das artes, como afirma Bucci (2007). 

Quanto ao aspecto “coro essencialmente feminino”, em uma busca ampla pelo Brasil, 

realizada por meio da pesquisa em sites de universidades, igrejas, empresas, instituições 

sociais, organizações não governamentais, além de páginas nas redes sociais de coros em 

atividade, inclusive a página da Associação de Regentes e Coros Infantis – ARCI, observa-se 

um número razoável de corais femininos, a maioria no “formato” tradicional, alguns que se 

colocam como cênicos e outros que não se definem assim, como o Studio Coral – vozes 

femininas da Escola de Comunicação e Artes- ECA da Universidade de São Paulo – USP. 

Nesta busca, foi encontrado um coro na forma tradicional (não cênico) de professoras, em sua 

grande maioria aposentadas do CCP (Centro do Professorado Paulista), denominado “Coral 

Mestras Cantoras”, fundado em 1995, com um repertório de músicas brasileiras e folclóricas. 

 Com essas informações, pode-se considerar que, possivelmente, o único coro cênico 

composto exclusivamente por professoras é o Coro “Céu da Boca”, com sua especificidade: 

professoras da Educação Infantil em atividade diária.1 

   

1.4. Histórico do Coro no Cenário Musical da Baixada Santista 

Dentro da efervescência política, cultural e musical das décadas de sessenta e setenta 

que a cidade de Santos vivenciava, surgiram vários grupos musicais, mas um deles é ponto de 

referência para a maioria dos cantores e músicos desde aquela época até os dias de hoje. Esse 

grupo chama-se Madrigal Ars Viva, criado em abril de 1961 com o objetivo de divulgar a 

música antiga e contemporânea. Surgiu no momento em que havia no ar um desejo de resgate 

da música renascentista, ao mesmo tempo em que crescia o Movimento Música Nova. Este 

desejo foi logo captado pelos compositores Gilberto Mendes e Willy Corrêa de Oliveira, e 

também das professoras Adriana Oliveira e Dulce Fonseca, do Conservatório Lavignac.  

                                                      
1 Interessante citar um coro feminino, nos Estados Unidos, mas não cênico, o “Brazilian Voices”, composto por 

mulheres, em na sua maioria imigrantes brasileiras que, desde 2001, cantam Bossa Nova, faz apresentações para 

promover a cultura brasileira, educação e integração social, com apoio financeiro, colaboração e parceria de 

várias organizações interessadas na promoção e preservação da diversidade cultural. 

(http://brasilmais.com/portal/brazilian-voices/, acessado em 21/02/2016). 

 

http://brasilmais.com/portal/brazilian-voices/
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Na verdade, o Ars Viva transformou-se, de conjunto vocal, em um grande laboratório 

para compositores, maestros e professores. Trabalhava-se com peças de compositores vivos, 

inclusive os de vanguarda e os experimentais. 

Segundo Santos (2014), o Madrigal Ars Viva foi o porta-voz, na música coral, do 

movimento Música Nova e participou de todos os festivais. Refere que praticamente todos os 

compositores eruditos do Brasil conhecem o coro, figurando em muitas referências da área de 

música. Havia um privilégio para a técnica vocal no trabalho com os cantores do coro. 

Neste cenário, diversos regentes de coro dos dias atuais foram diretamente 

influenciados pelo clima e pela música do Festival Música Nova e seus autores, 

principalmente Gilberto Mendes.  Merecem menção o Grupo Rinascita (essencialmente 

instrumental) e o Coral Zanzalá. 

O Grupo Rinascita surgiu em 1974, a partir da ideia do maestro Rodrigo Augusto 

Tavares, juntamente com alunos do Conservatório Municipal de Cubatão, com o objetivo de 

levar ao público melodias renascentistas, que os músicos aprendiam em sala de aula. Com 16 

músicos, são usados instrumentos de época, como violas da gamba, guitarras barrocas, 

alaúdes, cello barroco,  percussão, contrabaixo e uma família de flautas doce, réplicas de 

instrumentos utilizados entre os séculos XVI e XVII. Durante mais de 20 anos, funcionou 

como um projeto experimental, mas em 1986 foi oficializado como projeto integrante e 

mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Cubatão. Atualmente, é o único grupo de 

música renascentista desse porte, incorporado por uma prefeitura na região da Baixada 

Santista, no estado de São Paulo. 

Já o Coral Zanzalá - com um nome poético, já que zanzalá significa “flor de Deus” e é 

o nome da flor aleluia, que floresce na Serra do Mar, na região da Baixada Santista - iniciou 

sua trajetória em 1978, dentro do Conservatório Musical de Cubatão (atual Escola Técnica de 

Música e Dança), pelas mãos do maestro Rodrigo Augusto Tavares, como um projeto 

experimental, sendo oficializado em 1993. Nestes 38 anos de atividades, com repertório do 

erudito ao contemporâneo, tornou-se referência regional pela qualidade técnica e atuação 

cênica de seus componentes e produziu vários espetáculos, dentre eles “Ópera do Malandro” 

(2005), “De tudo se faz Canção” (2008), “Queen Sinfônico” (2011) e “Help” (2012), estes 

com a participação da Banda Sinfônica de Cubatão. Em 2013, “Alexander Nevsky” 

(Prokofiev); e nove coros do Messias de Haendel, fizeram uma apresentação no Lincoln 

Center, em New York (EUA), em 2014. Atualmente com sessenta cantores, regido por Nailse 

Machado e Maria Fernanda Tavares, é considerado um dos treze corais mais importantes do 

Estado de São Paulo.  
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1.5.  A Artista Educadora e Criadora do Coro Cênico “CÉU DA BOCA” 

Este cenário artístico, cultural em ebulição, rico em expressão criativa influenciou 

indiretamente uma jovem musicista, mais especificamente pianista, chamada Iva Passos, que 

iniciava sua carreira. 

A artista fez sua introdução no universo da Música quando iniciou os estudos de piano 

aos 8 anos de idade com Maria Isabel Araújo. Também foi aluna do maestro João de Souza 

Lima, um grande professor, grande pianista, em São Paulo, e Alfredo Cerquinho, no final da 

década de 1970, início de 1980, além de master class com Gilberto Tinetti. Aos 17 anos, 

ganhou uma bolsa para estudar em Portugal, na Escola Helena Costa, mas sua mãe não 

permitiu a viagem. Frequentou o Conservatório Lavignac, onde foi aluna da professora 

Adriana Oliveira, musicista, psicóloga e escritora que insatisfeita com os métodos tradicionais 

do ensino de música, buscou novos caminhos até chegar ao método do alemão Carl Orff, 

transformando-se em pioneira, no Brasil, do ensino que primeiramente conduz os sons aos 

sentimentos e ao coração, para depois exercitar a mente em escalas, pautas e sustenidos.  

Iva iniciou faculdade de música na Santa Marcelina, em São Paulo. Até os 28 anos 

atuou exclusivamente como pianista erudita e se dedicou apenas ao piano. Após um 

casamento de curta duração e com uma situação financeira difícil, Iva enveredou pelo mundo 

da Educação, inicialmente em uma escola privada tradicional em Santos – Escola Americana. 

Lecionou também na faculdade de Música e no Conservatório do CARMO em Santos, além 

de ministrar uma disciplina eletiva de música, no curso de Odontologia da Universidade 

Metodista em São Bernardo do Campo.  

A musicista vivenciou sua formação e evolução musical em uma época importante da 

história de Santos, nas décadas de 70 e 80, uma época de ebulição cultural e política, 

resistência importante, onde um dos grandes símbolos foi Gilberto Mendes, compositor, 

maestro que iniciou o Festival Música Nova. Como seu foco era música erudita tradicional, 

causava-lhe estranhamento a música nova que se difundia em várias vertentes, mas também 

lhe agradava. Porém, o que a realizava musicalmente era a música erudita, a música de Bach, 

Beethoven, Chopin. Era pianista muito rígida, muito ligada às técnicas clássicas, presa à 

partitura, como ela mesma relata em um dos encontros para esta pesquisa. Nesse contexto, é 

possível a dedução de que, mesmo Iva não tendo participado direta e ativamente deste cenário 

da Música Nova, ele deu sustentação, estofo à criação artística, ao trabalho e à ousadia da 

regente. 
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No Conservatório Lavignac, conheceu a improvisação e observou Adriana Oliveira em 

sua proposta de trabalho corporal e musical. Desta forma, Iva cada vez mais se interessou pelo 

improviso musical, o que ficou mais intenso, muitos anos depois, quando foi aluna de Teca 

Alencar, que se alinhava a este tipo de trabalho inspirada em Koellreutter (1915-2005), 

músico, regente e compositor de música de vanguarda. 

O profissional que foi fundamental para embasar o trabalho de expressão corporal foi 

Henry Leck2, maestro e especialista em técnica coral e voz infantil na Universidade de 

Indiana (EUA), de cujos cursos ministrados no Brasil Iva é frequentadora.  

 Como cantora, Iva integrou o Madrigal Ars Viva, o coro Santa Cecília, na época que 

Sinésio Pinheiro era seu regente, e o coro da Universidade Metodista, inclusive com uma 

turnê na Alemanha. A técnica que utiliza não vem dos coros onde cantou; é uma outra linha, 

pois em seus estudos percebeu que o corpo e a voz juntos geravam bons resultados, 

principalmente na musicalização de suas cantoras. Começou a introduzir movimento corporal 

no vocalize, acreditando que este tipo de aquecimento vocal (voz associada a movimento 

corporal) é muito particular de seu coro. Cita também, como influências significativas, 

Samuel Kerr e Magno Bucci, criador e regente do coro cênico Bossa Nossa, que conheceu 

pessoalmente e a orientou quanto à questão da cena no coro.  

Embora relutasse em se enquadrar na forma tradicional do ensino da música, Iva era 

apaixonada pelas crianças e decidiu assumir seu papel como educadora; a partir daí foi 

aprofundar seus conhecimentos com Teca Alencar, musicista, professora da ECA-USP e há 

mais de 30 anos fundou um núcleo de educação musical voltado à formação de crianças e 

adultos, em São Paulo.  

Quando Iva iniciou seu primeiro coro infantil, na Escola Americana, tornou-se 

membro da ARCI – Associação dos Regentes de Coro Infantil e foi estudar com os melhores 

professores em São Paulo, naquele momento, para entender o universo da voz cantada 

infantil. Simultaneamente, trabalhava em outras escolas privadas da cidade de Santos. 

Ao ingressar na rede pública municipal de ensino, já estava apaixonada pela Educação, 

porém, atuou poucos meses em sala de aula, pois uma funcionária da Secretaria de Educação 

que conhecia seu trabalho de outra escola, onde sua filha estudava, chamou-a para 

desenvolver um trabalho de formação para professores. Daí surgiu, em 2003, o projeto 

                                                      
2 Henry Leck é um maestro reconhecido internacionalmente, professor associado, especialista em técnica coral e 

voz infantil e diretor das atividades corais da Butler University, Indianápolis. Também é fundador e diretor 

musical do Indianapolis Children’s Choir, um dos mais renomados programas de coros infantis do mundo. 

http://www.icchoir.org.com 
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Brinquemusicando, formação semanal para professoras da Educação Infantil, com duração de 

2 anos.  

O projeto “Brinquemusicando” da Secretaria de Educação de Santos, iniciado em 

2003, tem como objetivo, através da multiplicidade de linguagens, formar professores da 

Educação Infantil para iniciar crianças de 04 meses a 5 anos, na musicalização, trabalhando 

também literatura, contação de histórias, movimento e artes visuais, como fotografia, colagens 

e pintura, além de criar espaço para análise e reflexão sobre o papel da Arte na educação 

formal. Outro objetivo é motivar os (as) professores (as) para vivência artística, 

oportunizando a apreciação, prática, criação e improvisação, oferecendo subsídios para que 

eles (as) possam trabalhar as diversas linguagens artísticas com seus alunos. Na formação dos 

(as) professores (as), não há pré requisito; assim, não é necessário que eles (as) tenham 

conhecimento musical. O curso tem a duração de dois anos. 

As atividades ocorrem em formações semanais, com quatro horas de duração, para 

educadores de escolas de educação infantil e entidades conveniadas da rede municipal; o 

contato com a música e os instrumentos é feito por meio de brincadeiras cantadas, 

improvisação musical, jogos melódicos e rítmicos. Alunos e pais são instados a cantar, 

dançar, bater palmas, brincar, transformar colheres de pau em instrumentos durante aula no 

projeto. Cerca de 1.500 mil alunos, de 18 escolas e creches participam do 

“Brinquemusicando” duas vezes por semana, em períodos de 30 minutos. O projeto tem 

reconhecimento social e acadêmico, tendo sido apresentado no Fórum Latinoamericano de 

Educação Musical (FLADEM), na Costa Rica, no ano de 2014 e no FLADEM 2015, no Rio 

de Janeiro.  

Ao final da primeira turma do projeto Brinquemusicando,  Iva foi convidada pela 

então secretária de Educação Sueli Maia, para formar um coro para a abertura da Semana de 

Educação em 2005. Foi nesta ocasião que Iva idealizou o coro cênico; assim surgia o “Céu da 

Boca”. A definição como coro cênico, ocorreu ao acaso: para trabalhar as músicas, a regente 

colocou a expressão pelo corpo para extrair das coralistas a espontaneidade, a vitalidade, 

aumentar a sensibilidade, assim exercitando a percepção musical. 
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1.6. O Coro Cênico CÉU DA BOCA           

SANTA VOZ 

 

Canta amor, canta pra afastar dos corações a dor 

Feito a velha ama que nos embalou 

Canta pra fazer uma criança adormecer 

Canta uma esperança!!! 

Canta amor, canta um verso novo de um compositor 

Canta porque o povo segue o seu cantor 

Pois é, que a mão do criador que criou a tua santa voz 

Abençoa essa garganta amor 

Porque alguém tem que cantar por nós 

Voz é vento palavra é pensamento 

Como todo canto é uma lição 

Que faz nesse momento o movimento do meu coração 

Toda voz quando canta é santa 

Todo canto é uma nova oração 

 Amélia Rabello 

 

 

 

1.6.1. Histórico 

 

O coro cênico “Céu da Boca” nasce em Santos em 2005, idealizado e conduzido pela 

professora Iva Passos, cujas integrantes eram as professoras que compuseram a primeira 

turma do Brinquemusicando, pois o grupo ficou unido, coeso, com o mesmo olhar estético, 

crítico para a arte, tanto para o trabalho realizado na escola quanto para o tipo de música que 

ouviam em seu cotidiano. As participantes não tinham conhecimento de música, algumas 

apresentavam alterações vocais. Então, em 11 de agosto de 2005, foi realizado o primeiro 

ensaio com cinquenta e duas professoras. A apresentação de “África” em outubro do mesmo 
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ano, para 4000 pessoas, representou um sucesso de público. A partir daí começaram a surgir 

novas oportunidades e o coral foi desenvolvendo outros projetos.  

      O grupo apresentou os seguintes espetáculos cênicos: “África”, “ Raça”, “3,4, Feijão 

no Prato”, “5, 6, Poesia outra vez”, “Parece que foi ontem”. Atualmente o coro trabalha no 

projeto baseado em poesias de Fernando Pessoa, voltado para os poetas portugueses 

denominado “Todas as noites ouço que gemem as águas”, que estreou em agosto de 2016. 

     Em seu currículo constam apresentações na Baixada Santista, capital e cidades do 

interior do Estado, além de Minas Gerais e Paraná. 

           Atualmente, o coro é um corpo estável da Secretaria de Educação. As vinte e sete 

cantoras são professoras da rede de ensino municipal, com carga horária de oito horas diárias, 

com atividade docente em uma ou mais escolas. Apenas uma das professoras atua com música 

na escola, as outras não estudam ou estudaram música, mas foram musicalizadas, com faixa 

etária entre 32 e 58 anos. A pianista Lizete Espíndola é musicista profissional e não faz parte 

da rede de ensino municipal de Santos. Acompanha o coro em todos os ensaios e em todas as 

apresentações desde o início, há dez anos. 

     Os ensaios acontecem duas vezes na semana, na segunda-feira à noite e aos sábados 

de manhã, além de apresentações, que podem ocorrer durante qualquer período do dia ou da 

semana. 

     Segundo Iva Passos, a escolha do repertório passa, primeiramente, pela escolha de um 

compositor, depois é feita a seleção das músicas e os arranjos especialmente para o Céu da 

Boca, considerando a composição e a tessitura vocal do coro. 

      Para o trabalho de Expressão Corporal, a regente utiliza as dinâmicas das pesquisas de 

movimento de Rudolf Laban (1879-1958), dançarino austríaco que partiu do princípio de que 

o movimento humano é sempre constituído dos mesmos elementos, na arte, no trabalho ou na 

vida cotidiana, dando ênfase aos aspectos que levam ao movimento do corpo. A inclusão do 

trabalho corporal contribui ainda mais para a união, coesão, integração e harmonia das 

coralistas, no qual observa-se um grupo enérgico, de atitude visualmente forte. 

As coralistas são musicalizadas segundo método criado pelo húngaro Zoltán Kodály 

(1882-1967) compositor, filósofo, educador, linguista, que utiliza o canto primordialmente, já 

que a voz é o instrumento natural e mais intimamente ligado à cultura. Trabalha a leitura, a 

escrita musical, a percepção e o ritmo. 

Outra influência importante é Carl Orff (1895-1982), compositor alemão e professor 

de música que viveu no século XX. Dedicou-se à música de uso comum como danças e coros 
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populares, e também escreveu obras teóricas para esse objetivo. Sua primeira obra 

representada foi uma versão moderna de Orfeo, de Claudio Monteverdi (1925). 

A principal obra de Carl Orff é a Trilogia Carmina Burana, de 1937 e, sobretudo a 

primeira parte, obteve surpreendente sucesso internacional, um dos maiores da música 

contemporânea. Carl Orff também criou o chamado "Método Carl Orff”, método de ensino da 

música que leva as crianças a se expressarem por instrumentos de percussão, de início 

fazendo ruídos muito simples, rapidamente conduzindo à associação de gestos e ritmos que, 

posteriormente, serão agregados em grupos antes que as crianças tenham noção de como ler 

ou escrever música (http://www.projetomusical.com.br). 

O coro Céu da Boca também trabalha com os conceitos de Ana Mae Barbosa (1942-atual) 

: professora de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo – ECA, e que é uma das principais referências brasileiras em arte-educação. 

Desenvolveu, influenciada diretamente por Paulo Freire, o que chamou de abordagem 

triangular para o ensino de artes, concepção sustentada sobre a contextualização da obra, sua 

apreciação e o fazer artístico (http://www.blogacesso.com.br, 2015). 

Da ótica da concepção artística, os momentos anteriores (confecção de elementos do 

cenário, figurino) e posteriores (lanche, discussão de ideias para arrecadação de fundos) aos 

ensaios são momentos não só de treino de canto, mas também de escuta entre a regente, as 

coralistas e a pianista, tornando o processo democrático e inclusivo à cultura. É possível 

afirmar que os ensaios são um espaço para criar, fazer música e cantar, enfim, espaço sonoro 

que integra indivíduos, histórias, cenas, onde todas têm acesso à arte, compartilhando sua 

contribuição para o produto final: a música. Assim, a arte, quem leva ao bem-estar, à saúde 

(não só da voz), está ao alcance de todas. 

O Céu da Boca está inserido em uma tradição coral que tem a técnica vocal como um 

de seus fundamentos; portanto, os ensaios dos coros são sempre iniciados com uma 

preparação vocal que, além de aquecer a musculatura para o canto, visa também ao ensino-

aprendizagem das bases técnicas para uma produção vocal eficiente e saudável.  

O papel do fonoaudiólogo é importante para a promoção da saúde vocal destas 

coralistas do coro cênico, pois quanto ao uso da voz de cada cantora, torna-se essencial a 

transmissão de conceitos de saúde e higiene vocal, conhecimentos de anatomia e funções dos 

órgãos fonoarticulatórios e suas interpelações, além de fisiologia da respiração na voz, além 

de práticas de cuidados de saúde vocal. Amato (2007) refere que esses saberes permitem um 

padrão de percepção refinado e capaz de ajustes vocais para uma boa emissão cantada, 

impulsionando a qualidade de vida de cada coralista, já que a voz é um dos instrumentos mais 

http://www.projetomusical.com.br/
http://www.eca.usp.br/
http://www.eca.usp.br/
http://www.blogacesso.com.br/
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utilizados tanto na fala como na música. Porém, Iva Passos informou que as participantes do 

Coral Cênico não têm a assessoria de uma fonoaudióloga, mas que minha presença como 

trabalhadora da área e pesquisadora pode ter aguçado o interesse do grupo pela importância 

dos cuidados com a voz que podem ser prestados por um profissional da fonoaudiologia.  

 

1.7. Revisão de Literatura sobre os Descritores SAÚDE e CORO CÊNICO 

Fez-se necessária uma busca sobre o que se tem investigado em relação à interação e 

os benefícios da música na saúde vocal e nos modos de vida de adultos. Foram acessadas três 

bases de dados: MEDLINE, LILACS e SciELO e o banco de dados do Departamento de 

Fonoaudiologia da UNIFESP/EPM, com a produção acadêmica de 2010 a 2015. Foram 

retirados os títulos coincidentes presentes em todas essas bases. Os termos foram: “saúde e 

canto coral” para o LILACS, “health and vocal music” para o MEDLINE e “saúde and canto 

coral” para o SciELO. A classificação das pesquisas foi realizada a partir da leitura dos 

resumos e, quando necessário, do texto na íntegra.  No LILACS, foram encontradas seis 

pesquisas científicas - das quatro encontradas no SciELO, três se encontram também no 

LILACS. Quanto ao MEDLINE, foram encontrados quarenta e oito artigos, sendo que, destes, 

apenas oito se reportam de algum modo aos cuidados com a voz e cuidados de si, porém 

direcionados aos cantores profissionais ou amadores e apenas um aos professores, no caso, 

comparando o uso da voz em professores de música e do ensino infantil. Não foi observado 

nenhum relacionando, especificamente, canto coral ou coro cênico com saúde. 

No SciELO, as pesquisas coincidentes com o LILACS  foram avaliadas no item 

relativo àquela base de dados , e o tema que não se repete em outras bases discute as ações  do 

coro do Instituto  Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre, que reforçam e validam 

a ideia de construção da saúde e da cidadania por meio da prática do canto em grupo do coro 

do Instituto  Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre – “Cantando junto, por saúde 

e cidadania no Acre: o Canto Coral do IFAC em Sena Madureira” (Luiz, 2015). 

Quanto à produção acadêmica (orientações concluídas) da Fonoaudiologia 

UNIFESP/EPM, de 2010 a 2015 foram produzidos 353 pesquisas. Destas, quarenta e três 

foram sobre o tema voz, sendo que oito sobre cantores – uma dissertação de mestrado, cinco 

pesquisas de aperfeiçoamento profissional e dois trabalhos de conclusão de graduação e seis 

sobre professores – quatro dissertações de mestrado e duas pesquisas de aperfeiçoamento 

profissional. Nenhum deles refere ou correlaciona a música ou o canto coral à voz. Este 
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material também não foi consultado porque não se refere nem a canto coral e nem a coro 

cênico em suas relações com a saúde. 

No acesso ao LILACS, foram encontradas 6 produções científicas, sendo que três se 

referem aos aspectos investigados nesta pesquisa, ou seja, os efeitos do canto coral na saúde 

vocal, nos cuidados de si e nos modos de vida dos integrantes de coros. Podemos citar 

“Influência do canto coral na qualidade de vida em voz dos usuários do serviço público de 

saúde” (2015), “O canto como sopro da vida: um estudo dos efeitos do canto coral em um 

grupo de coralistas idosas” (2015) e “O coral cênico cidadãos cantantes: um espaço entre a 

música e a saúde” (2009). 

Neste cenário, a experiência que mais se destaca e que mais se aproxima dos interesses 

desta pesquisa é a do Coro Cênico Cidadãos Cantantes, que surgiu em 1992, como 

desdobramento das atividades dos Centros de Convivência e Cooperativa da Secretaria de 

Saúde da cidade de São Paulo, com apoio da Associação SOS Saúde Mental, Ecologia e 

Cultura e que, desde 2006 atua em parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte e 

Corpo em Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo (USP). Foram encontradas duas 

dissertações de mestrado sobre o coro (SILVA, 2012; MALUF, 2005) e dois artigos (MALUF 

et al, 2009; SILVA E LIMA, 2015). Esta bibliografia será discutida com mais profundidade 

no decorrer da pesquisa. 

O que podemos investigar até o momento é que o coro apresenta composição 

heterogênea, com participantes portadores de sofrimento mental, pessoas em situação de 

vulnerabilidade, equipe técnica, estagiários de Terapia Ocupacional e população em geral, 

interessados na construção artística. Ele tem como principal instrumento de trabalho a 

promoção de encontros nos quais o canto seja uma forma de buscar a harmonização das 

dissonâncias para afinar diferenças. Trata-se de uma experimentação na interface entre canto 

coral, arte e saúde na contemporaneidade, (MALUF et al, 2009). Para os autores, a prática do 

canto coral restabelece o sentido da arte como uma particularidade humana capaz de 

transformar atitudes, lugares de saber e de existência e, por consequência, capaz de alterar o 

modo de vida. Também tem como finalidade o desenvolvimento da habilidade da 

comunicação, favorecendo o estabelecimento de recursos individuais e coletivos de 

criatividade, autoestima, autonomia e solidariedade. Entre os sons dos contraltos, sopranos, 

tenores e baixos, os participantes encontram – se e fazem desse espaço um importante local de 

vida e produção de subjetividade. O coro ainda se configura como um espaço de produção e 

acesso à cultura que oferece, também, atenção e cuidado a um público diverso em que alguns 
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indivíduos estão em estado de vulnerabilidade, promovendo a religação de saberes (MALUF 

et al, 2009).  

O processo de concepção do repertório e os temas desenvolvidos em cada programa 

são abordados em conjunto e buscam trazer à tona os assuntos que mais interessam aos 

integrantes do coro, e são momentos plenos de descobertas, pois existe uma grande abertura 

para a vazão dos desejos e sonhos de cada um. Os autores referem que o repertório, 

geralmente, combina composições ou poesias criadas pelos próprios integrantes do grupo com 

músicas consagradas na cultura brasileira, provindas do cancioneiro popular, do folclore ou da 

chamada MPB, e incluindo diferentes estilos, do rock ao rap, do samba à seresta, da música 

profana à religiosa. A inclusão de canções ou poesias autorais dos integrantes, além da 

execução de “solos”, onde um participante canta, fala um texto, dança ou toca um 

instrumento, foi de importância significativa no processo grupal, ao valorizar a capacidade de 

cada um, desviando o foco do campo da loucura e exclusão, para o espaço da criação e 

constituição de território.  

É relevante comentar que os estudantes do 4° ano de Terapia Ocupacional – USP 

integram o estágio “Terapia Ocupacional e as ações na interface arte e saúde”, com a prática 

sendo acompanhada em supervisão e grupos de estudo. No coro os estagiários observam e 

participam do grupo e da equipe. 

 Os autores referem que, dentro da perspectiva artística, os momentos anteriores e os 

posteriores aos ensaios são privilegiados pela escuta tanto entre os participantes, como por 

parte do regente e da coordenação, o que facilita o acesso igualitário e inclusivo à cultura, 

além de ser um espaço para fazer música, cantar e criar. Concluindo, colocam que o coro é 

um espaço de invenção sonora onde integra pessoas, músicas, cenas, histórias num processo 

de criação compartilhado e que mostra o acesso à arte aos seus participantes, 

independentemente de sua condição social ou diagnóstica. Na proposta artística do coro 

“Cidadãos Cantantes”, o importante é a possibilidade de construir com o corpo e suas 

sonoridades, uma cena, uma música. Assim, a arte, a felicidade, a saúde e os direitos devem e 

podem estar ao alcance de todos, finalizam os autores. 

A prática do canto coral com grupos que se enquadram nesse perfil mostra-se, não só 

possível, como instigadora, provocando novas possibilidades para a Arte e para Saúde. Tanto 

os CECCOS (Centros de Convivência e Cooperativas) quanto o Projeto Cidadãos Cantantes 

buscam uma possibilidade de produção de saúde que desvia da doença como objeto de 

intervenção para promover encontros e espaços de produção coletiva e de criação. Esta 
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mudança de foco aposta em diferentes modos de produzir subjetividade e encontra 

ressonância em outros campos sociais.  

Silva (2012) enfatiza que quando há a mudança de foco da doença para a produção de 

subjetividade e de vida, a produção de saúde não se limita mais a saberes e a procedimentos 

específicos dos profissionais e da área da saúde, encontrando força em instrumentos os mais 

diversos e experimentais sugeridos por outros campos sociais. A autora afirma que, neste 

caso, a composição com a arte torna indistinguível a qual campo de atuação a qual este 

Projeto pertence, forçando um “meio” entre eles.  

“Toda voz conta, costuma dizer o regente do Coral 

Cênico. Assim como contam as presenças, os gestos, os 

olhares, as ideias, as memórias que cada um traz, as 

sugestões de músicas, os jeitos de cantar...   

Todo corpo conta – compõem e decompõem – no 

território formado nos espaços das oficinas. Cada ser 

qualquer traz nas passagens que vive movimentos aos 

espaços, configurando a possibilidade de serem espaços 

comuns. Este ponto de contato, sutil, preserva das 

capturas que impossibilitariam estes encontros.  

(SILVA, 2012, pág. 51) 

A afinação é um fator importante: quando o grupo busca por uma afinação coletiva, 

não se trata da procura de uma perfeição que poderia vir a barrar o processo criativo, 

colocando um crivo à seleção das músicas pela capacidade dos participantes em manter sons 

agudos e graves. Concomitantemente, ressaltar esta desafinação não é um dos objetivos do 

coro “Cidadãos Cantantes”.  Produz-se uma afinação em um esforço por compor vozes, por 

ouvir e perceber a qualidade vocal de cada um, em um estímulo coletivo para fazer com que 

uma conexão coletiva entre o grupo e os sentidos do que se trabalha nos repertórios se 

sobreponha ao ato de desafinar ou não.   

Para Silva (2012), desafinar é algo inevitável, não pode ter o peso de um erro para o 

trabalho grupal, pois a qualidade que se pretende produzir com a música está também nesta 

formação conjunta dos sons - porém, há a preocupação maior em atingir a força da harmonia 

entre o grupo e a plateia, do que em apresentar aspectos técnicos executados com perfeição 

nas canções. Ressalta que cada obra artística é uma proposta para se viver em um mundo 

compartilhado, e cada trabalho de todos os artistas é uma interação com o mundo, que faz 

surgir sempre novas afinidades.   

Maluf (2009) destaca que o coro cênico Cidadãos Cantantes compartilha uma vivência 

provocadora e contraditória: ensaia em um território aberto e público, que facilita o acesso e a 
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entrada de novos integrantes, mas ao mesmo tempo, experimenta a convivência em grupo de 

modo a valorizar o cuidado e o reconhecimento de laços de afetividade entre seus membros. 

Vale ressaltar que a alteração da denominação para “Coral Cênico Cidadãos 

Cantantes”, em 2000, se deu a partir de discussões internas ao próprio grupo e ao desejo de 

seus participantes de vincular sua produção mais claramente ao campo das artes e da cultura 

do que a área da saúde. Neste caso, saúde é associada ao desenvolvimento do potencial 

criativo e ativo e à promoção de encontros que qualifiquem as relações entre as pessoas e com 

o meio ambiente (LIMA, 2006). Tem também, como objetivo, o desenvolvimento da 

capacidade de ouvir, falar e agir, favorecendo a criação de novos recursos individuais e 

coletivos de autoestima, autonomia, criatividade e solidariedade.  

“Busca-se, assim, desconstruir práticas de estigmatização 

e exclusão, demonstrando e incentivando abordagens 

intersetoriais e transdisciplinares de grupalização que 

trabalhem de forma cooperativa com a diversidade de 

seus integrantes. O Coral é um lugar de invenção sonora 

que abre para seus participantes - independentemente de 

sua condição social ou diagnóstica – o acesso à arte. Um 

lugar que integra pessoas, histórias, músicas, cenas, num 

processo de criação compartilhado, entre o grupo e com a 

comunidade, nas apresentações e nas reverberações no 

entorno dos participantes”. (MALUF et al, 2009, pág. 203) 

A proposta artística do coro Cidadãos Cantantes caracteriza-se pela procura de um 

trabalho com o que não é hegemônico - sejam harmonias, sejam formas de vida -, 

experimentando o que as pessoas podem e trazem (MALUF et al, 2009). As pessoas cantam 

simplesmente e a técnica vai surgindo aos poucos, quando desejada e necessária. O mais 

importante é a possibilidade de se produzir com o corpo e suas sonoridades, uma cena, uma 

música.  

O instrumento do coro Cidadãos Cantantes é a promoção de encontros nos quais se 

possa cantar buscando equilibrar dissonâncias e afinar diferenças, para produzir uma 

sonoridade própria, intensamente trabalhada. Tal prática recupera o sentido da arte como um 

atributo humano capaz de transformar atitudes, lugares do saber e de existência e, por 

consequência, capaz de alterar os modos de vida (MALUF et al, 2009). 

 É importante ressaltar que foi observado nesta revisão de literatura que a maior parte 

da produção acadêmica/científica da Fonoaudiologia EPM/UNIFESP, em um período de 

cinco anos, é altamente especializada, discorrendo, em sua maioria, sobre os aspectos 

objetivos da voz, mas não foram observados trabalhos enfatizando os aspectos subjetivos e 

abrangentes da voz e do cuidado de si e suas relações com o contexto social no qual o sujeito 



57 

 

 

vive. Enquanto que na produção das áreas da Música, e da Educação, encontramos estudos 

com interfaces que indicam a promoção da saúde em sua definição mais ampla: em suas 

articulações com a cultura, a arte e o cuidado à saúde de usuários dos serviços de saúde 

mental.  
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CAPÍTULO 2  

A PESQUISA DE CAMPO E AS NARRATIVAS DE VIDA DAS 

PROFESSORAS CORALISTAS 

 

2.1. A Pesquisa de Campo  

O primeiro encontro com o coro “Céu da Boca” ocorreu após um contato com uma das 

coralistas. Compareci ao local do ensaio, o salão de uma escola municipal de educação 

infantil, em uma segunda-feira, às 19h. 

Fui apresentada à regente e diretora artística Iva Passos, expliquei o porquê da minha 

presença, a possibilidade do coro ser o objeto de pesquisa de minha dissertação de mestrado. 

Conversamos brevemente, Iva se mostrou afetuosa, acessível e receptiva à proposta e pediu 

para me apresentar ao coro já todo reunido para o ensaio. Assim, fiz uma breve exposição da 

minha trajetória profissional e do meu possível projeto de pesquisa/dissertação de mestrado. 

Fui bem acolhida, todas se manifestaram de modo positivo, até efusivo. Colocaram-se à 

disposição, até para cantar na UNIFESP, se necessário. Agradeci a receptividade e a 

permissão para a pesquisa. 

Começa o ensaio. Estão presentes, além da regente, 24 das integrantes do coro e a 

pianista que toca teclado para acompanhar o grupo. Ele se inicia com todas sentadas e a 

regente trabalhando aquecimento vocal e, logo após, percepção das notas da partitura com 

movimentos das mãos. Percebe-se que o exercício vai se tornando mais complexo e não 

percebo maiores dificuldades das coralistas. Tal exercício tem a duração de aproximadamente 

10 minutos. 

A seguir, em pé, iniciam-se os vocalizes e em seguida elas se agrupam por naipe - 

sopranos e contraltos - e começam a cantar. De repente o salão é tomado por vozes femininas 

afinadas, delicadas, porém potentes, cantando com emoção e ao mesmo tempo com uma 

leveza marcante. 

Uma das músicas ensaiadas neste dia, em latim, foi trabalhada por trechos e com cada 

naipe isoladamente; depois foi feita com todo o grupo tomando corpo. Percebo que com essa 

música elas se cansaram um pouco e uma delas se justificou pelo fato de ser uma nova 

música. Após trabalho prolongado, cantaram uma última música, mais leve para descontrair. 

Todas têm cuidado com sua voz ao cantar e mantêm a hidratação (cada qual com sua 

garrafinha /squeeze de água). Aquelas que forçaram a voz durante o dia no trabalho, as que 
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estão gripadas ou se percebem com alteração vocal por outro motivo, como cansaço, stress, 

comparecem ao ensaio para apenas assistir a ele, não cantam. 

A regente mostra-se firme, não precisa falar alto, nem repetir várias vezes as 

orientações. Doce, mas determinada e objetiva, conduz o coro com energia e cuidado. O coro 

se mantém atento, porém, nos intervalos fala bastante. Algumas se dirigem a mim, que estou 

sentada ao lado do teclado, comentando algum detalhe das músicas, perguntando o que achei. 

Permeando todo o ensaio, percebo um clima afetuoso, leve: as integrantes cantam com 

empolgação, mesmo sendo final da noite de um dia de trabalho no qual usaram sua voz como 

instrumento para exercer sua profissão como professoras da educação infantil da rede pública 

municipal. 

Ao final, em círculo de mãos dadas, no qual sou inserida, todas entoam uma oração 

cristã cantada.  Despeço-me e saio às 22h, com impressões de um grupo que usa sua voz para 

cantar com qualidade musical surpreendente, já que não são professoras de música, nem 

cantoras profissionais. Mas, mais do que isso, sinto a leveza, o ritmo envolvente de mulheres 

trabalhadoras que se deixaram tocar pela arte em seu caminho cotidiano. 

Nota-se que, além do trabalho vocal, corporal, musical, há um envolvimento em todas 

as fases da produção de um espetáculo, uma apresentação. Por exemplo: em um ensaio 

próximo à Páscoa, cheguei mais cedo e encontrei quatro professoras –coralistas terminando a 

montagem das cestas de Páscoa, uma rifa para obtenção de recursos para a produção do novo 

espetáculo. Observo todas animadas com o sorteio. Vão chegando as outras, dentre elas a que 

sempre traz o lanche. Em seguida chega a pianista e a regente. Antes do início, há muito bate 

papo, se interessam em saber como está minha pesquisa, como ela acontece. Observo muita 

conversa leve, com venda de bijuterias, lingerie. 

Em outro ensaio, todas chegam e se cumprimentam efusivamente pelo dia dos 

professores. Uma delas distribui um presentinho para todas - um pão de mel. Eu também 

ganhei um, fiquei feliz por me sentir parte do grupo. Um dos momentos significativos que 

presenciei foi quando, com o ensaio já iniciado, uma das coralistas chega e, imediatamente, é 

percebida por parte do grupo que para de cantar e vai abraçá-la. Ela chora e ficam juntas por 

alguns minutos. Depois me contam que ela é portadora de uma doença crônica, que houve 

uma intercorrência e ela estava triste e preocupada com sequelas.  

Um outro belo momento foi uma confraternização surpresa que as coralistas 

prepararam como uma homenagem para a regente, após a apresentação no FLADEM – RJ, 

em agradecimento ao trabalho realizado. Elas prepararam tudo com capricho e dedicação: 

algumas fizeram os salgados, outras os doces, outras trouxeram travessas, pratos, vasos, 
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outras se encarregaram da decoração. Enfim, todas colaboraram com o que de melhor faziam. 

A regente ficou muito emocionada. 

No decorrer do tempo de observação para a pesquisa, o coro fez poucas apresentações, 

porém algumas fora da cidade, como FLADEM no Rio de Janeiro e em São Paulo. Assisti a 

algumas dessas apresentações, inclusive à estreia de gala do espetáculo “Todas as Noites 

Ouço Que Gemem as Águas”, no qual tive o privilégio de ser uma das convidadas, pois não 

foi aberta ao público, somente aquelas pessoas que fizeram ou fazem parte direta ou 

indiretamente da história do “Céu da Boca”.   

Neste período de observação, assisti a cinco apresentações, uma delas na Pinacoteca 

Benedito Calixto, com a participação especial do coro de meninas, de 10 a 15 anos de idade, 

do ensino fundamental da rede municipal – grupo que a regente criou e rege, com repertório 

de músicas infantis brasileiras e canções de Natal. Foi evidente a empatia com a plateia, e a 

apresentação foi emocionante, pois contou com a presença da secretária de Educação, que, ao 

final, foi até o local onde todas se encontravam para parabenizá-las. 

Já a apresentação na Concha Acústica, em novembro de 2015, mostrou o espetáculo 

das lavadeiras, com a plateia cheia, numa sexta-feira à noite com ventos fortes e raios, o que 

determinou a interrupção do espetáculo em seu terço final. Apesar das condições adversas 

para o canto, o evento foi muito bom e as coralistas comentaram bastante, animadas com os 

elogios ouvidos e as críticas favoráveis.  

Outro espetáculo foi ao ar livre, no Orquidário de Santos, durante uma manhã bem 

quente com o sol do verão, no qual as cantoras sofreram com o calor e com o ruído do 

ambiente. Elas tiveram problemas com algumas entradas em algumas músicas e não se 

sentiram tão satisfeitas, principalmente a regente. 

Neste período de observação em campo, foi possível o acompanhamento da  

construção de um espetáculo desde sua concepção, até a sua estreia grandiosa em um local 

especial, com todas as suas emoções, dificuldades, lutas e , neste caso, demonstrações de 

sororidade. Será descrito a seguir: 

Construindo o espetáculo “TODAS AS NOITES OUÇO QUE GEMEM AS 

ÁGUAS”, baseado na obra de Fernando Pessoa. 

O espetáculo é composto por oito músicas, com o coro dividido em grupos, em vozes 

e em algumas vezes com grupo de solistas. Foi trabalhada a voz, o sotaque, a fluência, o modo 

de falar da mulher portuguesa em grupos, com a leitura das partituras, ensaio por naipe: cada 

nota, cada frase foi trabalhada exaustivamente e depois houve ensaios com todo o coro. 

Disseram que as músicas são difíceis. É instigante e bonito ver a música tomar forma aos 
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poucos na voz delas. A suavidade e a voz fluindo causam a impressão de que elas estão 

gostando do resultado da música, apesar de cansativo para todas. 

É uma construção: cada tijolo, cada parede é construída por todas. Cada uma coloca 

um pouco de si, de suas emoções, de suas histórias, por meio de suas vozes, apesar das 

dificuldades da música. E percebo a música soando como um corpo dançando suavemente no 

ar, entre elas e a regente.  

 Em um dos ensaios da música “HAJA O QUE HOUVER”, cantaram duas vezes 

direto, sem interrupção, lindamente; na segunda vez foi muito emocionante, pungente. 

Quando a música acabou, houve como que um segundo de silêncio e todas, inclusive eu, 

começamos a aplaudir, foi realmente emocionante. O coração, a alma, o corpo nas vozes 

dessas mulheres. Será que elas percebem que está ficando lindo? Acho que sim, pelo modo 

como a música começou e foi se transformando. A cada semana percebia o desenvolvimento, 

o crescimento da “alma” de cada música. 

Na música “CANÇÃO DO MARINHEIRO”, o grupo estava muito concentrado, 

cantaram sem necessidade de interrupções com bela sonoridade, lembrando as ruas antigas de 

Lisboa à tarde, mas não de maneira tão envolvente quanto a música anterior. De repente, é 

feita uma pausa para mudar o clima, de português fadista para o brasileiro nordestino, e as 

professoras/cantoras mudam a voz, sotaque, fluência com facilidade. Aconteceram encontros 

para trabalho de expressão corporal, para interpretação, sem nunca esquecer o cuidado com a 

voz.  

Durante os ensaios, foi possível conjecturar que, no caso do Céu da Boca, o ensaio é o 

transcorrer de uma gestação – condição tão exclusivamente feminina quanto suas vozes; é a 

gestação de um novo espetáculo, um novo “filho”. Coincidentemente, os ensaios do 

espetáculo “Todas as Noites Ouço que Gemem as Águas” iniciaram em fevereiro de 2015 e a 

estreia seria em novembro de 2015, os nove meses de uma gestação. Porém, a estreia ocorreu 

em 11 de agosto de 2016, no dia em que se comemoraram os 11 anos de existência do “Céu 

da Boca”. Nesta noite, as professoras/ cantoras celebraram o encantamento da Arte, da 

Música, de seu empoderamento e da sororidade. Todas, principalmente Iva, reforçam o forte 

vínculo afetivo entre elas: “ um vínculo que foi tecido por elas e entre elas e é reforçado 

frequentemente”. 

A seguir, a letra das duas canções/orações que todas, de mãos dadas em roda, cantam, 

muitas vezes emocionadas: 
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I - Doce Paz  

Letra e música: Soraya Junker  

 

A doce Paz de Jesus Cristo seja sobre nós 

Nossas casas e famílias 

Hoje e eternamente 

Hoje e para sempre  

Seja sempre assim... seja 

Amém. 

 

II- Que o Amor de Deus te Guarde  

Letra: Luiz Carlos Ramos 

Música: Lisete Spíndola 

 

Que o amor de Deus te guarde pra todo o sempre, amém. 

Com sua graça infinda, amém. 

E proteja o teu caminho, tua casa, teu irmão 

Hoje e sempre , amém.  

 

Que o amor de Deus te guarde para sempre, sempre, amém. 

Com sua graça infinda, amém. 

E proteja o teu caminho, tua casa, tua irmã 

Hoje e sempre, amém.  

Fragmento retirado dos diários de campo. 

 

2.2. As Narrativas        

 

No transcorrer da pesquisa foram elaboradas cinco narrativas com participantes do 

coro “Céu da Boca”. Foram realizados dois a três encontros com cada uma para a produção 

dos dados, nos quais a pesquisadora pôde conhecer melhor as trajetórias de vida destas 

mulheres com quem interagiu e observou durante os ensaios e apresentações. Todas se 



63 

 

 

dispuseram prontamente, em vez de cantar, a falar de si, seus sonhos, frustrações, como se 

tornaram o que são, quais os caminhos que as levaram à sua profissão e ao coro.  

Assim como a voz é um eixo norteador de suas atividades na profissão e na Arte, a voz 

também foi o fio condutor na produção escrita de suas histórias de vida, de modo a enfatizar o 

como estas mulheres dos tempos atuais, que são múltiplas em suas vidas cotidianas, ainda 

assim se encantam e encantam o outro com o som de suas próprias e únicas vozes. 

Cada protagonista das narrativas terá como codinome uma musa. Musa é a figura 

feminina real ou imaginária que inspira a criação. As nove musas da mitologia grega são 

entidades a quem são atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica na 

Grécia. Conta-se que elas viviam perto de riachos e fontes, onde dançavam e cantavam com 

suas vozes cristalinas. Inicialmente, representavam apenas a música, mas, posteriormente, 

tornaram-se símbolos de outras artes. 

2.2.1. Narrativa:  Calíope 

A regente da voz 

 

Calíope, 52 anos, musicista, pianista, cantora, professora da rede municipal de 

educação da cidade de Santos, onde atua com a formação de professores. Foi cantora em 

corais importantes da região e fez aulas de dança contemporânea e regência. A descrição deste 

currículo resumido reflete apenas uma pálida imagem do que esta mulher ativa, exuberante, 

dinâmica que, por meio de seus gestos e fala , transborda sua paixão pela Arte, pela Música, 

pelo seu trabalho e pelo coro cênico “Céu da Boca”. 

  Durante sua atuação profissional, percebeu a falta de música na escola, de arte com 

qualidade, de reflexão sobre o fazer artístico dentro do espaço escolar, na educação infantil. 

Então, em 2003, Calíope refere que surgiu o desejo de montar um grupo de formação 

continuada para professores de crianças de 0 a 5 anos. Um grupo que foi- se destacando, foi -

se musicalizando, entrando em contato com a arte, com música, com literatura, com 

movimento e com as artes visuais, em uma evolução significativa. Assim, surgiu o projeto 

Brinquemusicando que existe até os dias atuais, como programa de formação na Secretaria de 

Educação de Santos. No projeto, não há o pré-requisito de ter algum tipo de contato ou 

conhecimento musical. Muito pelo contrário: Calíope prefere pessoas sem essa vivência, 

porque, para ela, é muito mais fácil “moldar” uma pessoa que vem sem nenhum tipo de 

conhecimento musical. Para formar o primeiro grupo do projeto, as escolas receberam um 
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convite e assim, a maioria das professoras aderiu espontaneamente; outras foram convocadas, 

mas várias destas se envolveram e foram para o coro onde estão até o momento. 

Nos momentos em que Calíope fala do coro “Céu da Boca”, percebe-se claramente 

que seus olhos brilham; ela fala efusivamente do início da história do coro. Na verdade, não 

havia a ideia de fazer um coro, nem o tradicional, muito menos um coro cênico. Então, 

Calíope pensou em fazer um coro para a Semana da Educação, um evento tradicional na área 

há mais de vinte anos, em que toda a rede interrompe suas atividades para participar de 

palestras, cursos, enfim, como um congresso. A dois meses da apresentação, ela convidou as 

professoras que já estavam no projeto Brinquemusicando para cantar. Não houve uma escolha 

vocal, pois não havia uma classificação das vozes. A regente não gosta de fazer esta 

classificação; então, recebeu muitas “vozes doentes, comprometidas”, com dificuldades para 

afinação e muitos problemas. Cinquenta e duas professoras aceitaram o convite para cantar. 

Não tiveram nenhum apoio financeiro para o figurino; então, com muito boa vontade, 

algumas conseguiram tecido para cinquenta e duas calças, foram costurando uma parte do 

figurino no chão da própria escola (a UME “Eunice Caldas”) onde ensaiavam. Todas foram 

enroladas em panos, com turbantes, usando vasos de barro, em que faziam a percussão.  

Em dois meses, estrearam um espetáculo com temática africana, com 20 minutos de 

duração. Sorrindo, Calíope recorda que havia um batalhão no palco, muita gente. À época, o 

prefeito era João Paulo Tavares Papa e nem ele, nem a plateia estavam acreditando no que 

viam: as africanas entrando no palco; cantaram lindamente mesmo com problemas vocais, 

com apenas dois meses de ensaio. Desse grupo, várias saíram devido às exigências dos 

ensaios, somados ao cansaço e demandas do trabalho, marido e dos filhos. Para a regente, as 

que permaneceram começaram a perceber que tinham se modificado para a vida, com um 

olhar diferenciado para tudo. Até mesmo a autoconfiança; várias se separaram, terminaram 

seus casamentos porque começaram a identificar suas necessidades pessoais e seus potenciais. 

Perceberam que como e onde estavam não era bom e tiveram a coragem de transformar. 

Calíope, entusiasmada, comenta a coragem de afirmar para si: “eu quero cantar, eu sou uma 

mulher diferente, eu consigo estar no palco” - porque se percebe que o coro não é um grupo 

de jovens modelos, mas de mulheres maduras, que não se encaixam plenamente nos padrões 

estéticos de beleza atual para se apresentarem em um palco, e, no entanto, elas no palco são 

lindíssimas, declara empolgada. Muitas delas começaram no “Céu da Boca”, pensando que 

seria algo terapêutico, porque têm uma vida estressante, problemas com marido, filhos, 

dificuldades financeiras. No coro encontram amigas, se sentem em casa. Para a regente, 
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entretanto, o coro é um trabalho muito sério de corpo, voz, com toda a consciência que é 

necessária. 

Após essa seleção espontânea, o grupo se mantém coeso até hoje, há 11 anos. Há cinco 

coralistas “novas”, com menos de 5 anos no coro. Apesar da crença de que, quando um grupo 

faz 10 anos, ele se desfaz, porque há desgaste natural; isso não aconteceu com o “Céu da 

Boca”, porque suas integrantes percebem que há muito trabalho por fazer. 

 Em 2006, foi montado o espetáculo “Raça”; em 2008, apresentou o infantil “Um, dois, 

três, quatro feijão no prato, cinco, seis poesia outra vez” e, em 2012, a exibição do “Parece 

que foi ontem”. Após, houve um hiato, porque Calíope ficou desanimada, iniciando várias 

pesquisas sobre as questões do tempo Cronos e Kairós. A construção deste espetáculo 

demorou quase dois anos. A temática corporal foi muito árdua para o coro. A regente acredita 

que talvez as participantes não estivessem maduras para um conteúdo que ela considerou 

muito intenso. De 2012 a 2013, começou com pesquisa sobre Portugal, que estreou em agosto 

de 2016 com o título “Todas as noites ouço que gemem as águas”, que teve dificuldades na 

obtenção de patrocínio. 

Para a concepção de um novo espetáculo, a temática é o disparador como, por 

exemplo, a literatura de Fernando Pessoa na qual há a busca por unir todas as linguagens 

artísticas, como a música, a parte cênica, o movimento, a dança. Ou seja, para cada uma 

dessas linguagens, Calíope se inspira em um pensador, um tipo de norteador que inspira o 

projeto. No que se refere ao trabalho corporal, há inspiração em Laban, estudioso do 

movimento, da consciência corporal. Como teórico da dança, ele ajuda na reflexão sobre a 

força, o corpo e o espaço: que espaço é esse? Quanto que se pode ocupar desse espaço?  

As participantes são musicalizadas segundo  Zoltán Kodály,3 com a utilização de 

exercícios de manossolfa 4para a afinação e exercícios de ritmo também baseado em Carl 

Orff, além da proposta triangular de Ana Mae Barbosa5 . O coro também apresenta um 

repertório sacro, cantado no formato tradicional quando em igrejas, por exemplo, mas a 

essência mesmo é o trabalho cênico.  

A construção do espetáculo é demorada: após a escolha do repertório, a regente envia-

o para um músico arranjador em São Paulo, que elabora os arranjos para as características 

vocais do coro e, às vezes, são necessárias alterações nas partituras. A elaboração cênica 

também é muito demorada, apesar das participantes apresentarem bastante disponibilidade 

                                                      
3 Educador que considera desnecessária a leitura de pentagrama, que é possível obter a afinação com a 

manossolfa. 
4 Metodologia para ensino de solfejo musical no qual se associa cada nota a gestos manuais. 
5 Proposta que se configura em leitura de imagens (análise e interpretação), contextualização e prática artística. 
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corporal, pois trata- se de um coro de mulheres maduras, no qual várias já têm alguma 

limitação física, o que faz necessária uma adaptação da proposta ao potencial de cada uma. 

Para Calíope, o fato de o coro ser cênico e não aquele tradicional, “parado”, é algo 

muito pessoal, pois se refere ao fato de que ela gosta de dança e movimento. A afinação está 

associada ao corpo e, durante um ensaio, ela busca conduzir a voz com o corpo; pois 

considera que cantar parada é muito difícil. As coralistas corresponderam plenamente a essa 

proposta, entendendo os gestos da regente, que tem indicações concretas como, por exemplo: 

  “pensa na bochecha, puxa a bochecha para cima”; lidar com o som é algo muito 

difícil de se entender”(Calíope).   

Ela mostra satisfação ao dizer que as professoras estão evoluindo bem em relação à 

afinação, que o coro cresceu bastante, embora ainda existam vozes comprometidas pelo 

desgaste vocal da sala de aula, desgaste do cotidiano. Atualmente, as coralistas não leem a 

partitura com clareza, mas têm ideia de que rítmica é aquela e, assim, a regente considera que 

elas são musicalizadas. 

Mas não é só o desgaste pelo uso e/ou mau uso da voz, que interfere na mesma: 

Calíope cita a mudança hormonal decorrente da idade, a questão do posicionamento cervical, 

a maneira de falar errado. Durante um curto período, ela atuou em conjunto com uma 

fonoaudióloga em um coro infantil da empresa General Motors, e teve bons resultados, quase 

que imediatos. Porém, no “Céu da Boca”, não foram observados resultados satisfatórios com 

a intervenção de outra fonoaudióloga. Ela reconhece a importância da intervenção 

fonoaudiológica, mas percebe que, em geral, os regentes ainda preferem os preparadores 

vocais, professores de canto. 

É interessante o fato de que todos os integrantes do coro são do sexo feminino: a 

regente, a tecladista, a iluminadora, o que ocorreu naturalmente, já que a maioria das 

professoras da Educação Infantil é composta por mulheres. Dependendo do espetáculo, ela 

contrata músicos, que eventualmente são homens. Já foi questionada algumas vezes quanto à 

colocação de um naipe masculino, mas afirma que não é o ideal para este coro, que abarca 

vozes de mulheres de idades e vivências diferentes. Para Calíope, trabalhar com essas vozes, 

num sábado de manhã (dia de um dos ensaios), depois de uma semana inteira de aula, de uso 

vocal intenso, não é problema. Ao contrário: considera o melhor ensaio da semana, sente que 

elas estão mais dispostas e desenvolvem outro olhar para o uso da voz.  

Quando elas participavam do projeto Brinquemusicando, o desgaste era maior ainda, 

porque elas usavam voz falada, voz cantada e ainda havia outro viés, a contação de estórias, 

em que há imitação vocal de vários personagens. “Isso acabava com a voz delas”, segundo 
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Calíope. Estas mulheres, quando iniciaram a atividade no coro, tinham vozes muito 

comprometidas, que não sabiam usar e a atuação no coro mostrou esse comprometimento. Ela 

orienta quanto ao repouso vocal, ao falar o menos possível, ao não gritar, entre outras coisas. 

A apreciação artística é que justifica a entrada no coro, o gosto pela música. Para a regente, 

infelizmente, o professor está muito longe da cultura, o que, para ela, é um paradoxo e essas 

mulheres tiveram acesso a um universo cultural que não conheciam em decorrência da 

qualidade do repertório musical. 

Calíope acredita que as coralistas têm cuidado da sua voz e são orientadas que, ao final 

do ano, se submetam a uma avaliação otorrinolaringológica, incluindo a videolaringoscopia. 

Àquelas que apresentam comprometimento, pede um laudo, para saber se podem cantar. 

Considera que o ideal seria que todas tivessem um acompanhamento médico e 

fonoaudiológico constante.  A preparação vocal é feita pela regente, que criou um método 

próprio, inspirada na técnica de Henry Leck, através de vocalizes. Calíope inovou ao criar um 

modo de utilização do corpo com vocalizes.6 

Cuidar da voz é fundamental para Calíope, já que é cantora, é educadora, regente de 

Coro Infanto Juvenil e tem o Projeto de formação de professores. Tenta poupar sua voz, falar 

o mínimo possível na formação, principalmente no dia em que ministra seis horas de 

formação sem intervalos, para dois grupos: um de 32 mulheres e outro de vinte. Quando 

percebe que elas estão se excedendo no volume vocal, ela se silencia, e elas percebem que não 

vai falar. Ela faz uso do gesto, tenta falar o mínimo, usa voz cantada o máximo que pode. 

Assegura que aprendeu a falar pouco por conta da voz; por amor à voz evita falar muito. 

Quando lecionava durante o dia todo e cantava, fazia acompanhamento fonoaudiológico 

semanal; atualmente não, mas sente falta, é necessário. A regente já apresentou alteração 

vocal, apenas um edema: sua voz começou a ficar muito grave (o problema se resolveu com 

fonoterapia, respiração adequada, menos uso da voz e do telefone). Sente que alguns 

alimentos interferem em sua voz, por exemplo: se come gordura a voz fica “lenta”, sente as 

pregas vocais “pesadas”; toma bastante água, mas não come maçã, gengibre. Não fuma, não 

bebe. Não costuma frequentar bares, baladas porque sabe que vai ter que falar alto, até gritar, 

pois tem que competir com o som e o ruído intensos, além do uso do álcool, que 

comprometem a voz.  

Para a regente, o professor de modo geral, fala com voz em tom muito grave, acredita 

que a música de massa também utiliza frequências graves, como o funk. Ensinou as 

                                                      
6  Exercícios para o canto utilizando sílabas individuais ou sons de vogais para desenvolver flexibilidade e 

controle de altura e tom. 
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professoras-coralistas a “puxar um pouquinho a voz para cabeça”, que é a voz para cantar, e 

também a falar um pouquinho mais agudo com a criança, sem dizer que considera que as 

coralistas falam muito durante os ensaios. 

Quanto ao seu papel no coro, ela não se considera regente do coro, mas sim a diretora 

cênica e musical. Quando está no espetáculo, está dentro dele, não fica à frente do coro; e elas 

sabem que tem aquele apoio dentro da cena, mas não atua como regente, por isso elas têm que 

estar muito preparadas, seguras, porque estão sozinhas no palco, não tem quem as conduza. 

No espetáculo com a temática portuguesa, elas estão de costas umas para as outras, em 

círculo; tem que estar muito seguras, porque, se errar não tem como consertar. 

Quanto à evolução do coro nestes 11 anos, a regente coloca que, por vezes, 

apresentam poucos progressos, porque mesmo tendo ensaios às segundas e sábados, é uma 

luta contra um dia a dia que a regente considera um cotidiano árduo. Então, para aprender 

uma canção, ela acredita que demora mais tempo do que se deveria (para quem está há 11 

anos no coro, para quem olha partitura há tanto tempo). Por isso, crê que deveriam estar em 

estágio mais avançado, mas essa não é a realidade. 

O coro acaba formando uma família: em algumas situações, uma das participantes ou 

mais de uma delas traz algo pessoal para o coro, como uma doença grave, a morte do marido, 

a cirurgia do neto, sendo acolhida e acarinhada, de uma forma espontânea, muito bonita. 

Calíope não percebe ciúme, raiva ou inveja entre as coralistas. Não existe competição; então 

se uma faz o solo, as outras elogiam, elas torcem umas pelas outras. Nesse espetáculo mais 

recente, seis a sete solistas se destacam e as outras estão lidando muito bem com isso. 

 Dentro de todo esse contexto, a regente comenta que algumas buscam aprimoramento 

na música, fazem aulas, temporariamente, de expressão corporal, mas são muito absorvidas 

pela vida cotidiana. Elas têm atribuições, quando ficam onze horas na escola, saem exaustas, 

com ensaios aos sábados ainda. O que dificulta ainda mais a procura por cursos é o fator 

financeiro e disponibilidade de tempo - além da logística necessária para aulas e cursos em 

São Paulo, pois estas oportunidades são dificilmente encontradas em Santos.  

Em relação à promoção da saúde vocal, a rede municipal de ensino e a própria 

Secretaria de Educação, não possuem diretrizes de prevenção, ou de manutenção da saúde 

vocal dos professores de maneira global: cada um a busca por si quando acha necessário. Esse 

é um problema para a Secretaria, porque muitas vezes a professora entra de licença, 

afastando-se da sala de aula.  Não existe um trabalho preventivo; se ele  existe, Calíope 

desconhece, e verifica que (estimativa própria)  aproximadamente 80% das professoras do 

fundamental II ( sexto ao nono ano) têm o que ela considera vozes com qualidade 
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comprometida. Até acontecem ações pontuais (palestras, por exemplo), mas se percebe que a 

professora não tem uma adesão à campanha de saúde vocal, muitas vezes, porque ela não a 

atinge, embora perceba sua voz se alterando, mas em seu dia a dia é difícil parar para procurar 

ajuda. Quanto ao auxílio adequado – avaliação, diagnóstico, tratamento e manutenção - elas 

precisam buscá-lo espontaneamente. Mas a maioria não o faz, às vezes por não ter acesso, às 

vezes por não ter possibilidade financeira. Como exemplo é possível afirmar que na 

instituição que cuida da saúde do servidor municipal, o DESMET, não há fonoaudiólogo, o 

que faz com que os professores tenham que buscar ajuda em convênio ou em consultório 

particular. 

Já as professoras do “Céu da Boca” se cuidam, por amor ao que fazem; o que as 

envolve é uma paixão pelo canto, pelo corpo que elas começaram a descobrir. Já ocorreu, 

algumas vezes, de a coralista mencionar que sua voz está piorando e/ou que ela não conseguia 

alcançar determinada nota musical. Nesses casos, a regente passa as orientações básicas e 

encaminha para um especialista.  

Falando do futuro, a regente comenta sorrindo que, em aproximadamente 4 anos estará 

se aposentando, mas que não pretende deixar o coro. Imagina mais uns quinze anos pela 

frente. Para ela não há cansaço em relação ao grupo; está fazendo aulas de expressão corporal 

em São Paulo para ter mais conhecimento para passar para as coralistas. Mas é sincera quando 

diz que em alguns momentos desses 11 anos houve de sua parte, e delas também, um cansaço 

do grupo. Cansou porque havia muito desgaste nos ensaios e ela queria diferente; cansou 

porque queria que os resultados aparecessem mais rapidamente, cansou porque o ensaio é 

sábado e queria fazer outra coisa. Enfim, foram momentos pontuais e rapidamente ela reavalia 

tudo: a alegria que sente nesse encontro para fazer música, de encontrá-las e ver os resultados 

é maior do que qualquer sentimento contrário. E crê que, também elas têm momentos de 

desânimo, de vontade de sair, pelo cansaço do encontro - mas entre si são muito amigas, se 

gostam muito, são um grupo muito coeso, então prevê que o coro terá um belo futuro. 

Quando canta, Calíope apresenta uma bela voz com ressonância equilibrada, com alta 

qualidade vocal, produzida pela associação da arte com a técnica, além da interpretação 

sensível de cada música – referências subjetivas da pesquisadora, isto é, apenas ouviu e não 

realizou avaliação vocal objetiva. 

Calíope é uma mulher forte, dinâmica, extremamente apaixonada - não só pela música,  
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mas pelo “Céu da Boca”. É inovadora, uma profissional competente, guerreira e visionária, e 

isso se confirma quando conta um pouco de sua vida e muito do coro que considera sua maior 

e melhor obra.  

Vida longa! Para Calíope e para o “Céu da Boca”! 

 

 

2.2.2. Narrativa: Thalia 

O encantamento da voz  

Thalia, aos 38 anos, é uma jovem mulher, comunicativa, casada, sem filhos.  É de uma 

família humilde, organizada; tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Há 16 anos 

perdeu a mãe, aos 44 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral.  

Ela conta que escolheu o magistério por acaso: estava no ensino médio e optou por 

esta profissão quando precisou escolher o lugar para cursar o Ensino Médio. Assim, analisa 

que não sofreu influência familiar nesta escolha; aliás, é a primeira e única professora da 

família. A irmã já fazia curso técnico no Ateneu Santista, e a mãe queria que ela seguisse o 

mesmo caminho, mas Thalia não pretendia fazê-lo. Foi quando surgiu a oportunidade de 

prestar um Vestibulinho (exame de seleção para o ensino médio na época) na UMEP Acácio 

Paula Leite Sampaio, em Santos, para o Magistério; conta, sorrindo, que nem sabia direito o 

que era a profissão, só sabia que teria que estudar no período diurno, pois no noturno a família 

não permitiria. Foi aprovada e começou a cursar, mas lembra que pensou: “vamos ver como é 

que é”. Foi então que Thalia descobriu que o curso formava professores e se encantou. 

 Na época, era o primeiro ano do curso de Magistério na UMEP, um projeto piloto, 

com curso em período integral. Thalia relembra com saudosismo que foi um curso muito 

bom, com professores e alunas muito empenhados - só permaneceram aquelas que queriam 

mesmo seguir a profissão. Fazia os estágios em uma escola municipal de Santos, que estava 

envolvida em vários projetos educacionais. Concluiu o curso no final de 1995, mas no meio 

deste mesmo ano iniciou sua carreira em uma escola particular, na qual ficou por quatro anos 

- primeiramente na educação infantil, depois no ensino Fundamental. Estudava meio período 

e no outro trabalhava. Os professores dispensavam os estudantes do último ano do curso para 

que pudessem dar início à carreira. 

Em 1999, com a morte súbita de sua mãe, ficou muito abalada emocionalmente, pois 

era muito jovem, com 21 anos. Sem condições psíquicas para trabalhar, pediu demissão na 
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escola. Porém, algum tempo depois ingressou no serviço público da Prefeitura de Santos 

como celetista, mas para trabalhar na área administrativa, na Secretaria de Ação Comunitária 

na época, atual Secretaria de Ação Social. Atuou por um tempo no serviço administrativo e, 

por considerar que tem no sangue a pedagogia, Thalia solicitou que fosse direcionada para os 

Centros de Convivência, para auxiliar na área pedagógica, onde atuou até 2005. O Centro de 

Convivência era o que é hoje uma Escola Total, em contraturno, mas a criança tinha duas 

matrículas diferentes, uma na Educação e outra no Centro de Convivência. Aconteciam 

atividades educacionais e esportivas, com o objetivo de tirar a criança da rua – entretanto, 

como era um trabalho mais social, junto aos desfavorecidos financeiramente, atuava um 

pouco como assistente social e pedagoga, em um trabalho muito pesado e difícil. Foi quando 

surgiu a oportunidade de transferência para a Secretaria de Educação e ela ingressou na 

categoria de celetista como professora. Também trabalhou na rede de ensino da prefeitura de 

São Vicente como professora de Educação Especial, mas por conta do dinamismo, da 

dificuldade de trânsito, preferiu ficar só em Santos. 

No ano de 2006, foi aprovada no concurso para professora e ingressou como estatutária 

(modalidade do regime de contratação no serviço público). Após algum tempo, fez um novo 

concurso e foi aprovada novamente, possuindo, então, dois registros funcionais na Secretaria 

de Educação. Desde então, trabalha o dia inteiro. Atualmente leciona em uma escola apenas, a 

UME Professora Magali Alonso, de Educação infantil, situada no morro São Bento. A rede 

municipal de ensino mantém vários projetos de contraturno e Thalia se identifica com eles, 

achando-os bastante dinâmicos e gratificantes. Atuou no Projeto Ler, em seguida no Projeto 

Auxiliar de Classe, no qual trabalhava com crianças de inclusão. Fez curso superior à noite, 

Pedagogia, sempre trabalhando em jornada dupla junto às crianças, e com uma vida sempre 

corrida, muito cheia de atribuições. Fez pós-graduação aos sábados. Coloca que estudou e 

estuda, porque na Educação não há como parar, há que se estar sempre na ativa, sempre se 

atualizando, se reciclando, aumentando a bagagem de conhecimento. Embora durante todo o 

tempo das conversas Thalia demonstre satisfação e realização com sua carreira e seu trabalho, 

ela confessa que houve uma época em sua vida em que quase desistiu da carreira, pois estava 

desestimulada, achando tudo muito cansativo. Queria conhecer mundos novos, cores novas e 

foi buscar outras possibilidades, mas desistiu de se aventurar, continuando na área da 

Educação.   

A música surgiu em sua vida pelas mãos da regente e também professora Iva Passos. 

A nossa professora já conhecia o trabalho da regente, atuando em uma escola em que havia o 

Projeto Brinquemusicando, do qual alguns de seus alunos participavam. Em um final de ano, 
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a professora Iva fez uma apresentação em roda e Thalia se encantou em como ela consegue 

envolver a criança, e também o adulto - mesmo aqueles professores mais resistentes 

acabavam participando. Como já gostava de música e da musicalização, como consequência 

natural, conheceu o coro cênico “ Céu da Boca”, assistindo a uma apresentação. Nesta época, 

por volta de 2007, o Projeto Brinquemusicando, foi suspenso da rede e muitos professores 

pediam o seu retorno, que só ocorreu em 2013. 

Neste mesmo ano, Thalia se inscreveu em um processo seletivo, foi aprovada e 

começou a participar. Por meio do projeto, foi convidada por Iva Passos para fazer uma 

experiência no coro e teve que passar por um teste. Desde o início, a coralista se perguntava 

se realmente tinha o potencial que a regente parece ter visto nela, pois, para ela, a 

possibilidade de compor o coro era um privilégio, principalmente porque lembrou da restrição 

que teve, quando ingressou na PMS em seu primeiro registro como professora, por conta da 

sua voz . No decorrer do percurso percebeu que a sua vontade de estar no coro é que fez com 

que ela tratasse e cuidasse da voz. 

  Permaneceu no Brinquemusicando por um ano (a duração é de 2 anos), pois só 

conseguiu liberação do trabalho por esse período, por intermédio da direção na escola que a 

acolheu – e que a liberou para que fosse às formações. Não achou tão mal, pois precisava 

poupar sua voz, e hoje até a regente a aconselha a não voltar, pois, como já tem oscilação 

vocal, sofre desgaste com facilidade. Considera que o desgaste vocal se deu por conta da falta 

de informação e orientação em todo o tempo da profissão, os vícios (em relação ao uso da 

voz), as questões respiratórias e o uso inadequado das pregas vocais. 

O coro cênico já existia há vários anos quando Thalia ingressou, e a cada dia mantém 

o entusiasmo em participar do projeto. Considera que ainda está crescendo como coralista do 

Céu da Boca. Já desejou muito se aprimorar no canto, até pela questão de sua limitação na 

voz, de estudar a musicalização na educação, mas tem outros projetos prioritários, como 

buscar mais conhecimento na área da informática. Mostra certo descontentamento quando fala 

que tudo na rede (de ensino) é muito concorrido, com processos de avaliação em que todas as 

etapas são classificatórias, e atribuições, sendo então necessário se especializar. E a música 

fica em segundo plano. “Eu canto com meus alunos, porque gosto de cantar, porque gosto de 

música”. 

Para a educadora, a voz significa tudo na vida, pois considera-a seu principal 

instrumento de trabalho. Em relação aos cuidados com a voz, Thalia refere que antes do coro 

não cuidava, não se preocupava com ela, convivia com a rouquidão, aprendeu a conviver com 

a disfonia, que no decorrer da semana ia se acentuando e na sexta já estava totalmente rouca. 
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O coro a fez buscar ajuda, procurando a fonoterapia: começou a cuidar de si, a se conhecer 

melhor, a perceber sua respiração, que parece ter a ver com sua alteração vocal, segundo a 

fonoaudióloga que a acompanha. Quando percebe que está perdendo o fôlego, como no 

último ensaio, vai até o seu limite. Ela refere que isso acontece também no trabalho, indo até 

o seu máximo, mas aprendeu exercícios para lidar com as dificuldades da respiração. Quando 

percebe que está cansada, para, respira, volta, inspira e continua falando e este ano, 

praticamente Thalia não viveu situações de rouquidão aguda, como vivia antes. No final do 

ano sua voz está mais desgastada, por conta da festa de Natal, percebe que extrapolou um 

pouco mais, mas tem cuidado, bebe água -  precaução que não tomava antes. Desenvolveu 

essa percepção melhor depois que ingressou no coro. 

Começou a perceber as alterações na voz quando participou de um projeto na 

prefeitura, em que era contadora de estória: atuava em seis classes no mesmo dia, uma atrás 

da outra – usava a voz intensivamente, sem pausas para descanso, o que a fez ficar cada vez 

mais rouca.  

 No que se refere ao uso da voz quando canta no Céu da Boca há todo um cuidado, 

todo um preparo e tratamento, com vocalizes, aquecimento, alongamento. A regente orienta 

as coralistas com todo o cuidado, trabalhando com a respiração, com o alcance das notas, a 

ressonância, o relaxamento e a impostação vocal. O que não acontece em sua atuação na 

escola: por isso, ocorre o desgaste como se apresenta hoje, com voz mais alterada. 

Thalia refere que cuida da voz com a hidratação frequente, que ajuda muito mesmo, 

procurando não gritar; aprendeu a alterar o ambiente: apaga uma luz, fica em silêncio, o que 

chama atenção da criança. Come maçã, não com tanta frequência, antes de apresentações, 

evita chocolate, café. Consome bebida alcoólica raramente, não fuma. Apresentava muito 

pigarro, inclusive durante os ensaios no coro e isso a incomodava, mas aprendeu a lidar com 

isso, a usar estratégias para redução. Cuida da voz principalmente por causa do coro e do fato 

de pagar fonoterapia, comenta entre risos. 

Quanto às alterações vocais, em 2008 apresentou um nódulo, que regrediu 

espontaneamente. A fonoaudióloga afirma que ela precisa reaprender a falar, pois em algum 

momento de sua vida, inverteu o padrão respiratório. Refere que não há, no trabalho, 

nenhuma abordagem de orientação, prevenção, triagem ou encaminhamento para avaliações 

específicas direcionadas à voz.  A coralista comenta que, na rede de ensino, há vários casos de 

professoras que se afastam por rouquidão, por nódulo, e mesmo assim não existe investimento 

e nem dispensa, sem falar no excesso de burocracia, para fazer fonoterapia.  
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Quanto à voz cantada, ela percebe que é mais trabalhada, mais pensada. Para ela, é necessário 

pensar nas notas a serem alcançadas e foca sua atenção mais na respiração do que quando está 

trabalhando. Emocionada, Thalia diz que cantar no Céu da Boca é um privilégio e acredita 

que este não é um espaço para terapia, um lugar para relaxar, mas sim um trabalho sério, com 

ensaios, apresentações, uma rotina exigente. Considera o grupo unido, uma família, somente 

mulheres: apesar do trabalho, são amigas, se apoiam em todos os momentos.  Para Thalia, 

cantar é um trabalho extremamente gratificante e a fez perceber que precisa cuidar da voz, 

que é importante tanto para o trabalho em sala de aula, como no Céu da Boca.  

Ao falar da instituição na qual trabalha, Thalia se mostra realizada, pois há um espaço físico 

amplo, um ambiente agradável, arborizado, e a sala onde atua em especial, é arejada, grande, 

possui ar condicionado, que não funciona adequadamente, tem janelas, situando-se no 

segundo piso da escola e, é bem silenciosa. O pavimento superior é mais isento de sons, mas, 

já o térreo é bem ruidoso, onde situa-se o refeitório, salas de aula, pátio e parque. Os 280 

alunos frequentam esses locais a maior parte do tempo. Pelo fato de a informática ser um tema 

de interesse entre as crianças, Thalia observa que elas vão para a aula com prazer, não 

havendo necessidade de gritar, falar alto, não precisando se desgastar em chamar a atenção 

dos alunos. No cotidiano da aula, a professora faz a explanação da matéria para todos, após o 

que os alunos se dirigem aos computadores e, se têm dúvidas, vão chamando; então consegue 

poupar sua voz, não só para o canto, mas como ela mesmo refere, para a vida, porque acredita 

que futuramente poderia adquirir uma alteração importante como rouquidão, ou até mesmo 

afonia. 

  Em sua sala não há uma auxiliar, porém, quando a aula é para alunos do maternal, há 

duas professoras e uma delas vem acompanhando as crianças. Entre seus alunos, neste ano de 

2015, houve dois com necessidades especiais, com diagnóstico de autismo e, mesmo assim, 

não refere dificuldades em sua atuação em sala de aula. 

Thalia tem intervalos formais entre as aulas denominados HTI (hora de trabalho interno): são 

4 HTIs por semana, o que faz com que tenha praticamente uma HTI por dia. Ela tem também 

algumas janelas, o que considera uma boa condição de trabalho, pois auxilia no descanso 

global, pois quando termina uma atividade de Pré e vai iniciar aula para o Jardim, necessita 

trocar toda a atividade dos computadores e precisa de um tempo para isso. Mas há dias em 

que leciona para uma classe atrás da outra, pois isso depende do horário organizado pela 

coordenadora da escola. Por todos esses aspectos, Thalia considera mais tranquilo atuar na 

área de informática, pois não precisa levar atividades para executar em casa, apenas faz 
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pesquisas para enriquecer suas aulas e baixa alguns jogos porque a velocidade de sua internet 

é maior que a da escola. 

Thalia conta, com o rosto iluminado por seu largo sorriso, que é casada há 4 anos e 

não tem filhos. Tem pouco contato com seus irmãos e visita o pai frequentemente. Sua rotina 

diária é preenchida pelo trabalho, durante todo o dia. Seu período disponível para si é à noite, 

entre 18h e 22h, pois tem o hábito de dormir cedo. Nas segundas-feiras, tem como 

compromisso os ensaios do coro, para aos quais vai sempre muito disposta, porque se sente 

muito feliz lá. Durante os outros dias da semana, Thalia administra seu casamento, sua casa, 

convive com o pai e realiza seus cuidados pessoais, como ir à manicure, por exemplo. 

Confessa que considera sua vida “muito corrida”. 

Atualmente não pratica atividade física, tem consciência que é sedentária, apesar de ter 

tempo disponível para um esporte. Afirma que não frequenta baladas, gosta muito de ficar em 

casa, adora ouvir música, acordar e tomar seu café com tranquilidade. Outro passatempo é ir à 

praia, mas não gosta de ficar embaixo do sol forte. Já foi boa leitora, atualmente 

responsabiliza a internet por não conseguir se concentrar: inicia a leitura de um livro, porém 

as redes sociais e aplicativos são mais atraentes. Mas, nos momentos de lazer, o que Thalia 

realmente gosta é de estar com seu marido, sair com ele. O casal tem um dia só seu, a sexta-

feira, quando fazem programas variados como cinema, viagens curtas, de final de semana pois 

seu marido é comerciante e não consegue ficar muito tempo fora. Seu marido é ciclista, mas 

ela não consegue acompanha-lo neste esporte. Mas ressalta que tem amigas, também, com 

quem pode dividir angústias, incertezas, dúvidas e os aspectos bons da vida, como por 

exemplo, uma receita de um bolo gostoso.  

Thalia reconhece, com um certo desalento, que é relapsa com as questões de seu 

corpo, lembrando novamente a necessidade de praticar uma atividade física, não só pela 

estética, mas pela saúde, pois apresenta alguns problemas de coluna, que está afetando seu 

quadril, precisando emagrecer um pouco também. No ano passado emagreceu, mas já 

recuperou todo o seu peso novamente. Visita médico com a regularidade necessária, como o 

ginecologista, mas não gosta de tomar remédio. Tem consciência de seus problemas de saúde, 

mas acredita que, dentro da medida do possível, é saudável e cuida de si. 

No transcorrer dos encontros para a elaboração da narrativa, foi possível perceber que 

Thalia é uma mulher apaixonada pelo trabalho e encantada pelos sons da voz, de sua própria e 

das vozes do coro do qual faz parte. Sua voz é clara, apresenta componente nasal, com 

precisão articulatória, sem marcas de alteração vocal importante e atua como soprano no coro. 
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2.2.3. Narrativa: Terpsícore      

Os sonhos na voz  

  

Terpsícore tem quarenta anos e é uma mulher dinâmica, objetiva, com uma longa 

trajetória profissional: é professora há vinte anos, e, destes, há sete anos na rede de ensino da 

Prefeitura Municipal de Santos. Atualmente trabalha na UME Laurival Rodrigues, no morro 

da Nova Cintra, com crianças na faixa etária de 3 anos. É casada e tem dois filhos: um menino 

de 10 anos e uma menina de 8 anos de idade. 

O pai, já falecido, era comerciante, dono de padaria; a mãe, dona de casa. A infância 

foi tranquila, sempre gostou de brincar de boneca, já no papel de professora. Estudou no 

colégio São José, que na época, era exclusivamente feminino, de freiras, escola confessional 

privada tradicional na cidade de Santos. Comenta que rememorar a escolha da sua profissão a 

faz voltar nostalgicamente à sua adolescência. Aos 14 anos, decidiu pelo magistério, porque, 

ao final, já poderia atuar como professora. Foi uma decisão rápida sem muita reflexão e ela 

gostava da ideia de ser professora, mas sem conhecimento mais profundo da profissão: no 

transcorrer do curso é que foi realmente conhecendo, se envolvendo, se interessando pela 

possibilidade de ensinar, decidindo seguir esta carreira. Fez o magistério no próprio Colégio 

São José que oferecia o curso naquela época e oferecia, juntamente com o Colégio Canadá 

(escola estadual de Santos), um dos melhores cursos que havia então. Pouco tempo depois, 

porém, não foram formadas novas turmas. 

 Ela percebe que houve influência familiar nessa escolha, pois sua irmã e seu irmão, 

mais velhos que ela, são professores, além de algumas primas. Ela acredita que, se seus pais 

tivessem nível de escolaridade maior, se seu pai tivesse formação superior, ele a teria 

incentivado a percorrer outro caminho e em outra profissão. Terpsícore observa que as amigas 

cujos pais possuíam maior grau de escolaridade, seguiram outras carreiras, advogadas, 

médicas ou engenheiras. De seu grupo de amigas, duas ou três permaneceram no magistério. 

O Colégio foi determinante para levá-la à profissão, porque lá ela vivenciava a 

experiência, mesmo em atividades de cunho social, como visitas a orfanatos. Enquanto 

cursava o ensino fundamental, uma professora, percebendo que Terpsícore se interessava, 

chamou-a para auxiliar com as crianças pequenas no período da tarde. Quando chegou o 

momento da escolha, foi um caminho natural a opção pelo Magistério. Como exemplo de seu 

interesse e dedicação, conta que o estágio necessitava de um total de 360 horas e ela concluiu 
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quase 800 horas; foi se tornando experiente e quando se formou, foi contratada como auxiliar 

de sala, pela mesma instituição, onde permaneceu até 2003. Nessa escola, atuou na Educação 

Infantil, trabalhando apenas nos dois últimos anos com classes de alfabetização. 

Considera que sua escolha foi meio acidental, mas depois que estava no caminho, 

perguntou-se se retornaria ao ponto de partida. A resposta foi não e, a partir daí, tentou tornar 

possível outros sonhos, mas sempre paralelos à profissão. 

 Logo após a formatura, em 1994, ingressou na faculdade de Psicologia: cursou por 

dois anos, mas desistiu, pois sentia que ainda não tinha maturidade para decidir o que fazer. 

Posteriormente, ingressou em Artes Plásticas, em seguida cursou Matemática, ambas na 

Universidade Santa Cecília, em Santos. Na sequência, fez Pedagogia por EAD (Educação a 

Distância) como complementação do currículo para atuar na área de direção escolar e 

orientação pedagógica.  

 No final de 2003, foi convocada, por meio de concurso público estadual, para atuar no 

ensino fundamental em Cubatão e Praia Grande. Terpsícore refere que era outra realidade, 

pois saiu da zona de conforto de trabalhar perto de sua casa e assumiu classes com 40-45 

crianças. Ficou durante dois anos e meio, experiência difícil por conta da dura realidade. Na 

Educação Artística, ela conseguiu bons resultados com os alunos mas, em Matemática, ficou 

extremamente frustrada, como se observa nas expressões por ela utilizadas: “ um terror” , 

‘nunca mais quis dar aulas de Matemática’, “eles não sabem nada, não querem saber, é uma 

falta de interesse, vem lá do primeiro ano e chega no fundamental não sabem nada e não vão 

mais aprender, nem que você faça milagres, a escola não tem estrutura, não tem material, não 

tem nada”. 

Em 2007, demitiu-se do serviço público estadual para ingressar no corpo docente da 

rede municipal da cidade de Santos, na Educação Infantil, onde permanece até hoje. A 

professora tem preferência pela Educação Infantil, onde se encontrou e gosta de atuar com os 

bebês e as classes de alfabetização, com crianças de 5-6 anos de idade.  

A palavra mais utilizada por Terpsícore é sonhos e coloca que a vida vai passando e 

alguns são deixados pelo caminho. Em determinado momento, a pessoa para, reflete e percebe 

o que deixou para trás, o que deixou de fazer, o caminho que deixou de trilhar. O coro é o 

resgate de um dos sonhos da adolescência, pois dançava jazz, gostava muito de música e de 

teatro, mas teve que parar, pois não contou com o apoio da família e do namorado (atual 

marido). Com o trabalho difícil, ela foi abrindo mão e quando percebeu tinha desistido da 

maioria das coisas que gostava realmente. Assim, para ela  ingressar no Céu da Boca foi um 

sonho, porque o coro está ligado à música, ao teatro, à dança, enfim. 
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Terpsícore conheceu o coro Céu da Boca em apresentações da prefeitura e por meio de 

professoras coralistas, como Vânia e Márcia Amélia, que trabalhavam na mesma escola que 

ela. Em determinado momento, conheceu Mariza que era responsável pela parte 

administrativa do coro e ela a convidou para uma audição, fornecendo o telefone da regente. 

A princípio, não fez teste e não participava do projeto Brinquemusicando: Iva fez uma 

entrevista e na mesma época ingressaram, com ela, Simone e Haydée (integrantes do grupo). 

Terpsícore acredita que não canta tão bem, mas o movimento cênico, a dança, acabam 

compensando suas supostas limitações. Ela conta que a regente tem um olhar muito atento 

para tudo, pois é capaz de perceber quando alguém tem um destaque para a dança ou para o 

teatro, por exemplo, buscando e incentivando. 

 Terpsícore participa do grupo há três anos, porém com alguns embates familiares, 

porque a arte expõe, deixa muito em evidência, exige ensaio, tempo, dedicação; às vezes, não 

é todo mundo que entende isso. Seu marido é aparentemente jovem, mas tem uma cabeça um 

pouco conservadora. Por conta disso, o começo foi bem difícil, a primeira viagem foi 

complicada, ele não queria que ela fosse, pois já tinha os filhos. Terpsícore nunca havia 

viajado sozinha, com um grupo de mulheres, mas foi para ficar quatro dias em Minas Gerais. 

Ela conhecia outras histórias de quem estava no coro há mais tempo, e todas passaram por 

isso; alguns casamentos não se mantiveram -  não por causa do coro, mas por conta do 

desgaste do relacionamento. Para Terpsícore, a Música e a Arte libertam; então, se a pessoa 

está aprisionada, é pela Arte que você  respira ar novo. Se há algo que não está bem resolvido, 

logo mais à frente começa a ruir.  

A voz para ela significa o fator fundamental do seu instrumento de trabalho, com o 

qual desenvolve atividades com as crianças, então, considera que a voz é a sua vida, pois sem 

ela não poderia exercer as duas coisas de que mais gosta: dar aula e cantar. Tem consciência 

que precisa cuidar da sua voz para poder exercer essas funções. Procura poupar a voz em 

alguns momentos, quando a usa para cantar e também na sala de aula, porque ensina para 

crianças de uma faixa etária que exigem a fala por muito tempo, necessitando, então, criar 

estratégias para conseguir a atenção delas de alguma maneira alternativa e, assim, de modo a 

poupar seu instrumento vocal e cumprir a carga horária de trabalho que exige bastante. 

Durante os ensaios de um espetáculo na faculdade de Artes, no qual Terpsícore 

cantava, a professora observou que ela estava com a voz alterada e a orientou a tomar bastante 

água, falar baixo, procurar chamar a atenção dos alunos, com o uso de um apito ou batendo 

palmas, e não gritar mais que eles, porque senão ela perderia a voz em pouco tempo. Nas 



79 

 

 

aulas de artes trabalhava muita música e conseguia a tranquilidade da sala, mas nas de 

Matemática, Terpsícore diz que “era um terror”.  

Algum tempo depois foi para a Educação Infantil, em que trabalhava mais com bebês, 

conseguindo manter a voz tranquilamente. No ano passado, no retorno de uma licença médica 

de seis meses, devido a uma cirurgia bariátrica, foi trabalhar no maternal I, que era uma sala 

muito agitada, com uma colega que tinha a voz fraca, e ela sentiu muito a mudança, pois 

precisava o tempo inteiro interferir, intervir - foi quando ela sentiu demais o desgaste na voz:  

percebia a garganta “arranhar” e dificuldades para falar, ficando rouca. No coro, não 

conseguia afinar sua voz e conversou com a regente, que a orientou a cuidar da voz, com 

cuidados simples de conservação vocal, como também, beber líquidos sem gelo, comer maçã 

uma vez por dia e antes dos ensaios. Não procurou nenhum especialista da saúde como 

otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo. Refere que houve melhora da voz e que também foi 

conhecendo melhor a sala e encontrando estratégias adequadas para ela; percebeu que não se 

desgastava tanto, e ao final do ano, já não sentia dificuldades em relação à emissão vocal. 

Atualmente, em relação aos cuidados com a voz, Terpsícore ingere maçã, procura falar 

baixo, diminuir bastante o “tom” da voz. Ingerir bastante líquido e evita comer chocolate. 

Afirma que percebe quando a voz está alterada: refere pigarro, desgaste na voz, coceira na 

garganta, e sente que está usando demais a voz; em algumas músicas no ensaio, sente a 

garganta coçar, então, para um pouco e toma água. Percebe estas alterações mais nas 

segundas-feiras, porque usa menos a voz no final de semana, e neste dia as crianças também 

estão mais agitadas devido ao fato de permanecerem mais tempo em casa, mas depois os 

alunos vão entrando novamente na rotina escolar. 

Afirma que não tem cuidados específicos no trabalho. Não há nenhuma forma de 

orientação, campanhas de prevenção, avaliação ou acompanhamento da saúde vocal no 

trabalho (rede municipal de educação) e nem por parte da Secretaria de Educação em relação 

à saúde vocal de seu corpo docente, apenas no exame admissional é feita uma avaliação por 

uma fonoaudióloga, na qual se for identificado algum problema, a professora não ingressa na 

rede. Se a professora percebe alguma dificuldade, algum problema, ela vai buscar assistência 

por conta própria. No canto, é a regente do coro que faz as orientações e sugere os cuidados, 

incluindo exercícios de respiração, vocalizes. 

Terpsícore afirma que o uso da voz como instrumento de trabalho e como expressão 

de arte no canto, se refere a situações diferentes. No trabalho, a voz é fundamental e é a 

ligação com os alunos, pois o professor necessita exercitar outras formas de comunicação por 

conta da quantidade de crianças que são admitidas com necessidades especiais. No canto, é a 
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realização, é a maneira de conseguir manifestar a arte, exteriorizar seus sentimentos, de 

sensibilizar as pessoas. 

  A professora demonstra ser uma mulher dinâmica, ativa, e quando fala sobre a sua 

história como um todo, conta um fato que foi um marco divisor em sua vida. Há seis anos, em 

2009, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, pois era obesa mórbida, e emagreceu 62 quilos. 

A partir daí, com o apoio da psicoterapia buscou autoconhecimento, percebeu que “carrega o 

mundo nas costas e não se vê, vai carregando o mundo e vai engolindo tudo”. Compreendeu 

que tinha que ter o seu tempo, antes de ser Terpsícore - mãe, Terpsícore - professora, 

Terpsícore - coralista, é Terpsícore - mulher. Hoje percebe que tudo pode ser negociado 

(principalmente com o marido e os filhos) e, assim, conquistou um tempo para as atividades 

físicas na academia porque precisa manter o peso. Antes de tudo, ela aprendeu que necessita 

de seus momentos individuais em que consegue ir ao cinema, tomar um chá com amigas, 

ensaiar com tranquilidade. Ela decidiu que sua vida não ia mais parar no tempo. Acredita que 

está conseguindo: considera-se uma boa mãe, procura estar presente em todos os momentos 

importantes, em alguns deles conversa com os dois filhos colocando as possibilidades e 

restrições do cotidiano de uma mulher com múltiplos papéis. Terpsícore sente-se realizada, 

porque percebe a visão de mundo que tem e do tempo que dispõe, pois atualmente não tem 

como a mulher não trabalhar fora. É diferente de sua mãe que sempre foi dona de casa e não 

tem nada para fazer, o mundo está ali fechado entre as paredes do lar. Percebe tudo isso, mas 

não sem contradições, pois ao mesmo tempo que ela tem a possibilidade exercitar vários 

papéis e atividades, e se torna uma pessoa mais inteirada de tudo, da vida, das pessoas, da 

sociedade em geral, tem também o ônus da pressa e da angústia no cotidiano da vida. 

Em seu tempo livre gosta muito de se exercitar, frequentando academia, fazendo 

musculação e praticando natação. Tem como um de seus projetos começar a competir, em 

breve, em travessia em mar aberto, pois está treinando para isso. Não pensa em estudar canto 

e comenta que não tinha conhecimento de música, nem leitura de partitura, quando foi cantar. 

Já pensou em aprender piano, com a pianista do coro, mas não houve horário compatível, este 

também é um sonho antigo, que renasceu quando em contato com as diversas componentes do 

grupo, entre elas a regente e a pianista e sentiu vontade de aprender a tocar até para ler as 

partituras, conhecer um pouco mais de teoria e harmonia musical. Às vezes, quando tem 

tempo livre, acessa a internet, pesquisa a escala das notas, por exemplo, mas não tem nenhum 

conhecimento aprofundado. 



81 

 

 

Durante os encontros para a produção dos dados para a narrativa e, mesmo durante a 

observação dos ensaios e apresentações do coro, foi possível perceber que Terpsícore é uma 

mulher altiva, sem ser arrogante, dinâmica, gosta muito de música e o coro ocupa um lugar 

central em sua vida, em decorrência de seus sonhos e também das possibilidades de 

independência que ele trouxe. É dona de uma voz suave, melodiosa, sem ser entediante, 

apresenta ressonância equilibrada, com precisão articulatória, sem sinais de alteração vocal, 

atuando como soprano no coro, onde já fez um solo recentemente. 

 

2.2.4. Narrativa: Políminia   

O pertencimento na voz 

Políminia, 50 anos, é solteira, não tem filhos, possui uma família grande e muito 

unida, com quatro irmãos, sobrinhos, primos. Considera-se uma tia-mãe, cuida dos sobrinhos 

e também dos filhos dos primos. Na entrevista, mostrou-se forte, objetiva, entusiasta de seu 

trabalho, ou, como coloca, de sua missão na Educação. Está presente em todos os ensaios e 

apresentações do “Céu da Boca” desde a sua criação, sente que pertence ao que denomina 

família do coro. 

Atua como professora de educação infantil, na UME Magali Alonso, no morro São 

Bento, com crianças de 4 a 5 anos, trabalhando no período matutino e vespertino diariamente. 

Está nessa mesma escola há 23 anos e há 25 anos leciona na rede pública municipal, desde 

que se formou.  

A trajetória de Políminia inicia-se com seu nascimento em Santos, mas parte de sua 

adolescência e juventude foi vivida em Juquiá, uma pequena e pacata cidade do Vale do 

Ribeira, São Paulo, com aproximadamente 19.000 mil habitantes (IBGE, 2014). O único 

curso técnico que lá havia era o magistério - sua irmã já o cursava; então, aos 18 anos, 

acreditou que seria o caminho natural. Posteriormente, fez técnico de secretariado. Chegou a 

trabalhar como secretária por algum tempo, mas não se sentia plenamente realizada nesta 

área. 

 Ao voltar para Santos, ingressou, por concurso, no quadro de professores da Prefeitura 

de Santos, onde permanece até hoje, após 25 anos. A escolha profissional que, inicialmente, 

foi por falta de outras opções, mostrou-se a certa. Apaixonou-se pela profissão e buscou 

especializar-se fazendo Biologia. Atualmente trabalha na Educação Infantil e com crianças 

com necessidades especiais. 
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Nesta conversa, Políminia mostrou-se pensativa, até se emocionou quando retomou o 

percurso da música em sua vida. Na rede pública de ensino, conheceu o projeto 

Brinquemusicando e integrou a segunda turma, em 2005. Foi quando Iva, que estava 

estruturando o coro, convidou-a para participar. Enfatiza que cantou na estreia do “Céu da 

Boca”, no espetáculo africano. Percebe-se que Políminia sente-se orgulhosa de estar no coro 

desde o início,e que ela tem sua voz classificada como contralto. Reitera que gosta muito de 

estar com as coralistas; quando estão em férias, sente muita falta dos ensaios, dos encontros e 

sempre fala com todas, esporadicamente, pelo whatsapp. Formam uma família, não se reúnem 

apenas para cantar nos ensaios ou nas apresentações, fazem juntas tudo o que é necessário 

para o espetáculo acontecer: figurino, cenário, adereços, maquiagem, inclusive promoções 

para arrecadar recursos financeiros como noite de pizza em prol do coro. 

Quando a conversa envereda pelo tema voz e seus cuidados, Políminia começa a rir, 

como que prevendo as perguntas seguintes. Tem consciência de que, como fumante de grau 

de dependência elevado, vício que iniciou na adolescência, aos 16 anos, sua voz está alterada 

e isso afeta sua respiração e seu desempenho vocal tanto para o trabalho, como para o canto 

no coro. “Até por ter uma formação mais científica, a gente conhece todos os prejuízos, mas, 

como na vida é difícil largar um vício”. Para Políminia, a voz não é apenas um instrumento de 

trabalho, ela é imprescindível. Não consegue se imaginar sem ela, não consegue se imaginar 

sem falar. 

Políminia sorri ao falar que não tem muitos cuidados com sua voz, pois atua em sala 

de aula com crianças o dia inteiro e necessita falar alto e o tempo todo. O único cuidado são 

os exercícios que faz nos ensaios do coro. Já em sua casa, ela usa pouco a voz, porque mora 

apenas com um sobrinho e que estuda à noite, então, quando ela chega em casa, ele não está. 

Brinca dizendo que é a hora do “cala a boca”, do repouso vocal. A professora sabe que 

poderia melhorar muito os cuidados com sua voz, principalmente se deixasse de fumar. Tem 

consciência do esforço vocal diário, mas refere que só no último ano tem ficado rouca com 

mais frequência, e nunca ficou afônica. Coloca o coro como um marco: antes dele, falava 

muito alto, gritava e muitas vezes não conseguia chegar ao fim da frase. “Sempre tive o hábito 

de, em vez de chamar a atenção de aluno, elevar a voz para chamar a atenção deles, aí sentia o 

resultado: o esforço vocal”. Depois que iniciou no coro, este esforço praticamente não existe 

mais. 
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Ela afirma que nunca foi afastada do ambiente do trabalho em decorrência problema 

vocal. Vai esporadicamente ao otorrinolaringologista mais por causa de uma rinite persistente 

- mas já fez uma laringoscopia, porque Iva pediu para que todas fizessem essa avaliação.  

Políminia conhece o trabalho da fonoaudiologia e acredita que a intervenção 

fonoaudiológica é imprescindível para quem usa muito a voz como ela e as professoras da 

Educação Infantil. Porém, nunca procurou nem ao menos uma avaliação, alegou falta de 

tempo. Também referiu que na rede pública não há nenhum tipo de prevenção, diagnóstico ou 

acompanhamento para a voz e suas alterações, o que acabou não estimulando a busca 

espontânea por parte dela. Nesse momento, a conversa enveredou para as agruras da profissão 

de educadora nos dias atuais, mas para Políminia, apesar de todas as dificuldades em relação 

às crianças e suas famílias, ao ambiente de trabalho, à remuneração, às exigências crescentes, 

nunca pensou em desistir da profissão. Até já atingiu o tempo necessário para a aposentadoria, 

mas não pretende fazê-lo. 

Em seu dia a dia, Políminia trabalha bastante, não faz nenhuma atividade ou curso 

voltado para a música ou o aprimoramento do canto. Preenche o pouco tempo que sobra lendo 

muito, pois gosta muito de literatura e em seu tempo livre, faz artesanato, trabalho manual 

como a pintura em MDF (sigla internacional que denomina um material originado da madeira, 

fabricado com resinas sintéticas). Não assiste à televisão, aliás, o único aparelho que tem em 

casa fica no quarto do sobrinho. Usa bastante o computador para as atividades relacionadas à 

escola e para se distrair, coloca música e sempre se pega cantando, até mesmo nas atividades 

diárias como cozinhar. Conclui dizendo que a música faz parte de sua vida, traz novas 

possibilidades e vivências. 

Nos encontros para a produção dos dados para a narrativa e, no decorrer dos ensaios e 

apresentações do coro, foi possível perceber que Políminia é uma mulher objetiva, tranquila, 

demonstra satisfação e sensação de pertencimento durante os ensaios e apresentações do coro; 

sente a música como uma propriedade capaz de alterar seu modo de vida. Apresenta voz 

característica de fumante, isto é, com alteração da qualidade, altura e intensidade, agravada, 

rouca, com ressonância predominantemente laríngea com precisão articulatória.  

Tal como a musa que emprestou seu nome, a protagonista dessa narrativa é pensativa, 

pouco eloquente, gosta do silêncio. 
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2.2.5. Narrativa: Euterpe      

A superação na voz  

Euterpe, 54 anos, é casada, mãe de três filhos já adultos, respectivamente 33, 28 e 23 

anos. Uma mulher alegre, falante, detalhista em relação à sua história, principalmente quanto 

a um dos acontecimentos mais marcantes de sua vida. Professora de Educação Infantil, na 

UME Laurival Rodrigues, no morro Nova Cintra, na qual leciona há 12 dos 23 anos de 

exercício profissional. Leciona o dia inteiro com crianças na faixa etária de 3 anos; sua 

jornada se inicia às 7h e termina às 17: 45h na mesma escola. 

 Revendo sua trajetória profissional, Euterpe relata que sua opção pelo magistério foi 

casual e ingressou em 1992. Sua primeira formação foi Biologia Marinha; pretendia atuar na 

área, porém encontrou alguns obstáculos aqui em Santos, pois não podia embarcar por ser 

mulher e jovem. Apesar disso, tentou, mas a frustração foi maior que sua determinação. Foi 

então que resolveu investir em sua outra vocação: o Magistério. E percebeu que aí haveria 

infinitas possibilidades, inclusive colocando também a sua área primeira, a Biologia, através 

de atividades específicas para as crianças. Acredita que a Educação Infantil é fundamental: “é 

a sementinha que fica nas pessoas para o resto da vida, sem nome, sem cara, sem nada”. 

Coloca que nunca foi influenciada por sua família: sua mãe é dona de casa, porém sempre 

sonhou ser professora; seu pai era trabalhador portuário e seus quatro irmãos seguiram 

caminhos distintos: fonoaudiologia, publicidade, economia pesqueira e uma irmã que se 

dedicou ao lar, à família. Cabe assinalar que direta ou indiretamente parece que Euterpe 

realizou o sonho da mãe. 

 Euterpe sempre sonhou cantar - na escola, a música era sua paixão. Sorrindo, diz que é 

viciada em palco. Assim, o seu encontro com a Música, com o canto, foi mediado por Iva 

Passos, pois, em 2005, por acaso, a conheceu no projeto Brinquemusicando e realizou seu 

sonho de cantar. Diz que o destino colaborou, pois houve um sorteio para o 

Brinquemusicando e ela que nunca ganhava nada em rifas e sorteios, finalmente foi a 

ganhadora. Quando se fala em canto, automaticamente a professora remete à voz e ela se 

empolga, ao afirmar que a voz é tudo! É tudo no trabalho, é tudo no canto, no coro. É a 

maneira de expressar todos os seus sentimentos.  

Na Educação Infantil considera que a voz ainda é o seu principal instrumento de 

trabalho - mesmo com tantas opções tecnológicas que existem atualmente, pois se fala 

bastante, se canta muito, além da contação de estórias. Enfim, usa-se a voz o tempo inteiro. 



85 

 

 

Ela percebe que não sabe usar a voz adequadamente no trabalho, pois percebe que fica rouca, 

principalmente no final de semana. 

Euterpe se empolga ao falar de sua experiência no “Céu da Boca” e, por se considerar 

tímida, diz que é muito bom expressar o que sente por meio da música e isso fez com que se 

sentisse mais mulher, mais feminina. Sente muita força, a força da mulher! “É como se a 

mulher que está ali guardada, viesse à tona e fosse dona, né? Agora é a minha vez. Sinto 

muito isso”. O coro ensina a postura, a respiração e ajuda a relaxar. É fundamental em sua 

vida. 

  Quantos aos cuidados com a voz, refere que bebe muita água, come maçã. Adora 

chocolate, mas se priva, pois por ser um alimento gorduroso pode alterar a saúde vocal. Tenta 

não forçar a garganta.  Como canta muito em sala de aula, sua voz se desgasta. Euterpe 

percebe sua voz alterada com a rouquidão constante, que aumenta no decorrer da semana; 

além disso, há ardência, cansaço para falar, e às vezes, para que ela termine uma frase é 

necessário esforço, principalmente no início do ano até abril, aproximadamente, quando há 

crianças em adaptação e é preciso, por causa do choro, falar muito mais alto do que 

normalmente faz. Aprendeu a buscar estratégias para lidar com isso -  como por exemplo: em 

vez de falar mais alto que as crianças, senta no chão, fica em silêncio e elas vêm que ela não 

vai gritar e se acalmam (mas nem sempre consegue). Comenta que já ficou afônica por duas 

semanas e, nesses últimos 24 anos de trabalho na Educação na Prefeitura, a afonia ocorreu 

várias vezes. As alterações vocais tiveram involução com tratamento medicamentoso apenas. 

Euterpe passou por um acontecimento importante, marcante em sua vida – superou-o, 

mas não consegue esquecer tudo o que houve. Ingressou no coro em 2005 e, um ano depois, 

especificamente na véspera de carnaval de 2006, trabalhando no morro da Nova Cintra, estava 

no ônibus a caminho da escola. Quase chegando, ele deu uma freada brusca; ela estava em pé, 

se segurando mas, com o impacto, foi para frente e voltou. Ela não se soltou do apoio: o 

pescoço foi e voltou causando uma lesão chicote. Foi ao Pronto Socorro, fizeram uma 

radiografia, engessaram o braço e mandaram-na embora. Logo voltou chorando com muita 

dor e peso no braço. Então, após uma ultrassonografia foi observada a ruptura de ligamentos, 

o principal, e algo que não soube nomear na região posterior do pescoço. Em pouco tempo 

começou a se sentir paralisar: não conseguia levantar, não percebia a necessidade de urinar e 

se sentia anestesiada até a altura do nariz.  

Passou do ortopedista para um especialista em ombro, sem resultados e foi 

encaminhada para um neurologista, que diagnosticou a lesão chicote que causou uma hérnia 
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de disco tão grande que começou a cortar a medula. Foi deixando de se locomover, de se 

mexer, caía quando andava - pois cessava a informação ao cérebro de que Euterpe estava 

andando. Os médicos também acharam que havia também um trauma na face, mas nunca foi 

caracterizado. Fez vários exames, foram meses com fisioterapia e também fazendo infiltração, 

mas não houve resultados e foi necessária a cirurgia de hérnia de disco. Nesse período, 

Euterpe estava muito deprimida e, quando passou pela perícia médica no departamento de 

medicina do trabalho na Prefeitura, chorava muito, contando que não fazia nada o dia inteiro e 

o médico sugeriu que ela retornasse para alguma atividade. Imediatamente Euterpe falou que 

queria retornar ao coro, mas que estava de licença médica e ele prescreveu o coro como parte 

do tratamento dela. Foi então que voltou a cantar e a fazer os exercícios de articulação (para a 

fala); evoluiu muito na fala e no ânimo. Foi eficiente a estimulação motora para a produção 

dos sons da fala. Relata que não enfrentava grandes desafios no coro, mas os movimentos 

repetitivos dos exercícios de aquecimento vocal nos ensaios conseguia fazer e isso deu muita 

forma para treinar mais firme e ter resultados evidentes. Os ensaios eram o que acontecia de 

melhor para ela nesta época. 

A cirurgia foi realizada em 2010, mas a experiência mostrou-se complexa - pois a 

Prefeitura não queria pagar as próteses de titânio (além dos parafusos, que ficaram em seu 

corpo). Elas foram implantadas no pescoço com acesso pela parte anterior do pescoço, onde 

se localizam a laringe e as pregas vocais. Após a cirurgia, sua recuperação foi muito boa: saiu 

do hospital andando e enfatizou que não necessitou de medicação pesada em altas dosagens. 

Após uma semana e meia já estava no ensaio do coro, mesmo sem poder cantar. Ela ressalta 

que o coro teve muito a ver com essa boa recuperação pós - cirurgia.  

E o mais importante: por causa do acidente e todo o sofrimento subsequente, entrou 

em uma depressão profunda. A educadora conta que falava com a televisão em casa, mas não 

falava com mais ninguém. O coro era o momento em que ela saía de casa, cantava, 

conversava com as amigas coralistas e se sentia útil. Por mais de uma vez, nesses encontros, 

ela enfatizou como o coro foi marcante, decisivo em sua recuperação emocional e também 

física. A coralista revela que é cardiopata, sabe que precisa fazer exercícios e não os faz. 

Porém, visita o ginecologista, o cardiologista e o neurologista anualmente. Quanto ao 

otorrinolaringologista, as visitas têm um intervalo maior, faz os exames de rotina e comenta 

que tinha dor de garganta frequente e que tem o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Ela se 

exercita andando muito a pé e não tem carro, nem ela nem seu marido, pois não sentem essa 

necessidade. Algumas pessoas até chamam de “louca”, mas ela prefere e gosta muito de andar 

a pé. 
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Euterpe tem consciência que deveria fazer fonoterapia, não só pela voz, mas também 

por causa das sequelas do acidente que atingiu o pescoço e a mandíbula. Euterpe crê que usa 

muito mal a sua voz e não a conhece plenamente. Apesar de cantar no coro há 10 anos, às 

vezes, sente dificuldade em perceber o tom certo, atingir algumas notas.  Vai ao 

otorrinolaringologista anualmente, até por causa do vínculo de amizade com a médica. 

Quanto à prevenção de alterações ou preparação para o trabalho e/ou o canto no coro, a única 

atitude é o descanso vocal em casa. 

Sua reação é de insatisfação quando o assunto é a promoção, ações de prevenção ou 

mesmo encaminhamento para diagnóstico e tratamento da saúde vocal no trabalho, pois não 

existe nada nesse sentido. Euterpe relata que há ações, cursos de dois meses, para o exercício 

corporal e nenhuma atividade voltada para os cuidados com a voz. Acredita que deveria ter 

um trabalho de voz, por exemplo, em reuniões de HTP (horário de trabalho pedagógico). Em 

toda a sua carreira como professora da rede pública de educação, nunca soube ou participou 

de alguma ação relativa à saúde vocal. 

No que se refere à administração de seu tempo, a professora acorda às 5:30 da manhã 

todos os dias, inicia suas aulas às 7h, sai para o almoço às 11:30h, come rapidamente e 12:45 

retoma sua atividade laboral. E em todas as segundas à noite e sábados de manhã vai aos 

ensaios do coro. Sua rotina é muito cansativa e, de vez em quando, Euterpe dá um basta nessa 

roda viva - por exemplo, vai ao cinema sozinha. Gosta muito de atividades que possa realizar 

sozinha, porque, como convive o tempo todo com muitas pessoas, necessita de momentos 

exclusivamente seus. Seu marido não consegue entender isso, mas ela necessita de silêncio, 

necessita pensar, ouvir e se escutar. Adora leitura, é uma maneira que tem para relaxar; seu 

marido diz que a extensão da sua mão é um livro. 

Finalizados os encontros com essa mulher falante de voz doce, agitada, bem 

humorada, foi possível perceber algumas dificuldades articulatórias em sua fala, voz 

ligeiramente disfônica mas, principalmente, alguém com uma força muito grande que, com o 

canto, supera a dor física e da alma e celebra a Vida.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Este capítulo apresenta a análise das narrativas referente às questões temáticas já 

previstas na metodologia e nas discussões à luz da literatura examinada no capítulo 1. 

É importante ressaltar que a narrativa é um recorte da história de uma pessoa que 

retoma momentos de sua vida à luz de suas emoções e vivências atuais; enfim, da 

compreensão de seu papel no mundo de hoje. Há que se ressaltar que a narrativa escrita está 

perpassada também pela escuta e olhar da pesquisadora. Imbrizi et al. (2009) referem que a 

história que a pessoa conta requer uma seleção de acontecimentos, sua interpretação destes 

fatos e o estabelecimento de relações subjetivas, e que essa subjetividade é importante, a 

despeito da sucessão cronológica de fatos objetivos, pois as inexatidões na narrativa 

expressam o modo irregular como a própria vida é sentida e representada. Portanto, trata-se 

do desenho da subjetividade dessas professoras-coralistas e será analisada somente como tal. 

No decorrer das narrativas, surgiu um dado interessante: como as professoras 

ingressaram no magistério. Esse ingresso foi por influência familiar, ou por falta de opção, ou 

uma segunda alternativa após uma primeira graduação de nível superior. Uma delas referiu 

influência familiar e outra falou que o sonho de sua mãe era ser professora, o que pode ser 

considerado uma transmissão de desejos por parte de sua progenitora. Todas, sem exceção, ao 

atuarem no magistério se apaixonaram pela profissão, na qual já atuam há mais de vinte anos. 

Tal afirmação vem ao encontro dos estudos de Rabelo (2006), que trata da feminização da 

atividade docente e refere que, na escolha profissional, inclusive a docente, existem as 

influências familiares, alguém visto como modelo e até a simples aceitação de uma condição 

imposta socialmente. Também considera que, ainda hoje a docência continua a ser escolhida 

por muitas mulheres que, apesar de tudo, amam a profissão. Em relação ao fato de, no Brasil, 

a imensa maioria dos docentes de educação infantil e/ou fundamental ser do sexo feminino, 

pode-se inferir que, historicamente, relacionar a atividade de magistério a um “dom” ou a uma 

“vocação” feminina baseia-se na “função materna” de cuidar de crianças, função esta ligada à 

feminilidade, à incumbência de educar e socializar as pessoas durante a infância (RABELO, 

2006). Isto se reflete no número de professoras de Educação Infantil da rede municipal de 

ensino em Santos, com um total de 1085 professores: com exceção de 5 homens, o restante é 

do sexo feminino, de acordo com informações da Secretaria de Educação e, 

consequentemente, justifica o fato de o coro “Céu da Boca” ser exclusivamente feminino. 
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Cabe ressaltar que a “função materna” se refere a atributos construídos culturalmente 

que acabam delimitando o que se espera da mulher na nossa sociedade; trata-se aqui de 

problematizar estas características adquiridas historicamente, como também as ideias de 

“dom” e “vocação”, pois a participação no coro foi algo inusitado na vida delas e se refere a 

uma oportunidade oferecida na cidade de Santos e parece apresentar outras potencialidades a 

estas professoras e coralistas que remetem ao cuidado de si, a ampliação de seus recursos 

culturais e as suas possibilidades de contribuir artisticamente na sociedade que estão inseridas. 

Os analisadores que serão discutidos a seguir surgiram após leitura flutuante, a partir da qual 

foi possível a elaboração de tópicos sobre os achados que se repetem e se sobressaem na 

leitura dos dados escritos que foram produzidos, como também aqueles interessantes e/ou 

inovadores. Tais tópicos, sendo inter-relacionados, não foram dispostos segundo hierarquia ou 

cronologia, mas sim foram utilizados aleatoriamentente e de modo a facilitar a apresentação 

dos dados no texto. A seguir serão apresentados os temas e as discussões sobre os mesmos. 

 

3.1 O uso da voz na arte e o uso da voz na profissão (em sua atividade laboral) 

Foi possível observar que todas as narradoras reconheceram a importância 

fundamental da voz em suas vidas, no trabalho e no canto coral. Todas referiram que a voz 

ainda é o principal instrumento de trabalho na Educação Infantil, embora reconheçam que é 

necessária a utilização de outras formas de comunicação. 

Para Terpsícore, a voz é sua vida, pois sem sua voz não poderia exercer as duas coisas 

que mais gosta: dar aula e cantar. Já para Calíope, é a essência, a matéria prima de seu 

trabalho, tanto nos cursos de formação quanto no coro. 

  Nas narrativas, Thalia, Polímnia e Euterpe referem o uso intenso da voz durante a 

semana, e percebem que a alteração vocal vai se acentuando, mas aprenderam a conviver com 

a rouquidão. Thalia inclusive comentou que não fazia pausas para descanso e a rouquidão 

piorava e não tomava nenhuma atitude para modificar tal quadro. Esta afirmação corrobora 

com o que Dragone (2000) observou em suas pesquisas, concluindo que há vários fatores com 

interferência direta ou indireta na atuação do professor, como grande carga de compromissos 

e responsabilidades no trabalho. Estes fatores levam o docente a colocar a voz e sua 

problemática como secundária, fato claramente percebido nos relatos de Thalia, Euterpe e 

Polímnia, até o seu ingresso no coro cênico. 

Entretanto, foi observado que as narradoras também buscam estratégias alternativas à 

voz para conseguir a atenção dos alunos, preservando assim seu instrumento vocal e 

conseguindo cumprir a carga horária de trabalho da semana e do canto. Colocam a atuação no 
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coro como um marco no uso da voz no trabalho: antes dele, como exemplo, falavam muito 

alto, gritavam, resultando em esforço vocal. Depois do início no coro, cuidam-se para não 

alterar a voz, evidenciando a relação entre arte e saúde. Envolver-se com a Música, com a 

Arte, fez com que essas professoras iniciassem ou reiniciassem o cuidado de si, elaborando 

sua capacidade de ouvir, falar e agir, descobrindo novas aptidões individuais e, mesmo 

coletivas, de valorização de si, autonomia e criatividade. Aqui, a Saúde está associada ao 

desenvolvimento desse potencial criativo e também à promoção de encontros que qualifiquem 

as relações entre as pessoas e com o meio em que vivem. A participação no coro também 

significa um aprendizado com a regente que é o de cuidar da postura e da respiração para 

conseguir produzir efeitos estéticos na voz, o que acarreta afirmar que mais do que o cuidado 

da voz, as coralistas exercitam o cuidado de si no encontro com o outro em grupo de coro 

cênico. 

Quanto ao uso da voz na Arte, na Música, no coro, há um significado mais abrangente 

do que o cantar: perceber-se, descobrir-se, ter a coragem de se transformar. O coro foi o 

disparador para cuidar de si, percebendo e sentindo a voz, tanto nas suas potencialidades, 

como também seus limites.  É o modo pelo qual estas professoras manifestam sua arte, 

exteriorizam seus sentimentos e buscam sensibilizar as pessoas. Cantar no coro traz novas 

possibilidades, vivências e convivências. É o encantamento com a música que a voz pode 

produzir. 

A voz na arte e na música é um desafio para todas as narradoras: referem que a voz no 

coro é pensada, trabalhada, cuidada e tratada. Há um preparo prévio com o relaxamento, 

aquecimento vocal, postura, respiração, ressonância e movimento corporal. O fato de o coro 

ser cênico, envolvendo movimento corporal, também colabora para a produção adequada de 

voz. Behlau (2005) comenta em seus estudos que as professoras de Educação Infantil que 

apresentam postura corporal inadequada foram as mesmas com maiores índices de alterações 

vocais. 

Observou-se que o coro foi decisivo na superação de problemas emocionais e físicos, 

sendo fundamental na recuperação de uma das narradoras. Nas narrativas, um fato relevante 

foi a referência unânime ao coro como um grupo unido, formando uma família em que, apesar 

do trabalho e do cotidiano de cada uma, são amigas que se apoiam em todos os momentos. 

Isso pode ser verificado nas escritas do diário de campo da pesquisadora, no qual se observam 

mulheres de várias idades, com diferentes histórias de vida, criando vínculos através do canto 

e dos movimentos. Esta interface entre a arte, no caso, a música, e a saúde, é estudada por 

Maluf (2004) no qual se pode fazer um paralelo com o que as coralistas relatam: a prática do 
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canto coral restabelecendo o sentido da arte como uma particularidade humana capaz de 

transformar atitudes, lugares de saber e de existência. Dessa forma, pode levar à alteração do 

modo de vida, favorecendo a ampliação dos recursos culturais e intelectuais de cada uma e em 

grupo. 

As integrantes do “Céu da Boca” fazem desse espaço um importante local de vida, 

produção de subjetividade e acesso à cultura, que oferece, também, atenção e cuidado a um 

público diverso. Esta vertente do canto coral também é evidente no estudo de Luiz et al 

(2015) - em que descrevem a experiência de um coro tradicional de estudantes e funcionários 

de um Instituto Federal de Educação, concluindo que os resultados não são só relativos ao 

desenvolvimento musical e vocal, mas também sendo possível citar a integração, a 

convivência em grupo e a promoção de saúde. Os autores confirmam que a facilitação do 

compartilhamento de saberes está associada ao sucesso do projeto, no caso o coro. Isto fica 

evidente no decorrer dos ensaios e da criação de um novo espetáculo do “Céu da Boca”. 

“... para mim é um privilégio, me sinto honrada em fazer parte deste grupo”. (Thalia) 

“É como se a mulher que está ali guardada, viesse à tona e fosse dona, né, agora é a 

minha vez. Sinto muito isso”. (Euterpe) 

Para Polímnia, o coro é uma família: não se reúnem apenas para cantar nos ensaios ou 

nas apresentações, fazendo juntas tudo o que é necessário para o espetáculo acontecer. Nos 

ensaios, esta afirmação mostrou-se verdadeira nos lanches em que todas traziam algo que 

achavam que as outras gostariam de experimentar e, também na criação e confecção de 

adereços do cenário e figurino dos espetáculos. Confirma-se, assim, o coro como um lugar de 

troca, entre estas mulheres, de histórias, músicas e cenas, num processo de concepção 

compartilhada entre o grupo e mesmo com a comunidade nas apresentações, evidenciando a 

inter-relação entre arte e saúde. Relação esta na qual a saúde está vinculada ao 

desenvolvimento criativo, ativo da capacidade de ouvir, falar e agir (LIMA, 2006).  

O empoderamento dessas mulheres se iniciou com a identificação de suas 

necessidades pessoais e seus potenciais e com a coragem para cantar em um palco. O “Céu da 

boca” é um coro de mulheres maduras que não está dentro dos padrões estéticos impostos pela 

sociedade contemporânea, tais quais os de cabelos arrumados e tingidos e a hipervalorização 

do corpo magro e de certos traços de beleza para se exibirem em público, e, no entanto, apesar 

de algumas delas ostentarem cabelos grisalhos e estarem acima do peso, no palco são 

lindíssimas, segundo Calíope. 
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3.2. A influência do tempo de trabalho no uso/e/ou desgaste vocal. 

Em todas as narrativas foi referido que o esforço e a alteração da voz se intensificam 

no decorrer da semana de trabalho e do ano letivo, acentuando-se ainda mais, devido às 

demandas especiais como as festas de final de ano das escolas, com seus ensaios e 

apresentações. Isto remete ao que Behlau (2005) afirma sobre a demanda vocal que 

frequentemente é excessiva, com educadores lecionando em até três períodos diariamente ou 

ainda em outras atividades profissionais com uso excessivo ou abusivo de sua voz. No caso, 

as professoras desta pesquisa atuam em dois períodos, e além de perceber esses sinais de uso 

vocal inadequado, buscam estratégias para minimizá-los em função do canto no coro. 

  Tanto a professora com menos tempo de exercício da profissão, como aquela que está 

prestes a se aposentar, percebem alteração vocal com o passar dos anos. Tal observação 

reforça a crença comum da voz sofrer mudanças no decorrer do tempo, o que é corroborado 

por estudos como os de Behlau (2005) e Dragone (2001) que mostram desgaste vocal em 

professores com diferentes níveis de atuação, com perpassar dos anos de exercício 

profissional, além da intensidade dessas modificações estar associada a maiores ou menores 

cuidados com a saúde vocal por parte dos profissionais. 

Os sinais mais referidos de esforço vocal foram ardência na laringe e cansaço para 

falar, enquanto que, em relação à alteração vocal, foram rouquidão e afonia. Calíope refere 

que não só o desgaste pelo uso e/ou mau uso da voz interfere na mesma: cita a mudança 

hormonal decorrente da idade, o posicionamento cervical inadequado e a maneira de falar 

errado. Coloca ainda que o ensaio aos sábados é o melhor da semana, pois acredita que as 

coralistas estão mais dispostas, com “um outro olhar para o uso de sua voz”. 

3.3. Como a organização do trabalho influencia na saúde vocal destas 

professoras. 

Nas falas das narradoras, foi possível observar que os locais onde atuam têm estrutura 

física adequada, em relação a espaço físico, pátio arborizado, ambiente agradável e salas com 

iluminação necessária. Já a ventilação foi relatada como insuficiente nos meses de altas 

temperaturas, e o nível de ruído tanto externo à sala, como interno (as crianças falando) foi 

considerado elevado, o que contribui para o uso inadequado da voz na sala de aula. Apenas 

Thalia não referiu tais fatores, pois leciona Informática em salas preparadas exclusivamente 

para a disciplina. Citaram também, o número de alunos em sala de aula, sem professora 

auxiliar na maioria das classes. Nenhuma das educadoras citou a poeira produzida pelo giz, 
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como um fator relevante para sua saúde vocal, talvez pelo fato de não utilizarem muito na 

Educação Infantil, pois lançam mão de várias outras possibilidades de materiais em sua 

atuação laboral, além de diversos recursos de comunicação vocal e corporal.  Gomes (2008) 

comenta um estudo realizado junto a professores de pré-escola e primeiro grau na cidade de 

Campinas, com um levantamento de recursos materiais e das condições ambientais (condições 

da sala de aula, como ventilação, poeira e ruído externo e recursos audiovisuais disponíveis) 

entre outros fatores, verificando-se que, em relação às condições ambientais, 55% dos 

professores relataram boas condições de ventilação no ambiente de trabalho e 68% relataram 

presença de poeira e ruído externo interferindo nas aulas. Já em relação à utilização de 

recursos de apoio para as aulas, 96% utilizam a lousa de forma constante, 59% fazem uso de 

vídeos e 70% apontaram a utilização de cartazes e outros recursos audiovisuais. 

Todas as educadoras relataram a carga horária cansativa, com pequenos intervalos 

para almoço e/ou locomoção para outra escola, o que dificulta o descanso, inclusive o vocal 

para a próxima jornada de aulas. 

 

3.4. Como estas professoras/ cantoras cuidam da saúde vocal. 

 Em relação à saúde vocal, foi possível observar que todas as narradoras têm noções, 

informações e conhecimentos correspondentes à atenção e cuidados básicos sobre voz e a 

utilização da mesma em atividade profissional e no coro cênico. Também referem que esse 

conhecimento e as atitudes em relação aos cuidados com a voz, iniciaram-se após o ingresso 

no coro. Todas tem consciência que modos de vida (que compreendem suas escolhas e formas 

de relacionar-se consigo mesmo, com outras pessoas e até mesmo com a natureza), hábitos e 

alguns comportamentos podem prejudicar a saúde vocal e interferir no uso da voz, como por 

exemplo, fumar, consumir bebidas alcoólicas, alguns tipos de alimentos, pigarrear, entre 

outros. As professoras/coralistas demonstraram saber que o desgaste vocal é resultante do uso 

intenso da voz em intensidade forte ou gritos frequentes, que há necessidade de hidratação 

laríngea durante o uso profissional da voz – todas bebem água durante as aulas e durante os 

ensaios do coro cênico, o que corrobora com vários estudos, em que a ingestão de água está 

frequentemente presente nas informações sobre saúde vocal no sentido de minimizar ou 

prevenir alterações de voz (Ferreira et al, 2003).  A hidratação adequada melhora a qualidade 

vocal, diminuindo os sintomas vocais, segundo Brassolotto e Fabiano (2000). 
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As coralistas admitiram que os cuidados com a voz se dão por causa do canto no coro. 

Polímnia inclusive coloca que só faz os exercícios nos ensaios do coro além de se considerar 

uma fumante de grau elevado de dependência. É a única fumante no grupo entrevistado e 

nenhuma faz uso de bebida alcóolica. Estes são comportamentos também difundidos como 

importantes para a manutenção da saúde vocal, principalmente para quem usa a voz 

profissionalmente. Ferreira et al (2003) coloca um dado interessante: especificamente entre os 

professores parece haver pouca ingestão de álcool e tabagismo, o que foi observado nas 

narrativas e nas anotações em diário de campo dos momentos pré e pós ensaios e nas 

apresentações das professoras- cantoras do coro cênico “Céu da Boca”.  

As narradoras reconhecem a importância da intervenção fonoaudiológica em relação à 

voz: Thalia e Calíope já fizeram fonoterapia, enquanto que Polímnia e Euterpe admitem a 

necessidade, mas nunca procuraram atendimento. Todas já passaram por avaliação 

otorrinolaringológica das estruturas da voz, até por solicitação da regente do coro cênico. 

Um aspecto relevante colocado de maneira unânime foi a falta de atenção para com a 

voz do professor no trabalho, evidenciada pela inexistência de orientação, campanhas de 

prevenção, triagem, encaminhamentos para avaliação ou acompanhamento da saúde vocal. 

Thalia afirma que, na rede de ensino, há vários casos de professoras que se afastam por 

rouquidão, por nódulo, e mesmo assim não existe investimento e nem dispensa para fazer 

fonoterapia. Há uma burocracia muito grande que não favorece, e não oferece nenhum 

incentivo para o professor, de acordo com informações dadas pelas narradoras. Tal queixa 

ficou evidenciada em todas as narrativas, pois não há políticas ou ações específicas de saúde 

vocal para o professor em suas escolas, ou na rede de ensino, nem em unidades públicas de 

saúde, o que também vem ao encontro dos achados na produção acadêmica, em que o 

professor parece ter uma percepção, no mínimo básica, de seu comportamento vocal, mas 

parece ainda não compreender plenamente como utilizá-la em prol de sua saúde. Dragone 

(2000) afirma que o professor tem conhecimentos sobre voz, muitas vezes bem próximos aos 

adequados, porém, no cotidiano, os cuidados derivados destas informações não se 

concretizam, evidenciando a necessidade de focar em outros aspectos como a subjetividade, a 

cultura, as condições e organização do trabalho docente. Complementando, Penteado (2007) 

enfatiza a busca pela construção de processos educativos com espaço para reflexão e ação 

transformadora dos indivíduos, em sua relação com a saúde, no contexto da vida diária. 
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3.5.  Em relação ao estilo de vida, às diferentes formas de administrar o tempo e 

aos diferentes papéis: mulher, mãe, professora, cantora e os modos como cuida de si. 

No que concerne a esta questão temática, tanto as professoras casadas como as 

solteiras lecionam em dois períodos diariamente, ou seja, matutino e vespertino, além de 

participarem dos ensaios do coro nas segundas à noite, aos sábados de manhã e em 

apresentações esporádicas. Ainda assim, todas buscam se aprimorar em sua área de atuação, 

até porque se faz necessário nos atuais requisitos da Secretaria de Educação, que incluem 

novas atribuições e processos de avaliação frequentes. 

O tempo disponível para o olhar e cuidado de si, além da família, seja marido e filhos, 

pais ou sobrinhos, é o período da noite e finais de semana. Todas consideram suas vidas 

“muito corridas”, mas percebem a necessidade de preservar alguns momentos, seja para tomar 

um café demorado com o marido, ficar com os filhos, sair com as amigas, ler um livro, ouvir 

música, fazer artesanato ou mesmo ficar só consigo mesma. Uma das narradoras coloca a 

dificuldade que enfrenta com o marido por causa do coro, mas atualmente consegue negociar 

seu tempo, percebendo que necessita de momentos individuais para cuidar de si. 

As narradoras percebem as possibilidades e restrições do cotidiano da mulher com 

múltiplos papéis: têm o ônus da pressa e da angústia, mas em compensação acreditam que 

vivem de modo mais pleno, em seus núcleos de convivência e na sociedade em geral, 

deixando sua marca pessoal. 

Em relação à saúde geral, todas têm consciência de seus problemas: algumas se 

colocam como prioridade, dando mais atenção para o cuidado de si, criando intervalos de 

tempo e buscando formas para incorporar atitudes saudáveis em sua rotina diária. Outras, nem 

tanto, mas todas se percebem mais como sujeito que necessita de atenção e cuidado, após o 

ingresso e a vivência em grupo no “Céu da Boca”.  

Foi observado que as professoras, muitas vezes, priorizam o desempenho profissional 

em função de um grande volume de responsabilidades e compromissos, em detrimento de sua 

vida pessoal e o cuidado de si, pois, eventualmente, não sobra tempo, ânimo ou oportunidades 

para problematizar seus sonhos, anseios, projetos individuais e nem suas condições de 

trabalho, de saúde e as questões relacionadas ao processo saúde – doença. Assim, a suposta 

dificuldade de perceber e reconhecer sinais, sintomas de alterações vocais mais leves pode ser 

apenas um componente de um quadro mais amplo e complexo que compreende as relações 

entre trabalho e saúde.  

A música, mais especificamente o cantar no coro cênico, influenciou a percepção e a 
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problematização do processo saúde-doença das professoras integrantes da pesquisa. Todas 

colocam o coro como algo muito importante para a vida de cada uma, relatando um ou vários 

fatos marcantes nos quais a sua participação no coro foi fator decisivo e fundamental para a 

superação.  

Todas, principalmente Calíope, reforçam a forte ligação afetiva entre elas: “um 

vínculo que foi tecido por elas e entre elas e é reforçado frequentemente”. O coro é visto 

como um grupo muito coeso, uma família, na qual as integrantes são acolhidas em suas 

angústias, dramas e tristezas pessoais, sem competição, raiva ou inveja pela atuação no canto 

coral, mas incentivando a evolução de cada uma em uma etapa específica, como num solo, 

por exemplo. É provável que, em algum momento, apresentem desânimo, cansaço, vontade de 

sair do coro, mas dão força umas às outras e continuam no caminho da Arte.  

Esta observação leva a um aspecto muito importante que permeia toda esta pesquisa: a 

questão de gênero. Para Lagarde Y de Los Ríos (1948), antropóloga mexicana, entre as 

mulheres há a sororidade: uma experiência subjetiva que busca por relações positivas e sadias, 

na construção de pactos existencial e político entre elas, com apoio mútuo para conseguir o 

empoderamento vital de cada uma. A autora afirma que a sororidade é a consciência crítica 

sobre os fundamentos e estigmas da misoginia promovendo esforços individual e coletivo 

para acabar com a cultura machista, ao mesmo tempo modificando a relação de solidariedade 

entre as mulheres.  

A palavra sororidade vem do latim (sóror corresponde a irmã) e pode ser aplicada à 

relação das professoras/cantoras do Céu da Boca, sendo observada em várias situações das 

vivências do coro, nos ensaios, nas apresentações, nas experiências pessoais, ficando evidente 

o empoderamento dessas mulheres por meio da música, do coro. 

Percebe-se esta vivência da sororidade nos ensaios entre todas as integrantes, segundo 

dados produzidos durante a elaboração dos diários de campo.  

“Em um dos ensaios, com o coro trabalhando o espetáculo 

português, mais especificamente a música “Haja o que 

Houver” cantaram duas vezes, sem interrupção. Na segunda 

vez, foi muito emocionante, pungente. Quando a música 

acabou, houve como que um intervalo em silêncio e todas 

começaram a aplaudir, foi emocionante perceber o coração, a 

alma, o corpo nas vozes dessas mulheres. Surgiu o 

questionamento: elas têm a percepção da grandeza da música 

acontecendo naquele momento? A resposta é sim, pelo modo 

como a música começou e foi se transformando. 

É instigante ver a música tomar forma gradativa no conjunto 

vocal. Parece uma construção, onde cada tijolo, cada parede é 

construída por todas, onde cada uma coloca um pouco de si, 
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de suas emoções, de suas histórias, através de suas vozes, 

apesar das dificuldades da música. E percebo a música soando 

como um corpo dançando suavemente no ar”. (Fragmento 

retirado dos diários de campo). 

 

 Durante os ensaios, foi possível conjecturar que, no caso do Céu da Boca, o ensaio é o 

transcorrer de uma gestação – condição tão exclusivamente feminina quanto suas vozes; é a 

gestação de um novo espetáculo, um novo “filho”. Coincidentemente, os ensaios do 

espetáculo “Ouço que gemem as águas” iniciaram em fevereiro/2015 e teria a estreia prevista 

para novembro/2015, os nove meses de uma gestação. 

 Fazem juntas tudo o que é necessário para o espetáculo acontecer: cenário, figurino, 

adereços, maquiagem e até ações para arrecadação de recursos financeiros, como a Noite da 

Pizza. 

Outro momento emblemático de sororidade é quando, ao final de cada ensaio, todas, 

de mãos dadas em roda, cantam, muitas vezes emocionadas, as canções/orações com melodias 

compostas pela pianista, já citadas nas observações do diário de campo. 

Os cuidados que elas têm em relação à própria voz e em relação às coisas do coro, 

como objetos, partituras, figurinos, além das próprias relações entre elas torna muito 

apropriada uma afirmação de Lagarde Y de Los Ríos na qual cita que as mulheres não se 

aliam para pensar igual, mas para pensar, não para atuar em uníssono, mas na mesma direção. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa investigou a percepção do uso da voz como ferramenta de trabalho e como 

instrumento de expressão de arte, em participantes de um coro cênico formado por professoras de 

escolas de educação infantil. 

Foram produzidas cinco narrativas de história de vida com essas professoras, que 

mostraram o contexto cultural e histórico de sua escolha profissional e a relação com o 

cuidado de si e sua voz. 

Em relação aos objetivos, podemos considerar que foram atingidos, pois verificou-se 

que as professoras atribuem diferentes significados para a voz e que o canto em coro, além da 

manutenção da saúde vocal, traz novas vivências, novas possibilidades individuais e coletivas, 

promovendo o autoconhecimento e o empoderamento, além da sororidade observada nas 
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relações entre as professoras/coralistas. A investigação mostrou que não se preocupavam 

muito quanto ao uso vocal em sala de aula, mas, a partir do coro, começaram a cuidar da voz 

no trabalho para poder cantar bem e sempre. Apontou ainda que não tiveram preparo prévio, 

em momento algum de sua vida docente, para o uso adequado da voz na sala de aula. Dessa 

forma, foi identificada a necessidade de atuação fonoaudiológica para o uso da voz 

profissional nos cursos de formação de professores. Todas as professoras investigadas 

conhecem o trabalho fonoaudiológico em relação à voz, sendo que duas já fizeram terapia 

fonoaudiológica com resultados satisfatórios.    

De acordo com as interlocutoras, na rede pública municipal de ensino de Santos não 

há ações de promoção, prevenção ou intervenção fonoaudiológica permanentes e eficientes 

em relação à saúde vocal do professor, sendo que a busca por informação, diagnóstico e 

tratamento se dá por procura espontânea do professor, se e quando percebe alteração vocal. 

Trata-se aqui de um dado importante que precisa ser divulgado para que políticas de cuidado 

com a voz sejam colocadas em prática pelos gestores da Rede Pública Municipal de Santos. 

Além disso, foi evidenciada a necessidade de ações fonoaudiológicas visando o docente, 

sendo necessária a ampliação da percepção e análise dos fatores determinantes do processo 

saúde-doença vocal de professores, deslocando o eixo patologia/tratamento para 

saúde/promoção e englobando os aspectos do cotidiano e dos estilos de vida que se 

relacionam à voz e à saúde como um todo. 

 Concluindo, as demandas que compreendem o processo saúde-doença-cuidado da voz 

do professor na Educação Infantil necessitam ser trabalhadas, não somente nos aspectos 

estritos de prevenção, diagnóstico e tratamento de alterações da voz, mas também no âmbito 

das escolhas e opções individuais relacionadas ao uso da voz. Devem ser consideradas 

igualmente discussões sobre trabalho e vida cotidiana, envolvendo a Arte e a Música, no caso 

o canto em coro cênico. 

             Torna-se fundamental colocar que a consciência da desigualdade entre os gêneros 

precisa fazer parte da agenda na formação inicial e continuada do docente, para que as 

próprias profissionais contribuam para a superação das relações desiguais entre homens e 

mulheres nos vários setores da sociedade brasileira. Nas narrativas, as relações dessas 

mulheres com seus cônjuges, em alguns casos, ainda permanecem autoritárias a ponto de 

haver um controle sobre o tempo que gastam com o coro em detrimento aos espaços de 

cuidado com a família e marido. 

 Como a docência é uma profissão que envolve questões de gênero e que possui 

necessidades e demandas próprias relacionadas ao uso profissional da voz, sob longas 
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jornadas e condições de trabalho precárias, que se repetem por anos, a ação fonoaudiológica 

para a promoção da saúde vocal necessita iniciar-se já na formação do(a) professor(a) e se 

estender ao longo da sua carreira, associando propostas de formação continuada e de 

promoção da saúde desse(a) trabalhador(a). 

 Uma de nossas sugestões, decorrentes dos dados produzidos na pesquisa, é que os 

cursos de formação de professores sejam um espaço importante para a transmissão e 

discussão de conhecimentos sobre prevenção e promoção de saúde vocal destes profissionais 

da voz – pois foi possível constatar esta lacuna nos cursos do município de Santos. A 

utilização da Arte, da música, do canto em grupo (coro) pode ser uma estratégia eficiente não 

só para a promoção da saúde vocal de professores como também para a saúde global do 

indivíduo. Também de fundamental importância seria a inter-relação entre sistema de saúde 

ocupacional e as instituições onde os professores atuam. Porém, os resultados esperados 

somente se concretizarão com a participação ativa dos professores, por meio da percepção de 

que o investimento de tempo e atenção poderão trazer benefícios imediatos não só no 

contexto profissional, mas também em sua saúde, em sua rotina diária.  

 Essencial ressaltar a necessidade de evolução sob a ótica da Vigilância em Saúde do 

Trabalhador, na qual há um documento em finalização - Distúrbio de Voz Relacionado ao 

Trabalho Saúde do Trabalhador, Protocolo de Complexidade Diferenciada, da Série Normas e 

Manuais Técnicos do Ministério da Saúde, que destaca “o papel estruturante e essencial da 

Vigilância em Saúde do Trabalhador, associado ao modelo de Atenção Integral em Saúde do 

Trabalhador”. 

 Nas narrativas de história de vida, foram observados diversos fragmentos de história 

da cultura da região, mais especificamente Santos. Na área da Educação, foram citados dois 

cursos-referência de Magistério (curso em nível médio que formavam os professores da atual 

Educação Infantil): na rede pública – Colégio Canadá; na rede privada - Colégio São José. 

Vale ressaltar que estes cursos deixaram de existir em 2007, de acordo com o art. 87 da LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases). Na área da Música, Santos destacou-se no cenário nacional e 

internacional, principalmente com o Festival de Música Nova, inspirando e despertando novos 

talentos que atuam até os dias de hoje, influenciando as gerações seguintes não somente com 

a música contemporânea, mas também com a Música Nova e o espírito de inovação na 

composição musical de Gilberto Mendes. Um dos expoentes, fruto desta época, é Iva Passos: 

como artista e como educadora, inovando na musicalização de bebês por meio do Projeto 

Brinquemusicando e criando um espaço de fazer artístico individual e coletivo, com as 

professoras do coro cênico “Céu da Boca”, proporcionando assim a ampliação dos recursos 
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culturais e geográficos destas mulheres. É importante ressaltar que cada espetáculo do coro é 

compartilhado por todas as participantes e também pelo público, possibilitando novas 

afinidades entre todos. 

 Ficou evidenciado nas diversas narrativas que, para as coralistas, é no canto que se 

realizam, sentem a força que vem à tona, pois é um momento de expressão de seus 

sentimentos, de manifestação artística. Uma delas coloca que se sente fortalecida por poder 

sonhar com atividades muito além de seu cotidiano e as possibilidades de independência que 

o coro trouxe. Para essas mulheres, a Arte e a Música libertam, mostrando o que não está bem 

estruturado em suas vidas e, ao mesmo tempo,  fortalecendo-as e impulsionando a 

transformação. Concluindo, cantar em coro traz o sentido da arte como uma peculiaridade do 

ser humano capaz de modificar os modos de vida, transformando atitudes e lugares de 

existência. 

 Participar de momentos de vida dessas mulheres, na elaboração das narrativas, 

ouvindo suas vozes, não no aspecto restrito a uma avaliação vocal, mas de uma forma mais 

profunda, foi muito enriquecedora e implicou em uma reflexão da prática fonoaudiológica. 

Foi também muito bonito ouvir, quando as participantes leram suas narrativas juntamente 

com a pesquisadora e se surpreenderam: “Nossa! Fui eu que disse isso? Que bonito!” Ou: 

“nunca tinha conseguido falar sobre isso dessa maneira”. 

 Durante cada etapa da pesquisa, nos ensaios, nas apresentações, na elaboração dos 

diários de campo, das narrativas,  percebi o que Pezzatto (2011) coloca como a não 

neutralidade do pesquisador no processo de pesquisar. Isto foi evidenciado em alguns 

momentos em que me sentia fazendo parte daquele grupo de mulheres artistas: ajudando nos 

momentos que antecediam uma apresentação, nas brincadeiras, quando diziam que se alguma 

delas faltasse, eu poderia entrar no lugar cantando; quando me estendiam a mão no final de 

cada ensaio para cantar a música/oração final em roda; quando me emocionava ao ouvir uma 

música cantada lindamente por elas ou quando fiquei chocada e triste quando o marido de 

uma das coralistas morreu de forma trágica. 

 Finalizando, apesar do coro “Céu da Boca” ser amador, com a qualidade técnica e 

artística que apresenta, ressalta-se aqui a importância de que ele seja transformado em Corpo 

Estável da Cultura do município de Santos, e desse modo, além de estar ligado à Secretaria de 

Educação, pudesse também pertencer à Secretaria da Cultura. Como Corpo Estável, haveria a 

possibilidade de subsídios financeiros e desenvolvimento maior do potencial artístico do “Céu 

da Boca”. 
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 As contribuições desta pesquisa para a linha Educação em Saúde na Comunidade 

referem-se, ao próprio produto técnico – o curso para professores em formação ou já atuantes 

–  e às possibilidades de produção de saúde que se desloca da doença como eixo de 

intervenção e foca em espaços de criação e produção coletiva, como é o caso da atuação em 

coro cênico, numa articulação Arte-Saúde.  
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ANEXO A - FOTOS 

 

Espetáculo “Todas as noites ouço que gemem as águas”. 2016. 

Foto: Jacob Aarão Alves. 

 

Espetáculo “Todas as noites ouço que gemem as águas”. 2016. 

Foto Jacob Aarão Alves. 
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Espetáculo “Todas as noites ouço que gemem as águas”. 2016. 

Foto Jacob Aarão Alves. 

 

Espetáculo Raça, 2015.    Foto Delma Lima. 
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Apresentação no Festival de São João Del Rey, 2012. Foto Delma 

Lima.  

Espetáculo Raça, 2015. Foto Delma Lima. 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Campus Baixada Santista 

 

Pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde 

 PERCEPÇÃO DA VOZ EM PROFESSORAS 

Narrativas de vida entre os espaços do trabalho e do coral cênico 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar espontaneamente da pesquisa:  

PERCEPÇÃO DA VOZ EM PROFESSORAS -Narrativas de vida entre os espaços do trabalho 

e do coral cênico, realizada por Eliane Selma do Valle Blanco, cuja orientação está sob 

responsabilidade da profª.Drª. Jaquelina Maria Imbrizi..  

Este projeto tem como objetivo investigar a percepção do uso da voz como ferramenta de 

trabalho e como instrumento de expressão de arte, em um coro de professoras que atuam no 

ensino fundamental na rede municipal de Santos e que também participam do Coral Céu da Boca. Tal 

projeto se justifica por existirem poucos trabalhos focados na investigação dos aspectos subjetivos, 

como as percepções e construções dos professores acerca do tema voz-saúde vocal, como também, no 

que se refere à especificidade deste projeto, comparar diferentes experiências das professoras que, 

além do exercício profissional, participam do canto coral. Visa contribuir para reflexões e propostas de 

ações voltadas para a saúde dessas trabalhadoras, conhecendo as percepções que professoras e 

coralistas têm acerca de sua voz e do uso da mesma, da saúde vocal e como interpretam e lidam com 

suas alterações vocais. Adotamos o método qualitativo em pesquisa por meio da produção de 

narrativas de história de vida. Serão realizadas de três a quatro momentos de conversas individuais 

com cinco professoras-cantoras, onde serão produzidas as narrativas de história de vida. A previsão é 

de que o encontro tenha duração de uma hora, em local a combinar com os participantes, e o resultado 
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desses encontros será sistematizado em diários de campo, a fim de fornecer as bases para as análises e 

para a conclusão do estudo. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou o material 

que indique a sua participação não será divulgado sem a sua permissão. Uma via deste consentimento 

informado será arquivada na  Pós Graduação Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista e outra será fornecida a você.  

No caso de possível dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos realizados na pesquisa, o 

sujeito de pesquisa deve ser encaminhado para unidade da rede pública de saúde mais próxima, 

acompanhado por profissional vinculado a pesquisa. 

 

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPANTE: Eu, 

_______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. As pesquisadoras Eliane Selma do 

Valle Blanco e Jaquelina Maria Imbrizi certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais.  

Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dúvidas poderei chamar as pesquisadoras Eliane Selma do Valle Blanco e Jaquelina Maria 

Imbrizi no telefone (013) 3261-3320 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo, no endereço: Rua Botucatu, 572, 1o andar, conjunto 14 - CEP:1-04023-900                                          

Tel:(11)5571-1061/(11)5539-7162.    

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de consentimento livre 

e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

tel:(11)5571-1061/(11)5539-7162
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Nome  Assinatura do Participante Data 

 

 

Assinatura da pesquisadora 

____________________________________________________________________________ 

                                                    Eliane Selma do Valle Blanco                                    Data 

 

Assinatura da orientadora  

_____________________________________________________________________________                              

                                         Jaquelina Maria Imbrizi                                            Data      
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ANEXO C – SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA EM SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
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ANEXO D – SUBMISSÃO À COORDENADORIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA  

(COFORM) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTOS 
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ANEXO E – SUBMISSÃO À COORDENADORIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

(COFORM) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTOS. 
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ANEXO F – AUTORIZAÇÃO PARA A OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS NA UME 

LOBO VIANA. 
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APÊNDICE 

PRODUTO TÉCNICO DO MESTRADO PROFISSIONAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

 No decorrer da pesquisa, que desembocou na dissertação de mestrado PERCEPÇÃO 

DA VOZ EM PROFESSORAS: Narrativas de vida entre os espaços do trabalho e do coro 

cênico, ficou clara a dificuldade de adesão de professoras a programas de saúde vocal ou a 

processos de formação em voz e comunicação, mesmo com a consciência por parte delas de 

que têm dificuldades em se cuidar e da necessidade da manutenção da saúde vocal. Assim 

como ficou clara a ausência de oferta de programas de saúde vocal, também ficou evidenciado 

que cantar em grupo traz benefícios significativos para a prevenção e redução de danos do uso 

constante da voz como ferramenta de trabalho. Durante o encontro realizado com as 

participantes desta pesquisa, visando a elaboração de estratégias voltadas para a prevenção à 

saúde da voz, surgiu a ideia de que a consciência da própria voz, da manutenção da saúde 

vocal e da utilização adequada da voz no trabalho docente deveria ser desenvolvida em todos 

os cursos de formação de professores, isto é, antes que eles iniciassem a carreira. Assim, a 

música e o canto em grupo seriam um ótimo veículo para se produzir bons resultados nesta 

área. 

 A pequena demanda de professoras com alterações vocais que procuram o SEVREST 

e os resultados desta pesquisa levaram a pensar em ações baseadas nas diretrizes das políticas 

públicas para a saúde do trabalhador, no caso a professora.  

 A proposta de produto desta pesquisa tem duas vertentes: a primeira como um curso 

de extensão universitária e/ou uma disciplina eletiva nas universidades de Santos e região da 

Baixada Santista que ofereçam os cursos de Pedagogia e/ou quaisquer outras Licenciaturas, 

por exemplo, Matemática e Química. O momento ideal para o oferecimento do curso seria 

antes do início dos estágios. 

  A segunda vertente, que pode ocorrer concomitantemente com a primeira, é extensiva 

a quaisquer profissionais da área de Educação da rede pública ou privada em atividade 

profissional; a ser realizado no SEVREST, com a criação do Programa de Saúde Vocal, com 

ações de Arte (canto em coro) associadas às políticas públicas, que serão detalhadas a seguir. 
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A VOZ DO PROFESSOR 

 

1 - PROPOSTA DE CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA/ DISCIPLINA 

ELETIVA 

 

COORDENADORAS 

Fga. Eliane Selma do Valle Blanco 

Profa. Iva Passos 

 

CARGA HORÁRIA 

Curso quinzenal, com duração de 1h 30 min. 

Total: 48h 

 

LOCAL 

Universidades de Santos 

 

OBJETIVO 

O curso tem como objetivo oferecer informações, estratégias e possibilidades para o exercício 

da voz como o canto coral, para que os futuros professores e os profissionais que já atuam, se 

autoconheçam e cultivem o cuidado de si. Ou seja, cuidar da voz é também estar atento à 

postura corporal e respiração. 

 

PÚBLICO-ALVO 

- Alunos de graduação e pós nas áreas de Letras, Pedagogia, Filosofia, Música, História, 

Sociologia, Matemática, Química e Biologia. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do curso e da turma 

Anatomofisiologia da voz: mostrar como a voz é produzida, em quais estruturas do corpo 

humano. 

A voz e o corpo 

Percepção da voz 

Conhecendo a própria voz 
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A voz e o canto 

Usos da voz: socialmente, como ferramenta de trabalho e no canto. 

Prevenção das alterações vocais 

Manutenção da saúde vocal 

Exercícios de respiração e aquecimento vocal 

Como colocar a voz para aulas, para contação de estórias e para o canto em grupo (coro)  

As relações entre arte, música e saúde decorrentes dos dados produzidos na pesquisa 

Políticas públicas de saúde no município de Santos 

  

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 

 

Individual: avaliação da performance numa contação de estória. 

Coletiva: criação performática com canto em grupo. 

 

 

2- PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE VOCAL  

 

COORDENADORA 

Fga. Eliane Selma do Valle Blanco 

 

LOCAL 

SEVREST – Seção de Vigilância e Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria de 

Saúde de Santos. 

 

OBJETIVO 

O programa tem como objetivo oferecer informações, estratégias e possibilidades para o 

exercício da voz como o canto em coro cênico, além de identificação e tratamento das 

alterações vocais, para os professores em atividade ou afastados para tratamento da voz, se 

autoconheçam e cultivem o cuidado de si.  

 

PÚBLICO-ALVO 

 Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede pública ou 

particular com interesse no tema. 

 



124 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Ações de promoção -  criação de oficinas de Bem Estar Vocal; avaliação vocal, 

identificação de alterações vocais, conhecer as potencialidades e limitações da voz de 

cada participante, por meio do canto em coro. 

 Ações de capacitação. 

 Ações de proteção – desenvolvimento de tecnologias para reduzir o esforço vocal, 

novamente relacionando o canto em grupo. 

 Ações de recuperação – encaminhamento para avaliação otorrinolaringológica e 

fonoterapia para os casos necessários, com estudo da viabilidade da permanência da 

professora em sala de aula ou de seu afastamento temporário/definitivo, de acordo 

com a evolução do quadro clínico. 
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