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Apresentação 
 
 

Desde o ano passado (2005), demos início a uma nova discussão como 

temática de nossos Seminários: a subjetividade. 

Com as discussões ocorridas no XV Seminario, resolvemos nesta décima 

sexta versão, dar continuidade a essa temática. 

Num primeiro momento, alguns poderão até mesmo entender que 

tomamos uma direção diversa àquela que vínhamos discutindo, pois durante 

sete anos escolhemos como temática o Distúrbio de Voz Relacionado ao 

Trabalho. Porém nessas discussões frequentemente vinham à tona questões 

relacionadas à subjetividade presentes no contexto profissional.  

O fonoaudiólogo avançou quando constatou que o distúrbio de voz deve 

ser visto como algo gerado por diversos fatores. Por outro lado ficamos um bom 

tempo priorizando, dentre esses fatores, as condições do ambiente, deixando 

de lado os fatores organizacionais, estes sim carregados de questões da 

subjetividade. 

Além disso, a subjetividade é um aspecto que todos reconhecem como 

importante quando se fala sobre a voz, mas que tem sido pouco estudado ou 

pesquisado por nós!  

Optamos neste Seminário por destacar três dos chamados profissionais da 

voz: o professor, o teleoperador e o jornalista (rádio e TV). Essa opção de deu 

por conta de serem profissionais mais trabalhados e pesquisados pelos 

fonoaudiólogos, que atuam com voz falada. 

Para cada mesa houve a preocupação em convidar um trabalhador que 

pudesse representar uma dessas categorias, um profissional que atuasse na 

supervisão desse trabalhador (supervisor ou diretor), um médico (para as 

mesas de professor e teleoperador) ou crítico da área de mídia (para a mesa de 

rádio e TV), e o fonoaudiólogo.  
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Ao final da tarde, uma discussão entre os presentes foi planejada para 

avançar nas questões apontadas pelos convidados. 

Ao contrário de outros Seminários optamos desta vez pela gravação das 

falas, e posterior transcrição e correção do material pelos prósprios 

participantes. 

Certamente pela complexidade do assunto, seguiremos num próximo 

Seminário, na discussão dessa temática. 

 

 

Profa. Dra. Léslie Piccolotto Ferreira  
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Voz e Subjetividade no Trabalho do Professor 
 

 
ALINA SOARES E RODRIGUES DE OLIVEIRA - Professora 
 

É um prazer enorme estar aqui e espero de alguma forma poder colaborar 
com vocês.  

Ingressei na prefeitura de São Paulo há 10 anos e já no ingresso, fui 
“barrada” pela perícia médica, pois minha voz apresentava-se um pouco grave. 
Fiz todos os exames, passei, mas fui indicada para o grupo de voz, pois já 
apresentava fenda nas cordas vocais. Desde 1998, freqüentei esse grupo. 
Afastei-me da fonoterapia - professor é um pouco “preguiçoso” para fazer os 
exercícios.  

Dou aula para crianças de 4 a 6 anos na EMEI (Escola Municipal de 
Educação Infantil). Em julho do ano passado (2005), devido ao quadro alérgico, 
fiquei afônica, fiz a laringoscopia e apresentei um cisto na corda vocal 
esquerda. Fiquei desesperada, todos os otorrinolaringologistas de convênio, os 
quais procurei, foram duros e disseram-me que era necessário operar e que 
nunca mais poderia lecionar, dizendo ainda que eu era nova, podia pensar em 
mudar de profissão.  

Diante disso, voltei ao HSPM, onde tinha parado de freqüentar o grupo de 
voz há uns dois anos, encontrei a Susana que é essa pessoa maravilhosa, a 
Delmira e o César, e foram eles três que me deram uma força. Voltei ao grupo 
e recomecei a fazer os exercícios. Com o tempo me acalmei, comecei a pensar 
na possibilidade de ser readaptada, de fazer a cirurgia. Em paralelo fazia 
tratamento com o otorrino, realizando os exames com freqüência. Tive também 
um problema emocional muito forte, de ordem familiar, o que também agravou 
a situação. 

Os problemas da escola também contribuem, aumentando o nervosismo, 
a rouquidão. O excesso de crianças na sala de aula é um dos fatores. No ano 
passado, havia assumido duas turmas, foi uma experiência legal, mas que 
também ajudou no desgaste, pois fiquei cansada, sobrecarregada, com o que 
chamamos de dobrar períodos (ficar com duas salas com 35 crianças). Este 
fato, associado ainda com o quadro alérgico e problemas gástricos (refluxo), 
contribuíram para que a minha voz não saísse perfeitamente limpa, levando-a 
ao extremo, ocasionando o cisto.  

Dessa forma, fui passando pela fonoterapia, o César e a Susana me 
ajudavam muito, pediam para eu me acalmar, diante de todo este “turbilhão”. 
Com a ajuda deles e com minha consciência, fui ganhando coragem para fazer 
a cirurgia, mas  ainda não era o momento, somente tomaria a decisão depois 
de resolver os problemas na minha família, o que havia me afetado muito no 
final do ano. Foram duas notícias fortes: o cisto e um problema de saúde de um 
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tio muito querido, que chegou a falecer. Neste contexto, “precisava aceitar” a 
readaptação e isso me deixou muito abalada; tive um sentimento de perda de 
identidade, o fato de deixar de ser professora, pois sou muito apaixonada pelo 
que faço. Meus pais são professores há muitos anos, escolhi ser professora por 
opção mesmo.  

Então, perdi o chão, não sabia para onde ir; com a união de todos esses 
problemas, fiquei totalmente desnorteada. Depois que tudo passou, meu tio 
faleceu, me acalmei e viajei durante um tempo, voltei mais decidida a fazer a 
cirurgia e aceitar a readaptação. Conversava muito com a Susana e com a 
Delmira, algumas vezes falavam para que eu pensasse bem, havia dois 
caminhos: a cirurgia poderia dar certo ou não. Toda as pessoas sempre foram 
muito claras comigo, em relação à cirurgia. Fiz a cirurgia este ano (2006), dia 
02 de setembro, fiquei 5 dias sem poder falar, porém, hoje perdi totalmente o 
medo, estou super otimista. A Susana falou que ano que vem talvez eu possa 
voltar a dar aulas.  

Estou readaptada há 7 meses, não foi fácil, porque hoje na Prefeitura, de 
uma maneira geral, no Estado, o professor readaptado não tem uma posição no 
seu trabalho, ele está “à margem”. Você não tem uma função, pois você não é 
uma secretária, você não é uma agente escolar, uma diretora, você não é 
professora. Você é uma pessoa que está fora do seu trabalho, não pode ficar 
com alunos, não pode fazer nada e eles “jogam” você para um serviço 
burocrático, mas têm professoras que gostam. Cabe assim ao professor 
readaptado buscar o seu espaço. 

Antes de operar, logo que fui readaptada, tive uma luta muito grande 
emocional para conquistar meu espaço dentro da escola, qual a função que 
ocuparia, não gosto de fazer serviço burocrático, pois caso gostasse teria 
prestado concurso para ser diretora e não quero. Gosto de ser professora e, 
quem sabe, mais à frente, prestarei um concurso para ser coordenadora. 
Gostaria de fazer um trabalho diferenciado, pedagógico, em conjunto com as 
professoras, mas encontrei muita resistência para isso. As colegas de trabalho 
ajudam, mas, ao mesmo tempo, é assim: o professor readaptado faz tudo e 
não faz nada, o seu trabalho não aparece. Faço matrícula, cuido da secretaria, 
faço on-line, atendo crianças machucadas, mas assim mesmo ninguém vê 
realmente o que estou fazendo.  

Tive, então, uma conversa com minha coordenadora e consegui fazer um 
trabalho paralelo com uma criança portadora de Síndrome de Down .O trabalho 
com a Mariana, a aluna portadora de necessidades especiais, foi o que ajudou a 
me sentir mais segura, a me sentir professora ainda. Três vezes por semana 
faço um atendimento com ela, nós conversamos, brincamos, jogamos, 
estímulo-a com uma série de atividades. É um trabalho difícil de ser realizado 
na sala de aula, este atendimento mais individual; devido a quantidade de 
crianças na sala e a falta de infra-estrutura. E é este trabalho que está me 
dando força para superar as barreiras da readaptação. 
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A cirurgia foi tranqüila, o cisto não era maligno e do outro lado, na outra 
corda vocal, havia um pseudo-cisto que foi raspado apenas. Voltei a fazer as 
sessões de fonoterapia e acho que estou me saindo bem, pois já estou aqui 
falando feito uma tagarela. É muito importante quando pensar na voz, não 
pensar apenas nos problemas de saúde, no cisto, no refluxo; deve-se também 
pensar no emocional; ambos estão relacionados, deve ser considerado o 
histórico de cada pessoa.  

Lembro que no primeiro grupo de voz no qual participei, com a Fga. 
Estela sentia uns “nós na garganta” e eram sempre relacionados ao fator 
emocional: algum problema em casa ou na escola. Hoje tenho plena consciência 
de que quando estou ficando rouca, com certeza, 50 ou 60% está relacionado 
ao stress, algum problema afetivo. O autoconhecimento, aprender a conhecer 
seus limites, é muito importante, principalmente para nós professoras. 
Antigamente sentia minha voz muito agressiva, muito forte; ela é grave, mas 
sentia ser agressiva. Conforme fui me conhecendo, os problemas foram sendo 
resolvidos, fiquei mais tranqüila, parece que até minha voz ficou mais 
tranqüila... Por enquanto, é isso... 
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FLOREAL MARIM BOTIAS JUNIOR - Professor/Sinpeem 
 

Bom dia! Na verdade, sou professor da prefeitura e sou dirigente sindical, 
tenho uma dupla função de voz aí colocada. Na verdade, a minha vida sindical 
inicia-se exatamente no momento em que inicia também a minha vida como 
professor, a minha militância, ela vem par e passo nesse tempo. Como não são 
alguns meses, nem alguns dias, são 26 anos de atuação sindical e 26 em sala 
de aula, em relação a atuação em sala de aula a Alina colocou algumas 
questões bastante interessantes para refletirmos.  

Inicialmente, trabalhei com Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
alfabetização, alfabetizador. Durante alguns anos fazendo esse trabalho, 
principalmente a noite, a tarde e a noite, muitas vezes, desde o início 
praticamente com duplo vínculo que chamamos de dupla jornada de trabalho, 
um contrato para cada horário por conta das questões financeiras, e essa 
possibilidade legal que o professor tem, na minha opinião, é nefasto para a 
educação, e mais do que isso, nefasto para o profissional de educação. Eu 
tenho discutido, mas parece estranho um dirigente sindical dizer que tendo um 
direito do trabalhador, ele seja nefasto, mas é um... eu acho hoje e tenho 
convicção cada vez mais de que trabalhar duplamente é uma condição que não 
deveria existir. Ela existe por conta dos salários, que são baixos e, por serem 
baixos, os professores buscam uma melhor remuneração e vão buscar essa 
melhor remuneração onde? 

Tendo a possibilidade de ter um outro vínculo. Quando eu digo duplo 
vínculo, na verdade eu estou sendo até bonzinho com a categoria, porque uma 
grande parcela de nós, acaba tendo triplos, ou quádruplos vínculos, às vezes dá 
aula para a prefeitura, as vezes prefeitura e estado, e muitas vezes no 
particular também. É manhã, tarde e noite, e usando o seu instrumento, que é 
a voz. Depois de um tempo da minha vida profissional, o programa de EJA que 
trabalhava, ligado a Secretaria do Bem Estar Social, foi transferido para a 
Secretaria de Educação. Por ser um professor alfabetizador, tinha a 
possibilidade de ou escolher trabalhar com adultos ou com crianças, 
alfabetização no Ensino Fundamental. Logo no primeiro momento fiz esta 
escolha de trabalhar com crianças para conhecer. O grupo de profissionais que 
trabalhava comigo dizia: “ah, trabalhar com crianças eu não sei”, durante 10, 
15, 20 anos trabalhando com adultos é isso que eu sei fazer, e fiz uma opção: 
trabalhar com crianças e ver o que tem de bom e de ruim nesse trabalho e 
percebi as diferenças. Existe um lado positivo em trabalhar com crianças, existe 
um outro lado trabalhando com adultos e as dificuldades acabam sendo de 
ordens diferentes, mas elas existem também e o duplo vínculo com criança, 
tem uma situação que hoje está sendo discutida na prefeitura, que tem muito a 
ver também com a questão de como é que você trabalha. 

Existem algumas escolas na prefeitura que tem horário que nós 
chamamos de horário pedagógico. O que seria o horário pedagógico? 
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É uma turma de alunos que começa às 7h00, 4 horas de trabalho, às 11 
está terminando, há um intervalo para atividades de formação, de organização, 
planejamento por parte dos professores e dos profissionais e às 13h00 começa 
uma outra turma que vai até as 17h00, mais um intervalo entre 17 e 19, e às 
19h00 começa uma turma que vai até às 23h00, o ensino de EJA é no noturno. 
Nem todas as escolas ou a grande maioria delas, não tem esta forma de 
organização e este planejamento, praticamente em torno de 70/80% das 
unidades escolares da prefeitura de São Paulo funcionam em 4 períodos de 
trabalho: 3 períodos diurnos e 1 noturno, o que significa as aulas irem de 7 as 
11, 11 as 15, 15 as 19, e 19 as 23 e o que isso significa na prática? 

Eu já trabalhei assim, e isso me faz pensar um pouquinho sobre o que 
provocou esse problema que tem dupla ordem: uma ordem profissional e, como 
a Alina colocou muito bem, também tem uma ordem de fator fisiológico. 
Problemas alérgicos decorrem dessas situações e isso tudo, agravado por 
problemas emocionais, por sobrecarga de trabalho, por questões de relações de 
trabalho com a profissão, com os colegas, com a comunidade e muitas vezes 
com a direção da escola.  

Vou tentar trabalhar algumas questões nesse sentido para podermos ter 
uma idéia de como é que isso se dá, mas um fator que agrava muito este fator 
é que nos momentos em que pude trabalhar em escolas que tinham horário 
pedagógico, e foram raras, estou aqui puxando na minha memória, foram de 
todas as escolas por onde eu trabalhei com este modelo, ou seja, praticamente 
80% do tempo de trabalho da minha vida foi em escolas com modelo de 4 
períodos. A gente brinca que sai de uma aula, não tem nem tempo de respirar, 
tomar água, ir ao banheiro, fazer xixi, comer, porque muitas vezes quem 
trabalha de manhã, no segundo período não tem tempo nem de comer, 
brincamos que empurramos a comida para dentro do corpo e vai correndo para 
a sala de aula. Você tem 10 minutos de intervalo entre uma e outra, pra fazer 
isso, e esse é um modelo que acaba destruindo o instrumento de trabalho que 
temos, aliado com as questões de ordem emocional, e aqui temos que trabalhar 
algumas questões, já que o tema é a questão da subjetividade. 

Muitos de nós, acho que eu posso dizer por mim e pela Alina, porque eu 
conheço a Alina como disse desde a barriga da mãe dela. Hoje ela foi calma, 
tranqüila, boazinha, pra quem conhece a Alina sabe exatamente o que eu estou 
dizendo. As questões emocionais elas perpassam também pela questão da 
paixão, paixão pela profissão, ou seja, eu vou estar dizendo a Alina, mas na 
verdade eu estou olhando aqui pro espelho e quem é a Alina, e quem sou eu 
nessa questão para ficar fácil de entender.  

A Alina vem de uma família de educadores, o pai é educador, eu o 
conheço há 25-26 anos de trabalho, a mãe é educadora também nesses 26 
anos, a Alina acabou sendo educadora, o irmão também é educador, logo não 
são educadores que simplesmente vão para a sala de aula, recebem salário e 
voltam pra casa, são educadores que são emocionalmente apaixonados pelo 
que fazem, tanto eu como o pai da Alina somos diretores do mesmo sindicato e 
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nos conhecemos militando nesta área de educação já há algum tempo, então, 
na verdade nas nossas residências, a questão da educação, até por conta de 
que eu sou cunhado de um educador, conheci minha esposa que não era 
educadora na época, mas virou porque estava fazendo Matemática aqui na PUC 
e depois que nós nos conhecemos, ela acabou indo pra Educação também, a 
irmã é educadora, uma outra irmã é educadora, e uma terceira irmã, três 
cunhados meus são educadores e também somos militantes, o que nos coloca 
numa outra condição de sermos educadores, nós somos educadores 
apaixonados. Digo isso porque conheço a Alina com muita precisão e mais do 
que isso, ela não sabe, mas o pai dela fala muito dela nas conversas que temos 
e sabemos muito bem como é que estão as coisas colocadas conosco, essa 
paixão faz com que as vezes fiquemos muito angustiado com os resultados que 
temos do trabalho que é desenvolvido. Então, esperamos, sonhamos, nos 
planejamos pra termos um resultado com os nossos alunos, esses resultados 
muitas vezes são frustrantes por “N” motivos: por problemas de ordem pessoal 
nosso como educadores, de nossos alunos, como problemas familiares, de 
ordem pessoal, e por estruturais desses alunos que estão colocados nas 
unidades de trabalho que são as relações entre funcionários, com chefia. Isso 
tudo provoca situações em que esta paixão ou fica exacerbada por um lado de 
querermos ver os resultados e esses muitas vezes não aparecerem como 
gostaríamos e planejávamos, e isso acaba sendo frustrante, sendo transferido 
pro instrumento de trabalho temos. 

Muitas vezes, não nos damos conta disso, eu particularmente não dava 
conta desse problema. Foi engraçado, pois sempre ia para o Hospital do 
Servidor Público Municipal, onde o César e a Susana trabalham e chegando lá 
era sempre na mesma época, era sempre no meio do ano, mas eu não me dava 
conta disso, eu sempre perdia a voz, minha voz sempre se desgastava, tendo 
problemas e a primeira impressão é: Usei muito a voz, ou usei mal a voz, e 
preciso melhorar isso, e foi engraçado que uma vez o César puxando o 
prontuário lá, eu lembro-me como se fosse hoje, mas junho e julho sempre era 
na mesma época do ano, então eu tinha uma coisa que poderia num primeiro 
momento dar a impressão de que tivesse a ver com a questão da mudança de 
tempo, ou seja, você está saindo de verão para outono e meio que chegando no 
inverno, mas tem um outro fator que está colocado que é: as condições de 
trabalho, pó de giz, a questão de postura, isso aprendi depois com a Susana. 
Olha observe como é que você lida com o seu corpo, com seu dia a dia, a gente 
vai observando essas coisas, mas tem um outro fator que está colocado no 
meio do ano, que é de ordem emocional, e é exatamente o momento onde 
você, no final de um ciclo, tem com os seus alunos demonstrado o que você 
conseguiu ou não conseguiu, e isso tem que ter uma devolutiva para a 
comunidade, ou seja, para os pais dos alunos que estão esperando resultados 
dos seus filhos. E eu sempre fui daqueles que esperava que todos os meus 
alunos estivessem em igualdade de condições e estivessem acima da média, 
tendo condições de dar conta de, ou no semestre seguinte ou no final do ano, 
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eles estarem concluindo a contento o seu trabalho e poder estar fazendo jus no 
ano seguinte para dar continuidade e muitas vezes tem cobrança por parte da 
comunidade, isso por um lado tem uma coisa que nós enquanto categoria, e aí 
eu vou usar um outro termo que eu aprendi aqui na PUC, eu estava brincando 
com a Del que também é minha conhecida, eu fui estudante aqui da PUC, eu 
não tenho diploma da PUC porque depois de 10 anos aqui fui jubilado, fazia 
História, e brinco que eu fiz história na PUC entre 85 e 95, tem um queijo suíço 
com muitos buracos no meu currículo, lá no meu histórico e que eu preciso 
concluir este curso, depois disso fui fazer Pedagogia por conta de estar na 
Educação, não precisava do diploma de história pra estar em sala de aula, era 
um curso muito mais pessoal, do meu interesse particular, mas para terem uma 
idéia do que significa essa confusão entre ser educador, ser estudante, ser 
militante e não consegui concluir as coisas, que é muito interessante e que a 
chamamos de período de transição. 

A história tem muitos períodos de transição. É a passagem do feudalismo 
pro capitalismo, onde você mistura coisas que eram antigas com novas que 
estão começando a serem construídas. Na educação hoje, temos essa situação 
colocada, muitas vezes colocamos isso da seguinte forma: os professores 
tradicionalistas e os professores mais moderninhos, ou o que nós chamamos de 
professores sócio-construtivistas, os construtivistas, e isso na escola está 
colocada numa ordem em que nem o tradicionalismo está enterrado, ele não 
está desmontado nas escolas nem por parte dos professores que é quem lida 
com isso diretamente, nem por parte da direção da escola, porque muitos 
diretores que ainda acreditam e que, esta forma de trabalho é a melhor, nem 
está desmontado por parte da população. Os pais dos alunos vêem os alunos da 
seguinte forma: o aluno tem que aprender do jeito que eu aprendi no tempo 
em que eu era aluno, se não for desse jeito não aprende, e existe uma gama de 
professores que há alguns anos atrás eram em número pequeno, bem menor 
que os educadores que tinham esta visão de trabalho e isso acaba provocando 
uma situação em que as coisas estão convivendo: o antigo e o novo e isso traz 
uma carga de pressão muito grande pra quem acredita nesta proposta de 
trabalho, que é: eu preciso fazer este novo muito bem feito porque ele é 
diferente, eu preciso mostrar o resultado e isso emocionalmente acaba influindo 
no instrumento de trabalho que é a voz, e aí você acaba muitas vezes nesta 
relação com a população. 
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ANTÔNIO CÉSAR BERNARDES AUGUSTO – Médico ORL 
 

Subjetividade! Então eu vou falar da minha subjetividade. É, eu na 
verdade sou formado, inclusive hoje estou indo para uma comemoração de 30 
anos de formado com a minha turma em Maresias. Vai ser muito legal esse final 
de semana! E, na verdade, quase que essa turma não foi minha turma, porque 
como eu sou cantor, em 1976 no meio do ano, eu participei de um festival de 
inverno em Campos do Jordão. Eu já cantava em coral há bastante tempo, 
desde a faculdade. Eu fui solista, e aí eu descobri  o meu encanto com  a 
questão da música e do cantar, e fiquei numa dúvida muito cruel. Eu estava em 
julho e não tinha ainda decidido se eu terminaria o 6º ano ou se me 
transformaria em cantor. Eu resolvi terminar o 6º ano, ser otorrinolaringologista 
e trabalhar dentro da área de Foniatria. 
  Uma outra coisa da minha subjetividade que eu acho que foi 
determinante no meu tipo de atuação, na minha atuação profissional, foi que eu 
desde criança  tinha uma sensação de menos valia muito grande, e uma das 
estratégias que eu desenvolvi para seduzir as pessoas era realmente observá-
las muito. Observar como elas se comportavam, e tentar adivinhar realmente 
aquilo que elas necessitavam. E nessa tentativa de adivinhação e observação, 
eu fui treinando a minha observação para a vida. Hoje em dia, isso é 
extremamente importante pra mim do ponto de vista profissional. Esse 
desenvolvimento que eu tive e que inicialmente era uma coisa negativa, já não 
é uma coisa negativa, é uma coisa extremamente positiva, e uma arma muito 
poderosa. 

No início, eu tinha uma impressão de que eu não era médico. Eu tinha 
uma impressão muito clara de que o saber médico era uma coisa que eu não 
conseguiria abarcar por inteiro e, por isso, eu não seria uma pessoa eficiente. E 
isso me assustava muito, porque, afinal de contas, eu tinha feito 6 anos de 
Medicina, tinha acabado de sair da faculdade,e portanto tinha que ser médico. 
Era uma coisa muito clara, mas eu não me sentia médico. Na verdade eu não 
sabia muito bem o que eu era e o que eu fazia nesses 30 anos. O que eu fui 
descobrindo é que eu tinha um jeito de olhar para Medicina ou um jeito de olhar 
para as pessoas, e não para as doenças. Então, o que me transformava em um 
médico diferente era o fato de que na verdade não me interessava muito o que 
a pessoa tinha, mas porque ela tinha e porque ela tinha chegado até aquele 
ponto, e porque ela tinha chegado àquele momento. E aí o que aconteceu? 

Conforme eu fui trabalhando, desenvolvendo as minhas coisas, eu briguei 
com o pessoal do HC, aí eu saí do HC. Eu fui extremamente bem recebido no 
Hospital do Servidor Público Municipal, a equipe do HSPM foi se montando 
gradualmente com a chegada da Susana, da Delmira, da Estela, além do 
pessoal que já estava trabalhando, a Silvia Pinho, a Zuleica, que é uma 
gracinha. Então assim, todas essas pessoas gradualmente foram me ajudando a 
formar o meu ser médico e a gente foi discutindo, se ajudando, crescendo 
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juntos, e isso foi uma coisa extremamente boa. E os professores, o que 
acontecia? 

O que eu conseguia perceber quando eu lia um livro, ou via alguns artigos 
médicos, eles tendiam muito mais pra observações gerais, tipo bem estar e a 
laringologia. E essa coisa da laringologia ela foi se acentuando gradualmente, e 
foi se hipertrofiando, porque óbvio, se você consegue enxergar melhor uma 
coisa, essa coisa passa a ser extremamente importante também. Então, a 
laringologia com o advento do desenvolvimento dos instrumentos ópticos, os 
laringoscópios, nasofibroscópios, ela passou a ganhar projeção e passou a 
ganhar uma importância que acabou nos cegando para o que é realmente a 
comunicação. E a voz é comunicação. Ela não é a totalidade da comunicaçã. 
Graças a Deus! Mas ela é comunicação. Nós estamos eternamente em 
comunicação, o jeito como a gente se veste, usa o cabelo, se você usa uma 
mecha se  não usa, que tipo de óculos você usa, qual o perfume que você 
gosta, aquilo que você come, isto é comunicação, e isto era o que eu conseguia 
enxergar também, por causa daquele treino de querer agradar as pessoas. 
Então essa coisa, ela foi começando a ficar muito clara. Logo que eu sai da 
faculdade fiz 2 anos de residência e fiquei mais 2 anos no hospital das Clínicas 
como voluntário, tentando ser contratado, tentando entrar pra uma academia 
que eu não sabia se queria ou não , se era capaz ou não, aquelas coisas assim 
muito difíceis que a gente passa na vida. Quando terminaram esses 2 anos de 
estágio, aconteceram três coisas muito marcantes na minha vida.     

Eu estava com 28 anos, e dizem que é o tal do retorno de Saturno. Numa 
semana meu pai morreu, na semana seguinte eu saí do Hospital das Clínicas e 
na semana na outra eu sai de um coral onde cantava fazia 8 anos, onde tinha 
muitos amigos, e foi uma saída traumática. Foi uma fase bem difícil e nessa 
ocasião, eu comecei a prestar muita atenção em mim. Eu tinha que começar a 
olhar pra mim, a me virar e ver o que eu queria e o que eu iria fazer a partir 
desse momento, desse ponto. Uma das coisas que eu resolvi fazer na época foi 
começar a trabalhar com meu corpo. Eu já tinha começado a retomar aulas de 
canto, eu não fazia antes porque como eu achava que eu não ia ser cantor, eu 
não precisava, mas aí eu já comecei a fazer aulas de canto. E esse trabalho 
corporal começou a me dar uma consciência de mim e de como eu estava 
realizando as coisas, como eu estava desenvolvendo a minha voz. Também 
fazendo esse trabalho passei a observar o canto não como uma coisa técnica ou 
uma coisa que a gente aprende, mas uma coisa que a gente existe. Eu era 
cantor já, eu podia não ter aquela voz, eu poderia não ter descoberto a 
totalidade do funcionamento do meu aparelho vocal, mas era o que eu era 
capaz de fazer naquele momento, certo? E essa sensação, essa percepção de 
quem você é, de que nós nascemos inteiros, mas que a gente só gradualmente 
durante a vida vai descobrindo a nossa potencialidade. Aquela brincadeira do 
DNA, ela é realmente verdadeira, porque nós nascemos um poço de 
possibilidades e o que é que nós vamos desenvolver até o final de nossa vida? 
Então, o DNA não é determinante de que você terá uma boa voz ou uma voz 
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ruim, mas ele é determinante  da máxima expressão dela, e assim você pode 
trabalhar a sua voz até este ponto.  

A consciência disto e o fato de estar lidando diretamente com pessoas que 
estão passando por dificuldades, por um momento de angústia ou por um 
momento de sensação de impotência muito grande, como é o caso dos 
professores, ou como é o caso de todas as pessoas que estão doentes, começou 
a me orientar no sentido de tentar observar esse sofrimento, e tentar trabalhar 
com esse sofrimento de uma maneira diferente: começar a mostrar pra pessoa 
que isso na verdade não era uma condição fechada, mas é uma condição 
transitória. Aquilo que o Floreal colocou sobre a história da educação, na 
verdade existe dentro da história pessoal também, então toda condição é 
transitória e, através do que a gente descobre com aqueles acontecimentos do 
momento, é que a gente vai se modificar para um próximo estágio, para um 
próximo ser, um próximo estar, na verdade mais um próximo estar do que ser, 
pois nós somos inteiros. Então, essa busca da totalidade, essa busca daquilo 
que eu sou capaz de realizar, é o que tem me movido e o que eu tenho tentado 
despertar nos professores. Então na minha consulta eu faço uma observação, 
onde eu olho para as pessoas e tento ver o que ela está me escondendo, 
porque na verdade ela chega pra mim e fala assim:   “- ah, eu sou professor, 
então eu fico rouco né, eu dou muita aula então o senhor sabe o que é ser 
professor. Hoje em dia né...”, mas isto não é queixa,  certo? Isso é 
constatação, ele é professor e fica rouco, então assim, o que é que acarreta 
essa rouquidão naquele ser? O que está movendo aquele ser a se manifestar 
desta maneira? O que esta manifestação está querendo dizer ou o que esta 
manifestação está solicitando desta pessoa como transformação? Então assim, 
eu começo a observar como ela se veste, como ela se porta , começo a apontar 
as situações, o que a gente sente além da impotência a sim por conta da vida 
também. Muitas vezes, essas pessoas se sentem muito impotentes frente a 
vida então você vê professoras que são... eu falo professoras, Floreal me 
desculpe, porque na verdade elas são uma grande maioria , 98%, então, assim, 
elas são a grande maioria, e as mulheres elas tem uma condição inerente ao 
sexo, que nós também temos que é o machismo. Eu estou lendo um livro de 
uma mulher chamada Marina Castañeda, que é uma psicóloga mexicana e que 
se chama “ O Machismo invisível” e ela coloca o machismo como uma forma de 
relação e não como uma condição individual, então essa condição machista 
estabelece papéis extremamente bem definidos para homens e mulheres, e 
como a gente se desenvolve, o como a gente se relaciona. Tudo isso é 
permeado por regras que estão ligadas a este modo de relação. Obviamente 
nós somos diferentes, mas nós estamos caminhando pra uma coisa de 
igualdade, de ser perante a lei, perante não sei o que, perante o trabalho, 
porque todos nós estamos trabalhando feito gente grande. E isto não é visto. 
Isto não é enxergado. A mulher enfrenta gradualmente mais o segundo 
período, porque os homens acabam não colaborando tanto dentro da casa, não 
participam tanto da educação dos filhos. Ela acaba não tendo uma 
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individualidade ou um tempo individual porque mesmo quando ela não está 
fazendo nada em casa porque ela paga uma empregada, ela supervisiona a 
empregada, supervisiona a lição do filho, tem que atender as questões afetivas 
do marido e não tem, nunca, tempo livre pra ela. Isso é uma sobrecarga muito 
grande, porque ela acaba se dissolvendo e acaba perdendo a noção de ser um 
indivíduo, de se perceber,  de se notar e de se conscientizar da sua existência. 
Essa perda da percepção da própria individualidade é o que nos faz ficarmos 
doentes. É nesse momento em que a pessoa deixa de ter contato consigo 
mesma,  que ela perde o contato com tudo aquilo que nós temos de sensações, 
pois são as sensações que nos dão dicas do que nós estamos fazendo. É neste 
momento em que deixamos de nos perceber e passamos a cuidar dos outros 
que começamos a nos machucar, começamos a sofrer, a acharmos que somos 
incapazes, que somos impotentes mesmo quando realizamos trabalhos 
incríveis, pois muitos lares brasileiros atualmente são monoparentais e, 
geralmente, esses lares são sustentados pelas mulheres. São as mulheres que 
arcam com os filhos, e são essas mulheres que batalham, formam filhos, elas 
põem filhos na faculdade paga, sustentam a casa, sustentam mães, sustentam 
não sei o quem mais, e elas acham que não são capazes, elas ainda acham que 
estão devendo alguma coisa, elas ainda acham que precisam realizar mais 
coisas. Então essa sensação, essa falta de percepção do seu poder, essa falta 
de percepção de sua potência é extremamente importante para o adoecimento, 
então o trabalho que eu tento fazer é justamente esse, mostrar essa 
contradição. 

E tem o outro lado que o Floreal colocou, que existe uma categoria de 
professores que são educadores. Essa categoria se sente extremamente 
prejudicada quando não tem a voz. Ficam extremamente infelizes, não querem 
se readaptar, ficam brigando, entram em sofrimento e persistem na sala de 
aula. Eles não querem se afastar e só se afastam realmente, como no caso da 
Alina, numa situação extrema, aonde realmente começam a perceber que estão 
fazendo mal pra si mesmo. A partir deste momento começam a se respeitar, 
conseguem sair da sala de aula pelo menos temporariamente e eventualmente 
até vislumbrar outros aspectos da educação aonde poderiam ser  pessoas 
ativas de um ponto de vista de educador. E tem os outros professores que às 
vezes não tem noção da importância da educação. Estes usaram o ser professor 
numa determinada época, ou até atualmente, pois, infelizmente, as faculdades 
estão ficando cada vez mais fast food. Eles usaram curso normal, que era curso 
secundário, como uma forma de ascender socialmente, então mesmo que você 
não tivesse uma vocação para educação, você fazer um curso normal te 
transformava automaticamente em professor e te tirava de uma categoria pra 
uma categoria acima. Se você fosse pessoa de origem muito simples, muito 
humilde, você conseguia subir socialmente, isso independentemente da sua 
cultura, daquilo que você tinha como preocupação, independentemente da sua 
proposta como professor. E muitas pessoas, quando chegavam lá, começavam 
a descobrir que esse ideal não era tão difícil assim. Você tinha muitos 
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problemas de relação: com os alunos, quer dizer, com o que os alunos 
desejavam da escola; com o que os pais desejavam da escola; com o que o 
próprio professor desejava para si; com o fato de que a  escola não tem clareza 
do que ela deseja para si nesse momento. É aquela transição que o Floreal 
também colocou. Historicamente a escola não tem essa clareza de forma 
alguma, pelo menos a escola pública. A escola privada está tentando buscar 
isto mais rapidamente, mas a escola pública ainda depende muito da boa 
vontade das pessoas, e mesmo na escola privada, as pessoas com boa vontade 
muitas vezes não conseguem enxergar o que são esses conceitos novos de 
cidadania e de inclusão. E de você formar a noção de quem aprende. Então, 
quando a pessoa se defronta com toda essa complexidade, ela tem que dar 
uma resposta pra isto. E é aí quando ela não consegue responder a isto de 
maneira eficiente, que ela começa a querer se afastar disto. E infelizmente 
dentro da escola pública nós temos a figura da readaptação funcional, e esta 
acaba servindo como um celeiro de pessoas que não querem mais ser 
professoras. Elas desistiram, desistiram de brigar. Elas não querem brigar por 
essa cidadania. Elas não querem brigar por isso, não querem brigar por aquilo e 
elas acabam realmente indo pra essa vala comum aonde as pessoas são 
enterradas e ficam graças a Deus, porque elas recebem seu salário no final do 
mês e as coisas vão seguindo muito bem. Esta é também uma possibilidade, 
uma forma de existir, também um jeito de você estar.  

A escola está se encaminhando pra um lado cada vez menos de ensino e 
cada vez mais de aprendizado. Se nós começarmos a utilizar esse instrumento 
de uma maneira adequada vamos ver é exatamente isso, que cada vez mais os 
alunos aprendem se eles quiserem. Mas eles estão em convivência, eles estão 
em relação, e esta relação é o objeto da escola e não aquilo que o aluno tem 
como conteúdo no final do curso. 

 Então assim, o ser médico não era aquilo que eu deveria ter aprendido, 
ou a totalidade dos conhecimentos que eu deveria ter, mas uma forma de 
pensar e uma forma de olhar para o ser humano, isso seria o ser médico. E aí, 
de repente, eu realmente me senti aprendendo e não educado, certo? É, eu 
acho que eu aprendi algumas e não fui treinado, adestrado para realizar 
determinadas tarefas, certo? O adestramento me deixava muito mal. Então eu 
acho que é assim que é. 

 Eu não sei se eu falei claramente ou não. Mas, essa totalidade que a 
gente deve buscar dentro da nossa profissão, essa coerência do nosso 
crescimento individual. Nós não estamos fazendo nada por ninguém, nós 
estamos fazendo por nós. É quando nós estamos fazendo terapia, quando nós 
estamos fazendo um diagnóstico, quando nós estamos fazendo o que quer que 
seja, é conhecimento que nós agregamos, e, por outro lado, quando as pessoas 
vêm em consulta elas estão pedindo uma opinião. Eu costumo dizer que elas 
vêm consultar-nos e nós emitimos a nossa opinião, isto é, a nossa expressão e 
não a verdade. Só a nossa expressão. Então, se nós conseguirmos mostrar pra 
pessoa a coerência que isso faz dentro da sua vida, qual a coerência que isso 
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tem dentro do existir dela naquele momento, ela provavelmente vai aderir ao 
nosso tratamento e vai descobrir um caminho pra ela. Mas se ela não descobrir 
qual é essa coerência ela provavelmente vai falar assim: “ - ah, eu sou 
preguiçosa para fazer exercício, ah eu não consigo fazer isto, ah eu vou desistir 
agora porque minha voz já está um pouquinho melhor, ah não eu acho que eu 
vou me readaptar”. Então na verdade, isso não demonstra o que essa pessoa é, 
mas demonstra aquilo que nós não conseguimos mostrar pra ela, o caminho 
que nós não conseguimos oferecer e inclusive a gente pode chegar e 
diagnosticar assim: olha, eu acho que o seu negócio não é ser professora 
mesmo. Eu acho realmente que readaptada você está muito bem, pois é isso 
que você deseja? Bárbaro! Fique lá? Mas este é o existir dela e é uma opção 
que ela pode ter com muita clareza. Nós não salvamos ninguém. As pessoas se 
salvam sozinhas. A partir do momento que nós nascemos , cada um de nós 
ganha uma vida, e é essa vida que a gente tem que levar? Então vamos levar 
nossas vidas. 
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SUSANA PIMENTEL PINTO GIANNINI - Fonoaudióloga 
 
 Eu acho que essa mesa é muito importante, pois trata da experiência de 
adoecer, ou da experiência de tratar quem adoeceu. Acredito que o Seminário 
da Voz da PUC-SP é um espaço privilegiado de discussão e, nesse sentido, 
tenho muito prazer em estar aqui. A idéia é falar da voz e subjetividade no 
trabalho do professor, e vou começar pela subjetividade.  
 De que subjetividade falamos? Partindo do que os professores, a Alina e o 
Floreal, falaram, posso dizer que o professor é uma pessoa que está sujeita a 
determinadas condições de trabalho, subordinado a essa condição. Mas, por 
outro lado, também é sujeito como autor da ação, tem liberdade de ação. 
Então, falo da subjetividade como esse campo de forças contrárias, onde posso 
determinar algumas escolhas ao mesmo tempo em que sou determinado por 
situações que não desejo. Esses caminhos moldam o ser professor, definem a 
forma única de ser professor. A Alina falou: “eu não sou uma professora que se 
ajeita de qualquer forma, eu quero educar!”. A forma como cada um torna-se 
professor será moldada em um processo dinâmico e de forças contrárias, de 
embate cotidiano.  
 E por onde passa essa escolha? Por três dimensões, quer dizer, quando a 
gente fala de constituição da subjetividade, fala de três dimensões: da 
dimensão universal, que é ser professor. Ser professor é igual aqui, na China ou 
no Afeganistão. Por mais distinta que seja a realidade, quando falamos em ser 
professor, imaginamos algo que é universal. Mas há uma condição muito 
particular, que é como ser professor da rede municipal de São Paulo. Isso tem 
uma particularidade pelas características próprias desse lugar. Porém, mais do 
que as condições de ser professor na cidade de São Paulo, o modo como cada 
um lida com a situação particular da sua categoria é singular, único: como eu 
vivo a condição de ser professor nessa situação. 

Pensando agora no trabalho, o que é ser professor? Quando eu penso em 
um professor, penso em um espaço próprio, em uma escola, mas o que é ser 
professor? A definição de ser docente vai se distinguir, na verdade, pela 
relação. Ser professor é estabelecer uma relação. Posso não ter um lugar, 
posso não estar na escola, mas se houver um professor e um aluno, se institui 
a docência. A docência é fundada nessa relação.  
 Ser professor é, portanto, manter uma relação intersubjetiva que, 
naturalmente, se dá em um determinado tempo, lugar, história. O Floreal falou 
que ser professor hoje acarreta outros conflitos que não são os mesmos de 10, 
30 ou 50 anos atrás, e outras alegrias também. A escola hoje ou ser docente 
hoje é uma tarefa deste tempo, tem sua historicidade, reproduz a situação 
sócio-cultural contemporânea e é um espaço político, inevitavelmente. 

Mais do que reproduzir a situação sócio-cultural, a escola é o lugar da 
sociabilidade. É lá que nos tornamos sujeitos. Não só aprendemos lá, nos 
tornamos sujeitos, a escola é o lugar do imaginário social. Todo mundo imagina 
um espaço de troca, de paixão; os professores falam disso. É um espaço de 
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afeto, de promessa, de esperança. É um espaço que guarda a memória, mas 
também é um espaço de conflito, de falta e, principalmente, de incompletude 
pelo “vir a ser”. O Floreal fala “eu queria que ele (o aluno) aprendesse, mas 
nem sempre isso é possível”, então o professor está sempre em busca daquilo 
que vem a ser.  

Mas o que vemos, na verdade, pelo o que eles falam ou no nosso dia-a-
dia, que a escola foi se tornando um espaço de sofrimento. E por que isso? Será 
que o professor quer uma escola com outros alunos e os alunos querem outros 
professores? Mas se esses papéis se definem na relação intersubjetiva, em um 
tempo definido historicamente, socialmente, culturalmente, é uma relação que 
está permeada por questões para além da escola, questões que ultrapassam a 
possibilidade de ação dos próprios professores.  

Então, vamos pensar em voz nesse contexto. Para ter voz, é preciso ser 
ouvido. O que mais ouvimos nos grupos terapêuticos é a impossibilidade de ter 
voz, ou seja, a impossibilidade de exercer a docência. Tanto pela questão sócio-
cultural, contextual que aponto, como pela impossibilidade singular de se 
expressar. Se o equilíbrio se rompe, e os dois professores falaram de momento 
de fragilidade pessoal em que o limite físico ou mental foi ultrapassado, então, 
surge a doença.  Canguilhem (1995) fala: “a doença não é desequilíbrio ou 
desarmonia; ela é também, e talvez, sobretudo, o esforço que a natureza 
exerce no homem para obter um novo equilíbrio”. Perguntei para Alina: será 
que é necessário adoecer para perceber que estava no limite mesmo? A doença 
surge no momento em que o corpo grita, e a disfonia, como toda a doença 
funcional, se expressa pela “experiência de estar doente” que Canguilhem 
também aponta. 

Pensando que os efeitos do que cada um vive ocorrem na singularidade, e 
pensando nas questões ambientais, é possível imaginar o que estas condições 
vão gerar em mim. O ruído é o exemplo mais fácil de pensarmos nisso: se há 
ruído, é necessário gritar, falar mais forte, mas, mais do que isso, o ruído irrita 
quem tenta se expressar e não consegue, faz com que o mesmo trabalho seja 
exercido com mais esforço, maior impacto pessoal. Se pensarmos em relação 
ao telemarketing, logo pensamos na questão da pressão. Obviamente, há uma 
preocupação de que o trabalho seja realizado em um tempo e forma definidos, 
mas mais do que isso, a falta de autonomia em relação ao próprio tempo pode 
incomodar muito mais. Portanto, as questões do ambiente, do ritmo ou da 
organização do trabalho vão causar uma repercussão na subjetividade, no 
modo de lidar com o trabalho. E esses aspectos se enredam, vão se 
sobredeterminando. Mais do que somatória de fenômenos, há um enredamento 
de fatores em um processo complexo e dinâmico. 

Agora pensando na forma como os profissionais, médicos ou 
fonoaudiólogos recebem esses educadores na clínica, acredito que ainda se 
considera que o próprio professor é o culpado: “você cometeu abuso vocal”. A 
Alina fala que o tratamento fonoaudiológico “no começo não adiantou muito, 
porque eu não fazia muito as coisas”, mas hoje talvez ela possa perceber que 
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não foi só porque não fez bem os exercícios que não adiantou, mas porque 
aquele seu momento era outro também. A falta de acolhimento que, muitas 
vezes, ainda temos, acaba por fazer recair a culpa na pessoa que adoece. Isso 
é citado em literatura e, especialmente, na questão da LER isso é apontado; “se 
o meu colega adoeceu, vai sobrar mais trabalho para mim”. Na escola, também 
acontece, uma vez que todos estão com acúmulo de atribuições e, se uma 
pessoa sair porque ficou sem voz, acarretará sobrecarga para os próprios 
colegas. 

Mesmo considerando a disfonia como doença relacionada ao trabalho, 
ainda que sem reconhecimento oficial dessa associação pela dificuldade em se 
estabelecer um nexo causal linear, direto, o adoecimento vocal permanece na 
responsabilidade da pessoa que adoeceu, símbolo da falta de capacidade de 
lidar a situação de trabalho. Ela “fica rouca, mas também, ela se desespera com 
a classe, ela grita”.  Impera ainda algo do tipo: “olha, você não está lidando 
bem com isso, eu posso ensinar como fazer”. Ou seja, mesmo quando 
pensamos em todos esses aspectos que determinam o adoecimento vocal, em 
nossa atuação profissional, dentro da clínica, o objetivo ainda é fazer com que o 
professor melhore logo a voz, supere a rouquidão e volte para a sala de aula. 
Quer dizer, pensamos em tudo isso, mas, na prática, continuamos trabalhando 
da mesma forma. 

Será que dá para ser diferente? O César falou que sim, dá para ser 
médico diferente, também dá para ser fonoaudiólogo de outra forma. É óbvio 
que temos uma técnica e é isso que vamos usar. Vamos ajudar, evidentemente, 
que o professor desenvolva sua voz, consiga produzir voz com mais conforto e 
etc, porém, não podemos perder de vista a complexidade que envolve a 
disfonia como doença de trabalho dentro da sala de terapia.  

E como ter um resultado terapêutico levando em conta a singularidade de 
cada professor que adoece? O caminho é auxiliá-lo a reconstruir, do seu jeito, 
pelas oportunidades e possibilidades singulares, a forma, o seu jeito de ser 
professor. À medida que for possível reconstruir isso, será possível voltar a ter 
voz. Acredito que o atendimento na clínica fonoaudiológica deve partir da noção 
de sofrimento vocal, não apenas pela dimensão dos aspectos biológicos e 
ambientais nocivos, mas considerando os enfrentamentos cotidianos que 
contribuem para o desenvolvimento da disfonia do professor nesse contexto. Só 
levando em conta o sofrimento na expressão vocal é que poderemos auxiliar o 
professor a voltar ter voz no seu trabalho. Obrigada! 
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Voz e Subjetividade no Trabalho do Teleoperador 
 

 

ANA ELISA MOREIRA-FERREIRA – Fonoaudióloga  
 

Em virtude dos últimos acontecimentos na área, nós temos discutido muito a 
NR-17 que regulamenta a ergonomia em centrais de telemarketing. Ela 
contempla uma série de ações importantes para serem implantadas nas 
centrais. Essa mesa de hoje vai ao encontro dessas discussões que vêem 
acontecendo na área e tenho a certeza que contribuirão imensamente para a 
nossa compreensão dos fatores que envolvem o trabalho do operador. Para 
compor a mesa eu convido 3 profissionais que apresentarão suas falas e 
posteriormente a cada uma delas abriremos discussão. Quero inicialmente 
convidar Luana Silva Santos, operadora de Telemarketing já há 5 anos, e que 
atuou em duas centrais. Ela vai nos relatar a sua experiência de vida dentro 
dessa profissão. 
 Com essa mesa nós abriremos a discussão do operador dentro das 
centrais. Hoje são 650 mil operadores no Brasil. Não é uma população que 
devemos desconsiderar. Quero ressaltar uma questão importante, peculiar a 
essa mesa, e que tem relação ao momento que passamos em telemarketing: e 
que foi a dificuldade de compor essa equipe de discussão nas funções de 
operador e supervisor. As empresas estão bastante reticentes nos depoimentos 
de seus colaboradores sobre o tema que é delicado. Quero agradecer ao 
sindicato dos operadores, na pessoa do Sr. Marcos, por ter indicado a Luana 
que prontamente aceitou o convite. Por isso um agradecimento em especial a 
você Luana.  
 Nós passamos agora por um período de um ano de discussão da NR, que 
é a Norma Regulamentadora, NR 17, e que vai modificar muita coisa na área do 
trabalho. Eu sou membro da diretoria da Associação Brasileira de Telesserviços 
e lá, eu, a Juliana também tem participado das discussões entre os 
empresários. Dra. Maria Maeno também participou bastante da discussão dessa 
NR e agora estão numa fase de composição dessa norma para que os 
empresários façam então, essas mudanças, para a melhoria dos ambientes de 
trabalho como nós discutimos na mesa anterior. 
 Por conta desse momento vivido, é muito difícil as empresas liberarem os 
seus operadores e supervisores para falarem de um assunto tão delicado que é 
a voz. Apesar de nós partirmos hoje pela subjetividade, as empresas estão 
muito assustadas com as questões que envolvem a saúde do trabalhador, as 
questões de disfonias relacionadas ao trabalho. Por esse motivo a aceitação do 
convite teve muitas resistências e só teremos 3 pessoas compondo a mesa. Mas 
tenho a certeza que farão apresentações belíssimas.  

Isso é inerente ao momento que passamos, então espero que no ano que 
vem, na próxima discussão, nós tenhamos aqui uma fila de pessoas 
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interessadas em falar sobre o assunto, pois os próprios empresários já estão 
vendo a necessidade de se abrirem para as discussões e partilhar dados com as 
áreas interessadas em pesquisas na saúde ocupacional. Vejo que eles querem 
compor, com todos os pares, caminhos para que possamos melhorar as 
condições de trabalho. 
 Eu gostaria, então, de abrir a mesa com o depoimento da Luana. 
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LUANA SILVA SANTOS - Teleoperadora 
 
 Bom, eu comecei na área de Telemarketing como primeiro emprego e 
quem começa nessa área sabe que é muito difícil sair, é muito difícil encontrar 
outro ramo. As pessoas têm muito preconceito, acham que é um trabalho que 
não tem valor mas, pelo contrário, o operador de Telemarketing aprende muito, 
porque acaba trabalhando com grandes empresas e tem muitas oportunidades 
de conhecer coisas novas.  
 Já tenho cinco anos de trabalho nessa área. Já comecei em uma grande 
empresa – a Telefônica.  Tive a oportunidade de trabalhar na área de vendas, 
também em retenção e com diversos outros serviços da empresa. Foi uma 
oportunidade de aprender muito. 

Eu acho que a empresa, neste caso a Telefônica, olhava muito para o 
operador ou analista. Mas cada empresa é de um jeito. Eu vejo que tem 
empresas, que tratam de uma forma, como se o operador fosse apenas mais 
um número. Infelizmente eles não vêem se a gente tem algum problema. E não 
é só a voz, também tem problemas com tendinite. Tem pessoas que ficam 
afastadas por diversos problemas, porque é um trabalho muito maçante, 
mesmo que apenas seis horas de trabalho, são sei horas concentradas numa 
única atividade e lugar, e você não pode dispersar de forma nenhuma pois 
corre o risco de cometer erros sérios para a empresa ou para o cliente. 
 A empresa que eu estou trabalhando atualmente é outra. Eu trabalho com 
o provedor de internet. É um atendimento especial ao cliente que eu faço. São 
muitas ligações, não tem pausa, não tem tempo para você parar para fazer um 
descanso. O nosso tempo de descanso é muito curto, de 15 a 20 minutos, não 
tem tolerância.  

O interessante é que essa empresa que eu estou atuando está com um 
programa, referente a voz. Até esses dias eu cheguei na porta da empresa e 
tinha uma pessoa vestida de chapeuzinho vermelho, entregando maçãs. Achei 
muito interessante. Só que o que ocorre é que eles informam pra gente que 
temos que cuidar da voz, que a gente tem que ter uma pausa durante o tempo 
de atendimento, mas a gente não pode ter essa pausa, a gente não tem como. 
Muitas vezes ocorre de estarmos trabalhando, roucos, devido ao tempo ou 
porque falamos muito mesmo e o nosso supervisor não libera a gente nem para 
ir ao médico.  

Nessa empresa que eu estou atualmente é assim: não liberam, a pessoa 
trabalha direto sem condições, o cliente está ouvindo você e às vezes o cliente 
fala assim “nossa, mas você está tão rouca”. Isso não pode acontecer. Até o 
cliente se conscientiza que não deveríamos trabalhar roucos, mas o supervisor 
não deixa sair, apesar desses trabalhos sobre voz que eles estão fazendo. 
 A empresa anterior que eu trabalhava tinha uma preocupação maior. 
Quando você chegava rouca eles já mandavam você para casa ou fazia outras 
soluções. Onde eu estou agora, não. Você trabalha rouca mesmo. Se você for 
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ao médico e pegar um atestado também é um problema, eles vão vasculhar o 
seu atestado, vão ver o porquê e vão dar pontuações  a menos para o 
operador.  
 Aqui eu coloquei o que a voz representa pra nós operadores: a voz passa 
para o cliente a segurança da empresa, a seriedade, porque é muito difícil lidar 
com o ser humano, principalmente pelo telefone, porque as pessoas têm uma 
opinião formada e acabam não ouvindo o que você quer passar pra elas. Elas 
(clientes) acham que estão certas e por você estar ali atrás, você está errado e 
é muito difícil. Então você tem que ser sério, você tem que ter uma segurança, 
tem que ter um conhecimento, ou seja, tem que ter tudo isso transmitido pelo 
sua voz. 
 A voz pra gente é o instrumento principal e a gente também tem que 
ouvi-la muito. Hoje em dia o Telemarketing é a ponte que nós – consumidores 
– temos com as grandes empresas que nos servem. A gente, nessa empresa 
não tem um posto de atendimento direto de uma empresa, por exemplo, como 
de telefonia celular: se a gente quer alguma informação, tem que ligar; se a 
gente quer informações de conta, tem que liga; mas se a gente quiser comprar 
é só ir até uma loja. Onde estou é tudo pelo telefone.  Então é uma profissão, 
para mim, muito importante. Eu gosto muito, apesar desses problemas, eu 
acho que a gente tem muito conhecimento.  

Uma coisa que me preocupa muito é que a maioria dos operadores tem 
carga dupla, eles trabalham em duas empresas por causa do salário baixo. Não 
é determinação das empresas, mas o próprio operador. Então são 12 horas 
sentado e falando, com muita tensão e sem poder dispersar. Ambas as 
empresas vão ter o mesmo problema, de você ter de 15 a 20 minutos de 
descanso e você não tem como treinar a sua voz, você não tem como fazer 
uma pausa. 
 Aqui eu coloquei o que a minha empresa está passando pra gente: ingerir 
líquidos, de preferência água, em temperatura ambiente, tem muitos cartazes 
sobre isso lá na minha empresa. Só que se a gente ingerir muito líquido, a 
gente vai mais ao banheiro e não podemos sair para ir ao banheiro tantas vezes 
assim, se não o supervisor fica de marcação. Também passaram para nós que 
precisa fazer pausas vocais ao longo do dia. Eu passei tudo o que eles estão 
passando só que agente não pode parar. 

Também aprendi que tenho de utilizar roupas leves, isso é interessante, 
dá para fazer e cuidados com a saúde geral. Passaram para realizar um 
aquecimento e desaquecimento da voz diariamente, mas isso também não 
ocorre. A gente tem até um programa de ginástica laboral, acho interessante, 
mas não tem da voz. Por exemplo, a pessoa que trabalha 12 horas não tem 
tempo de fazer um aquecimento e um desaquecimento da voz e isso não tem 
na empresa também. 
 Os inimigos da voz, o que ocorre bastante no nosso ambiente de trabalho, 
também passaram. Falar excessivamente, a gente fala muito, são muitas 
ligações, principalmente as pessoas do receptivo. Sobre o ar condicionado local 
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tem empresas que é um absurdo: você está num calor de 30º lá fora e tem que 
usar blusas dentro da empresa pois é muito frio. Aí com isso ocorre, tosse, 
pigarros. Fumo, bebida alcoólica também dá prejuízo. É interessante eles 
colocarem chocolate, café, leite e seus derivados, porque nós temos a pausa de 
20 minutos e muitas vezes não dá tempo de a gente comer direito ou de chegar 
no refeitório para pegar uma fruta, comer uma saladinha; então, a gente vê 
aquela fila enorme e aí pega mesmo um chocolate, salgadinho, porque é fácil 
de comer, e é rápido. Não tem tolerância de tempo com a gente. E por fim 
essas informações: não ingerir líquido muito gelado ou não muito quente, 
pastilhas, sprays e balas.  
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MARIA MAENO – Médica do Trabalho 
 

 

A Dra. Maria Maeno gentilmente cedeu sua apresentação para que fizesse parte 
desses Anais na íntegra. A apresentação em PDF encontra-se salva neste CD, 
em outro arquivo. 
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JULIANA ALGODOAL – Fonoaudióloga 
Diretora da Linguagem Direta, empresa de Fonoaudiologia, é Doutora em 
Lingüística pela PUC/SP, Mestre também pela PUC/SP, Professora do COGEAE, 
com grande experiência na área de Telemarketing. 
 
 
 (Falando sobre o Seminário)... e na área é um marco que não dá pra 
faltar porque eu chego aqui e já saio com a cabeça queimando de tanta idéia, 
tanta coisa e muitas das grandes mudanças que eu implantei na minha relação 
com o trabalho de telemarketing vieram daqui e, enfim, desde o começo, é 
ótimo e tem que continuar pra sempre e na subjetividade, que ainda vai ter 
muita coisa. 
 A mesa anterior foi muito rica, eu acho que a questão do trabalho do 
teleoperador tem muito a ver também com a questão do trabalho do professor. 
São ambientes de trabalho diferentes, mas são relações de trabalho, são 
relações pessoais, interpessoais e outros tipos de relação, mas é relação entre o 
trabalhador e o seu ambiente de trabalho, seu colaborador com o outro lado do 
trabalho. 
 Então eu queria começar falando um pouquinho do contexto num conceito 
de subjetividade, bem simples, porque falar de subjetividade não dá, eu acho 
que a Susana apontou um aspecto da subjetividade bastante interessante, mas 
que na voz do trabalhador de telemarketing, ele tem que ter alguma 
subjetividade e a Dra. Maria Maeno acabou de pontuar aqui “ah! Vou falar bom 
dia de Bom Diaaaaa!!! Ou bom dia.”, qual opção que eu vou fazer de “bom dia”, 
está aí a minha subjetividade no trabalho de telemarketing. E se a minha opção 
for falar um “bom dia” sem nenhuma emoção, eu também estou sendo 
subjetiva mesmo quando a minha opção é ter a expressão da emoção ausente, 
é não demonstrar uma emoção. Então eu estou ali e eu sou um ser subjetivo 
desde a hora em que eu nasci até a hora em que eu morri, mesmo enquanto eu 
estou dormindo, porque a gente sonha e, enfim, tem questões subjetivas todo o 
tempo. Então eu quero é pontuar que a subjetividade ela perpassa todo o 
tempo. 
 Na voz, o que a gente pontua no trabalho do teleoperador em termos de 
subjetividade: a expressão, as escolhas prosódicas e de entoação que o 
teleoperador faz durante o seu trabalho e aí a Luana fala “eu não posso sair” e 
eu fico imaginando como será que – porque eu tenho a opção de poder ir ao 
banheiro na hora que eu estou precisando, para fazer xixi, mas o operador não 
tem mesmo essa opção. Então, como fica a expressão da pessoa que está 
apertada para fazer xixi e que tem que esperar ainda mais meia hora para 
poder ir ao banheiro. Aí você fica ali, se mexendo e não pode se mexer muito, 
tem que falar e ainda tem que sorrir ao mesmo tempo, então fico pensando 
nessa expressão da voz dentro desse contexto, para ser um contexto simples, 
sem considerar a emoção, quer dizer, só um contexto fisiológico, se é que a 
gente pode chamar um contexto fisiológico de simples. Então as opções que o 
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profissional vai fazer de escolhas estão ali, presentes e eu posso escolher falar 
com determinadas palavras, me comunicar sem mexer nada ou me comunicar 
com gestos, eu vou fazendo opções em termos de voz e de comunicação 
naquela relação que eu estou estabelecendo com o cliente. Só que no trabalho 
do teleoperador a gente tem muito forte a presença de um roteiro, de um script 
que limita um pouco essa questão da expressividade. 
 O que é um script? Inicialmente, há anos, quando começou o 
telemarketing no mundo e no Brasil, o roteiro era muito fechado, então a 
pessoa tinha que falar desde o começo até o final aquilo que estava na tela do 
computador, quando começou a ter computador, porque antes era num papel. 
Por um lado a pessoa fica presa, então gera um cliente insatisfeito, porque não 
sente que tem uma relação.  
 Quando a gente começou a apresentar os primeiros trabalhos em 
telemarketing, a Leslie e eu, aqui na PUC/SP e fora, a gente tinha muitas 
pessoas que falavam “ai, porque eles falam que nem robô?, parece robô 
falando, é tão mecânico”. Hoje a gente não ouve mais tanto essa queixa, 
apesar de que existem profissionais que ainda falam robotizadamente, mas eu 
vou voltar nisso já já. Então o script fazia essa estruturação que, por um lado 
cria essa fala robotizada, mas, por outro lado, faz com que a pessoa possa se 
isentar um pouco de se expressar num certo sentido e que sentido é esse? Se 
eu não tenho que escolher a palavra que eu vou falar, se eu não tenho que 
escolher o léxico, aquilo que é dito, fica mais fácil eu me distanciar. 
 Superficialmente, eu penso que se tem eu- teleoperadora- e o outro que é 
o cliente, não são duas pessoas falando, são quatro, porque sou eu (Juliana) 
que estou falando e a Juliana que está pensando e analisando o que o outro 
está falando em resposta e fazendo a antecipação daquilo que vai ser meu 
próximo turno de fala. E o operador também são dois, é aquele que lê o script, 
se for um script fechado ou aquele que fala em nome da empresa, mas ele 
também tem as preocupações dele e também está fazendo as antecipações. 
Superficialmente eu quero pontuar isso. 
 No início era mais fácil mesmo para o teleoperador, porque ele tinha um 
roteiro e ele não tinha a necessidade de se colocar tanto, ele podia até ficar 
pensando em outras coisas, porque ele estava ali lendo e ele podia ler com 
mais ou menos melodia na voz ou com mais ou menos emoção que dava meio 
na mesma, ninguém tinha muita atenção pra isso. E o cliente reclamava de que 
o operador estava falando com qualquer um e não com Eu – ser único. 
 As empresas começaram a perceber que isso não era legal, que isso não 
era bom, porque não era produtivo, não tinha a questão do relacionamento 
interpessoal, que começou a ser valorizado mais recentemente e as empresas, 
então, começaram a mudar e a criar conceitos. 
 O primeiro grande conceito que se criou é o que se chama CRM 
(Customer Relationship Management), que é valorizar ou gerenciar a relação 
com o cliente, então é passar a tratar o cliente como único, é você tentar, 
inclusive, fazer com que os operadores em determinados níveis consigam 
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identificar “ah, esse cliente liga tantos dias na semana, ele liga tal hora, ah é 
aniversário dele, ah, aconteceu isso” e começa a criar um vínculo pessoal. Só 
que aí o vínculo pessoal é muito complicado, porque de manhã o cliente está 
falando com um operador e tem um vínculo pessoal e daí à tarde ele liga de 
novo pra continuar resolvendo e já não é mais o turno daquele, é outro 
operador que também tem que ser pessoal e saber de tudo. Então, gerou uma 
sobrecarga de trabalho pro teleoperador, não só em termos de voz, mas em 
termos de digitação, porque os softwares têm que ter mais informação na tela e 
no sistema do computador pra que ele possa ser substituído por outro, pra que 
o cliente não perceba que é outro, então o relacionamento pessoal continua 
existindo. Isso é muito complicado, eu não consigo entender um pouco, assim, 
como que fica pra empresa, como que a empresa consegue se identificar nisso 
nem se eles refletem sobre isso, quer dizer, eu empresa, que sou pessoal, eu 
empresa que tenho um relacionamento pessoal com um cliente da minha 
empresa, como que é isso e aí entra a questão dos colaboradores, que são 
sócios, quer dizer, se é uma instituição que tem, sei lá, vamos supor o Bradesco 
que tem lá um dono do Bradesco (a gente sabe que tem um dono do Bradesco, 
que é brasileiro, mas tem um monte de outras pessoas que são sócias dele) e 
eu sou cliente dele e chego lá no banco e eu vou ser atendida por n pessoas, 
todas vão saber quem eu sou, todas vão saber muitas coisas a meu respeito, 
pra que eu me sinta confortável como cliente, mas e o outro que está ali me 
fazendo confortável ele tem uma sobrecarga de trabalho, porque ele não está 
confortável, ele não tem o domínio, o domínio está na máquina. Então a 
empresa, o Bradesco, quer estabelecer um relacionamento íntimo comigo, mas 
não consegue, porque ele está fazendo por meio de um sistema todo tão 
distante que a gente nem vê mais as pessoas hoje em dia, não vai mais ao 
banco.  
 Antigamente a gente ia ao banco e o caixa, até se você era muito amigo, 
conseguia furar a fila, hoje você não consegue mais nem furar a fila, você fica 
lá “aguarde que em breve a sua ligação será atendida”, horas a fio. 
 Com a empresa priorizando mais o cliente houve mudanças e que 
mudanças são essas? O teleoperador ele se distanciou mais do script, hoje a 
gente não encontra mais nas empresas scripts, de forma geral, muito fechados, 
eles são mais abertos. O script é um roteiro estruturado e a pessoa pode inserir 
naquela fala, naquele roteiro, falas próprias, falas pessoais e dessas falas vem 
muito do discurso pessoal, do repertório que a pessoa tem. Então, eu como 
fonoaudióloga, com a idade que eu tenho e o meu histórico de vida, tenho um 
repertório, tenho um número x de palavras que fazem parte do meu 
vocabulário. Uma pessoa mais jovem, que viveu outra vida, tem um outro 
repertório. Então esse repertório fica mais presente, porque a pessoa precisa 
trazer cada vez mais recursos próprios, o que faz com que tenha um aumento 
da subjetividade, porque se eu tenho que colocar palavras que eu vou escolher 
pra completar aqueles vazios, eu vou escolher das palavras que eu conheço e 
se tiver algum problema, eu vou sentir mais o problema, porque fui eu quem 
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fez aquela escolha e não a empresa que escolheu por mim. Isso gera uma 
pressão, do meu ponto de vista, muito maior, porque a pessoa tem que colocar 
mais emoção. 

Daí aconteceu que a gente tem um índice altíssimo de afastamento por 
doenças mentais, em segundo lugar por LER e DORT e em terceiro lugar por 
disfonia e essa lá pra baixo, não é tão perto de doença mental assim, embora 
eu, montando essa apresentação, estava pensando que se a gente fizer uma 
análise de quem está lá afastado por doença mental e for associar LER e DORT 
e disfonia com doença mental, os índices devem mudar, porque uma das 
formas de expressão de doenças mentais é a questão vocal, então a voz rouca, 
a perda da voz, isso é uma das formas de expressar. Se eu estou mais 
estressada, mais cansada, vou falar com a voz diferente do que eu falo 
normalmente, eu vou ter mais sobrecarga vocal. Se esmiuçar bem isso eu acho 
que a gente consegue encontrar disfonia, LER e DORT nas doenças mentais.  
 A população de teleoperadores é um público jovem, cuja faixa etária varia 
entre 18 e 29 anos e aí eu queria só fazer um parênteses, comentando só a 
questão que você colocou na sua apresentação, Maria, tem uma empresa 
cliente nossa que quer contratar teleoperadores com mais de 35 anos de idade 
e eles não podem colocar esse anúncio no jornal, porque é preconceito e dá 
processo. Então se eles colocam no jornal o anúncio de teleoperador, não vem 
mais de 35 anos, porque a população de mais idade não se identifica com o 
trabalho de operador de telemarketing e isso está sendo um problema porque 
eles querem pessoas mais velhas e não conseguem mesmo. 

(Alguém da platéia pergunta o motivo pelo qual a empresa prefere 
teleoperadores mais velhos)... porque é um produto difícil de comercializar, um 
produto muito caro, voltado pra um público-alvo muito elitizado e as pessoas 
mais velhas falam menos vícios de linguagem e elas têm mais vocabulário, 
conseguem ficar mais tempo falando e manter um relacionamento melhor, 
segundo o pensamento dessa empresa. 

Os jovens são rápidos, principalmente em informática. No meu tempo não 
tinha o computador em casa e eu tenho dificuldade ainda em informática em 
alguns pontos, mas os meus filhos parecem... hoje em dia, os jovens já saem 
da barriga sabendo jogar vídeo-game e digitar. Então, o acesso é muito mais 
fácil e essa é uma população que anda em grupos, o que é característica do 
jovem, eles andam em grupos. 

Do ponto de vista cultural, de forma geral, as pessoas lêem pouco, nessa 
população. São baladeiros “bom, eu vou pra balada, daí no dia seguinte eu vou 
trabalhar, mas também eu não tenho final de semana nem feriado, então, 
quando tenho a oportunidade de ter a balada, eu vou pra balada”, porque 
também balada não tem todo dia “ah, essa balada é legal, daí eu vou dormir às 
cinco da manhã e ás sete eu entro no trabalho, vou com a voz do jeito que tá, 
vou do jeito que eu conseguir trabalhar, eu tenho que ir, é meu dia de trabalho, 
é meu turno e eu tenho que ir, mesmo porque se eu não for eu vou 



XVI Seminário de Voz da PUC-SP 
Voz e Subjetividade no Trabalho 

 33 

sobrecarregar meu amigo, meu colega e tal”. É um grupo ruidoso e é uma 
questão que coincide muito com a escola, como foi pontuado na primeira mesa. 

Nem quero falar muito sobre educação no Brasil, porque acho que é um 
assunto delicado, a mesa da manhã já demonstrou que é delicado. Uma 
questão que venho percebendo é que a educação no Brasil ela está, por um 
contexto multifatorial, multilateral também, as pessoas não têm mais uma 
educação como se tinha antigamente, não sei por quê. Antigamente – antes de 
mim – quem estudou antes de mim era melhor educado, depois já foi decaindo 
e hoje já ta decaído e aí o César falou da “Educação fast food”, daí eu falei 
“olha, eu acho que essa definição foi muito boa”. 
 Do ponto de vista corporal, além da pessoa não poder tomar água e ir ao 
banheiro a hora que ela quer, tem uma questão do movimento, que é um pouco 
limitado, porque eles trabalham em cubículos e há locais de trabalho em que as 
pessoas não podem se levantar. Há locais de trabalho em que o operador, 
mesmo falando, pode se levantar, mas na maioria deles ainda não é assim. 
Então pode gesticular, mas não pode gesticular muito. Se eu levanto a mão pra 
me espreguiçar, pode acontecer do meu supervisor achar que eu estou dando 
um sinal que ele precisa vir me ajudar de alguma forma porque eu não tenho 
autonomia. Então, o movimento é um pouco limitado e o jovem gosta de se 
movimentar. 
 A questão dos aspectos corporais, o excesso de atividade física, para ficar 
“saradão”, “saradona”, que são os modelos que a Maria trouxe agora há pouco, 
e é um público com muita energia. O jovem tem muita energia pra gastar e isso 
também é muito interessante. 
 Em relação ao ambiente de trabalho, quero acrescentar que são muitos 
profissionais em um mesmo ambiente de trabalho, às vezes 500 pessoas num 
mesmo espaço físico, sem nenhuma parede separando, com muita 
movimentação de gente, além da questão de gregos e romanos lutando (me 
referindo às competições pelas metas existentes em Telesserviços ativos), tem 
a circulação de gente dando orientação para supervisor. O supervisor, às vezes, 
recebe uma orientação e ele tem que passar rapidamente, ele levanta no meio 
da central e pede pra equipe dele toda prestar atenção. Então, às vezes, tem 
alguém que está falando ao telefone e prestando atenção no que o supervisor 
está orientando. Isso gera ruído muito intenso, tem duas fontes de ruído: a do 
próprio trabalho, a que está ali no dia-a-dia e a do colega que está batendo 
papo, no intervalo entre uma ligação e outra, trocando uma idéia, contando do 
final de semana, enfim. 
 E aí eu me atrevi a fazer dois comentários em relação à questão psíquica 
que eu ainda não me sinto segura, mas enfim, eu achei que era uma 
oportunidade de discutir. Um é que acho que se a gente tiver a possibilidade de 
inserir permissão pra que as pessoas possam usar gestos durante o trabalho, 
pra que elas possam se levantar, eu vou trazer uma expressão maior, a pessoa 
vai poder contemplar questões corporais, vocais e de comunicação em relação 
ao cliente, em relação ao próprio trabalho, que eu acredito que talvez dê pra 
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pessoa ser mais feliz naquele ambiente de trabalho se ela puder fazer algum 
gesto e se movimentar. E a outra questão, que é um grande problema pra nós 
que trabalhamos em call center, é a presença de vício de linguagem. Cada vez 
mais as pessoas usam vício de linguagem: “tá” e “né”, usavam antes e usam 
cada vez mais. Acho que isso acontece porque, como a pessoa não tem um 
vocabulário muito extenso, ela coloca o “tá” e o “né” pra tentar dar uma 
segurada naquela ligação, pra ver se a pessoa consegue entender o que ela não 
está conseguindo dizer e compra o produto ou compreende a resposta. Teriam 
talvez outras análises para fazer nesse sentido, convido a mesa a ajudar a 
pensar nas questões psíquicas, nesse caminho aí. 
 Eu queria, já concluindo, fazer duas perguntas pra vocês: uma é que 
recursos internos a pessoa tem que controlar no seu dia-a-dia de trabalho? Pra 
poder lidar com a subjetividade no trabalho eu tenho que controlar algumas 
coisas. Quais seriam esses recursos internos que a pessoa tem que administrar 
no dia-a-dia dela? E a outra é quais recursos não verbais sinalizam o 
desconforto, a irritação no teleoperador? Quais seriam esses? Porque as 
pessoas, hoje em dia, pra preservar o emprego elas procuram se conter mais e 
controlar as emoções mais. Então quais seriam esses recursos? 
 A voz é um dos componentes mais fortes da presença da subjetividade no 
trabalho do teleoperador, porque 82% da comunicação ao telefone vai pela voz, 
então não tem como ser diferente. 
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COMENTÁRIOS DA COORDENADORA DA MESA – FGA. ANA ELISA 
 
Obrigada Juliana, parabéns! Obrigada à mesa.  
 Fazendo aqui um alinhamento, indireto, partindo da Dra. Maria Maeno, 
começamos a nos fazer algumas perguntas: que evolução é essa? Saímos lá do 
taylorismo, do fordismo, da linha de produção para uma nova economia. 
Deixamos de chamar Departamento Pessoal para chamarmos de Recursos 
Humanos, deixamos de chamar empregado para chamarmos de colaborador, 
deixamos de calar o funcionário, porque antes não podíamos falar, tinhamos 
uma hierarquia e agora nós podemos dizer o que pensamos ou desejamos nas 
empresas, temos uma participação mais linear de compartilhamento das 
opiniões. Existem até, em algumas empresas, caixinhas de idéias, onde o 
operador, colaborador, qualquer função, você pode colocar suas idéias, 
expressar o seu pensamento. Por outro lado, que evolução é essa que nós 
ainda estressamos o trabalhador? Por que ainda nos sentimos estressados, 
cansados, adoecidos pelo trabalho, apesar dessa evolução? 
 Aí me remeto para a fala da Juliana, mostrando essa evolução na 
comunicação. Nós tínhamos roteiros, scripts rígidos e hoje nós temos uma 
comunicabilidade com o nosso cliente por meio da expressividade vocal, da 
lingüística. E vivemos esse conflito interno na empresa: até quanto devemos 
impor scripts rígidos de comunicação, correndo o risco de uma fala robotizada, 
ou flexibilizar para que o operador coloque mais seus próprios pensamentos, 
correndo o risco de passarem informações erradas ou de modo inadequado. E 
isso já é um fator de estresse pois reflete em pressão e cobrança. Que 
subjetividade é essa implícita em tudo isso? 
 Termino então com a fala da Luana, que apesar de tudo isso, todo esse 
estresse e pressão,  ela nos diz assim: “o trabalho do operador não tem valor, 
ele não é valorizado, somos vistos como um número, mas eu estou lá porque 
eu gosto do trabalho, porque o que eu faço é muito importante, porque lá eu 
aprendi muitas coisas”. Então apesar do banheiro, da água, do alimento, da 
pressão, do TMA, ela está lá porque gosta, está lá por opção. Muitas vezes o 
trabalhador não vai procurar no telemarketing um fim, mas um meio de 
subsistência para pagar seus estudos. Então, a questão da subjetividade aqui é 
muito ampla e não vamos esgotar nessa mesa, eu tenho certeza. A 
subjetividade da voz, da linguagem, as avaliações de desempenho que a Dra. 
Maria Maeno citou, que avaliação é essa? O que eu sou avaliado? O que a 
empresa espera de mim? Que regras são essas? Como isso é visto pelo 
operador: como desenvolvimento ou punição? Como isso impacta na saúde e 
desempenho de cada um? 
 Mas eu também vejo de um outro lado. É que não temos aqui um 
empresário para discutir esse outro lado da moeda: a subjetividade por parte 
da empresa que tem feito um grande esforço para manter níveis aceitáveis de 
bem estar. Vou defender um pouquinho eles que têm eito um grande esforço de 
mudança interna, mas que, lógico, no mundo capitalista, com a concorrência, 
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não conseguem mudar de uma hora para outra. Mas o que se nota são esforços 
de implantar programas de saúde vocal, de ginástica laboral, de qualidade de 
vida. Talvez eles não saibam ainda como fazer isso e eu acho que o caminho é 
ouvir todos nós, ouvir os operadores também. 
 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
P: Lúcia Gayotto: Existe um teleoperador que faça disso uma profissão de 
verdade, que siga carreira nisso ou é só uma profissão temporária, transitória 
na vida das pessoas na grande maioria das vezes? Depois eu queria colocar, na 
primeira mesa eu achei muito bela a fala do Dr. César, quando ele coloca a 
importância da observação, como você gera outros olhares a partir da 
observação. E eu queria colocar uma pergunta pra vocês, especialmente nessa 
área: como é a observação da voz do outro que está do outro lado da linha, que 
se fala muito da voz de quem fala, do profissional da voz, do operador, mas 
como é que fica isso do outro lado, quer dizer, como é que eu trabalho essa 
percepção de quem é e essa percepção no trabalho com quem faz esse trabalho 
de preparação vocal. E dentro disso, quer dizer, são 3 perguntas, uma questão 
que sempre me pega nesse trabalho: como é que fica a variação entoacional 
intensional da voz de uma pessoa que tem frases padrão, ou seja, que não tem 
um repertório pessoal muito grande e precisa, ao mesmo tempo, se manifestar 
numa medida justa, muito justa. Como é que fica esse trabalho entoacional 
mesmo, intensional, porque entonação é intensão, ou seja, da subjetividade, 
porque a entonação é a música, é a subjetividade da pessoa. 
 
R: Luana (Teleoperadora): tem pessoas que fazem carreira sim, porque não 
é só operador, você cresce dentro da empresa, você trabalha na área de 
qualidade, você trabalha na área de monitoria, tem a supervisão, enfim, 
existem pessoas que estão dentro dessa área. Eu conheço gente que está há 10 
anos e já é a profissão da pessoa. 
 
R: Juliana Algodoal (Fonoaudióloga): tem empresas que tem operador de 
telemarketing que tem essa profissão há mais de 10 anos e eles são felizes, não 
tem desejo de sair daquela função, de ir pra outro lugar, mas assim, eu acho 
que eu consigo contar cinco. Mas eles não têm vontade de mudar de área nem 
dentro da empresa, “ah eu quero ser supervisor, mudar de área” não “eu quero 
continuar sendo operador e se a empresa não me mandar embora eu esteja 
feliz porque eu gosto daquilo”. 
 
R: Luana (Operadora): só complementando, muitas das pessoas, que são 
raras também, o que faz elas continuarem a carreira são justamente as metas, 
as pessoas recebem por meta e às vezes acabam dobrando, triplicando o 
salário sim, isso ocorre muito, até na empresa que eu estou ultimamente. 
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R: Dra. Maria Maeno (Médica): eu acho que a gente tem que falar do que 
acontece na maioria e exceções. Na maioria, o retrato que nós temos é que o 
teleoperador não é uma carreira. O teleatendimento é um meio da empresa de 
comunicar, um meio que foi inventado e que está extremamente disseminado, 
extremamente adoecedor, a maior parte das pessoas não tem perspectiva de 
evolução, a gente tem isso. Tem as exceções, que a Juliana mencionou, eu 
conheço alguns bancos, por exemplo, que existe uma carreira para o 
teleatendimento, porém não é de todo mundo, 2, 3 4, então existe uma 
competição, é um afunilamento enorme. Essa pessoa é aquela que vai passar 
pra um outro setor. Tem médicos que falam assim “mas quando você conversa, 
você não conversa o dia inteiro também?” eu converso o dia inteiro, eu falo, 
falo, falo... a minha fala é totalmente diferente da fala do teleoperador. Então 
assim, se os médicos disconhecem eles falam isso pra gente “mas a gente fala 
o tempo todo, a gente foi feito pra falar”. Claro, mas assim, por tudo isso, eu 
não sou empresa, você não tem que dar entonação, você pode dar a entonação 
que você quiser, pode dar emoção, alegria, tristeza, enfim, é tudo muito 
diferente. Agora é aquela coisa da determinação, do determinismo: como é que 
hoje, profissionais da saúde ainda vêem o homem como um aparelho fonador, 
não tem cabeça por trás, não tem nada por trás, então eu acho que isso, aos 
poucos, a gente vai ter que, de preferência, um pouco mais rapidamente ir 
mudando. Eu, sinceramente, trabalho há muitos anos lidando com empresas, 
eu vejo que há uma dificuldade enorme dos empresários assimilarem o conceito 
de que o trabalhador é um Ser a ser valorizado, porque na verdade o 
empresário não perde muito, o trabalhador fica adoecido, ele vai pra 
Previdência Social ou ele demite. Então é a onda da exclusão. O Estado tem o 
dever, tem que ter uma política de Estado pra dizer: há regras. Tem que regrar 
esse mercado. E uma das coisas que eu achei interessante, que aconteceu 
agora é a aprovação, na Câmara Federal, antes de ontem, vai passar pelo 
Senado ainda,  de uma medida provisória que diz o seguinte, é a medida 
provisória do 5, 01% dos índices dos aposentados, isso é o que sai na 
imprensa, mas num daqueles itens  tem: todo trabalhador de um determinado 
setor, de um determinado ramo de atividade que adoecer, por uma doença 
peculiar, terá sua doença considerada como do trabalho pela Previdência Social 
e receberá uma benefício acidentário. Portanto, no teleatendimento são 4, já 
apontamos aqui. Doença peculiar é aquilo que estatisticamente nos últimos 5 
anos da Previdência Social foram muito freqüentes naquele ramo de atividade 
mais do que em outros ramos de atividade. Então no teleatendimento tem pelo 
menos 3, a disfonia eu não sei, porque muitos desses casos não ensejam 
afastamento e o banco de dados da Previdência, neste caso que está sendo 
considerado é do afastamento. Então temos que evoluir, mas eu já acho essa 
medida extremamente interessante, porque a maior parte do adoecimento 
relacionado ao trabalho não aparece estatística. Hoje a Organização Mundial da 
Saúde estima a subnotificação de doenças do trabalho nos países da América 



XVI Seminário de Voz da PUC-SP 
Voz e Subjetividade no Trabalho 

 38 

Latina em 92 %, então, quer dizer, a maioria. Isso é estimativa da OMS, não é 
nenhum terrorista que fala “olha e tal”, não é a OMS. Então realmente eu acho 
que essa medida provisória é interessantíssima, porque além de beneficiar o 
paciente, que recebe um benefício acidentário, ele acaba mostrando às 
empresas que estão causando de fato esse adoecimento e com chances, 
inclusive de ações civis, que já até ocorrem, mas poderão ocorrer com mais 
segurança por parte dos trabalhadores. 
 
P: Ana Elisa (Coordenadora da mesa): Maria, quando você fala em 3 
doenças e você excluiu a disfonia? E você incluiria a doença renal também 
correlacionada à situação de trabalho do operador? 
 
R: Dr. Maria Maeno (Médica): quando eu digo 3 doenças, eu digo 3 grupos: 
pode ser depressão, pânico, é o grupo F da CID, que eles trabalham dessa 
maneira; músculo-esquelética é o grupo M, não é só tendinite, a sinovite, um 
monte de coisa. A doença renal, eu não sei, não fiz esse estudo, porque na 
verdade essa base de dados ela não é disponibilizada totalmente, por sigilo, 
mas a gente tem o banco de dados e eu não fiz de renal. Mas a maior parte 
sofre de cistite e essa não tem também 15 dias de afastamento, então não 
deve figurar como uma doença altamente prevalente nessa categoria, o que 
deve figurar é o que vigora nos bancários: sistema músculo-esquelético e 
esfera psíquica. 
 
R: Ana Elisa (Coordenadora): Porque em algumas centrais eue têm todo 
esse controle de metas, de horários, tem uma ocorrência já registrada no 
ambulatório médico de problemas de cistite e infecções urinárias, com licença 
de dois ou três dias do trabalho. A Lúcia fez 3 perguntas, ainda tem uma 
questão do ouvir o outro e a questão das frases padrão. 
 
R: Luana (Operadora): ouvir o cliente, a voz que ele passa pra gente é assim, 
principalmente a gente sente mais isso no receptivo, porque ele está ligando e 
ele já atende nervoso ou ele atende super calmo porque ele só quer algumas 
informações. Então a gente trabalha nossa voz em cima do atendimento, a 
gente usa um atendimento formal “Bom dia” e o que ele passar, de acordo com 
a entonação dele eu vou trabalhar a minha voz pra atender. 
(alguém fala sem o microfone)... por exemplo, se a pessoa está ríspida eu vou, 
assim, eu sou calma, as pessoas normalmente que trabalham, elas tendem a 
ser, na voz, elas estão queimando, mas a voz tende a ser calma. Ela tende a 
ser calma, a pessoa está nervosa, falando, aí você passa pra pessoa o que é, o 
que não é, sem chegar a aumentar o seu tom de voz, porque se não você gera 
uma discussão e isso nunca, a gente tem que deixar sempre, pra pessoa 
entender, agora se a pessoa, vai ela liga pra mim mais tranqüila e não está 
muito ligada no que eu estou falando, eu deixo a minha voz um pouco mais 
forte, pra pessoa entender, pra que ela não tenha problemas futuros com 
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aquele produto dela porque a pessoa às vezes não entende, ela está muito 
dispersa, eu mudo, dependente, qualquer pessoa eu atendo, faço o 
atendimento formal, a pessoa passou a informação pra mim, eu presto a 
atenção além do que ela passou na entonação da voz. 
 
R: Juliana Algodoal (Fonoaudióloga): isso que a Luana falou, é engraçado 
porque é muito freqüente, 100% do tempo, o trabalho deles requer esse ajuste 
para o que o cliente está falando, mas outra questão que também aparece 
bastante são os operadores comentando e fazendo imagens daqueles clientes e 
imagens visuais, então “ai, nossa, você ouviu tal ligação, era um cara que ele, 
eu acho, que é do nordeste, deve ser da Bahia, fala desse jeito, faz aquele 
outro” ou “você viu, ai, nossa, aquele cara era burro”, então eles fazem 
julgamento de valor o tempo inteiro pela voz também, mesmo quando não 
estão na ligação. Quando a gente vai discutir alguma ligação em especial depois 
com eles tem julgamento de valor o tempo inteiro. 
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Voz e Subjetividade no Trabalho do Radialista 
 

THIAGO BARBOSA – Telejornalista/Radialista 
 
 Oi, primeiro queria dizer boa tarde para todos e agradecer ao convite e 
gostaria de ficar em pé, pois foi uma coisa que aprendi muito lá na rádio CBN 
que ficar em pé ajuda muito a gente falar. O palestrante às vezes fica com o 
diafragma apertado e fica difícil para falar e eu vou tentar aqui dentro desse 
tempo que vocês me deram, explicar um pouco da minha experiência como um 
profissional que usa a voz como instrumento de trabalho. Eu sou antes de tudo 
um jornalista, mas sabe aquela coisa do cara que é alto lá na escola e então 
acaba sendo levado pra jogar basquete ou jogar vôlei, comigo aconteceu mais 
ou menos a mesma coisa, eu fiz jornalismo, dei sorte de logo no 1o ano da 
faculdade conseguir um estágio e fui trabalhar lá, fiz um estágio que acabou se 
transformando num trabalho de dois anos e fui tentando ficar. Tive uma outra 
experiência na rádio Trianon, foi fundamental pra mim, pois foi lá que comecei 
a ter esse contato com rádio, voz. Havia algumas pessoas que tinham uma 
preocupação muito grande e eu aprendi muito com uma pessoa lá que se 
chama Antônio Delfiol. Ele trabalha e conhece o rádio de antigamente. Lembra 
que era aquela voz padrão? Ele era um dos sócios do Trianon e foi o 1o cara a 
tentar falar: “Vai, fala no microfone, tenta aí!” E como era uma rádio pequena 
podia fazer isso...diferente das outras emissoras que  tinham uma imagem e 
credibilidade a preservar. Eu depois da Trianon me candidatei a fazer um 
estágio da “ATivela”(???) e morei na Alemanha dois ou três meses, voltei e aí 
de novo acabei sendo chamado pra trabalhar em rádio. Aí fui trabalhar na rádio 
Eldorado. Fiquei um tempão até prestar o processo seletivo da Rede Globo de 
trainee e fiquei na TV globo quase dois anos. Primeiro como estagiário e depois 
como trainee, trabalhando e fazendo umas coisas sempre por trás. Mas foi lá 
que eu tive o primeiro contato com Fonoaudiologia.Tinha uma pessoa que vocês 
devem conhecer que é a Leny Kyrillos, foi o 1o contato que eu tive com uma 
fonoaudióloga pra explicar como era a minha voz: “Olha grava aqui aí você vai 
ver o seu índice de projeção”. E me explicava de onde vem a voz do peito, da 
garganta. Eu não tinha a menor noção disso, e já trabalhava há mais de 3 anos 
e não sabia o que eram essas coisas. Por isso eu vou explicar pra vocês que 
hoje eu penso que a Fonoaudiologia e o cuidado com a voz são coisas que ainda 
faltam muito pra todos os profissionais de rádio, pois as pessoas pouco se 
preocupam de fato com isso, e eu to falando de grandes rádios como Eldorado, 
CBN, etc. E assim eu acho que é importante tentar separar essas coisas que eu 
falei de que eu sou um jornalista que acabou fazendo o papel de um locutor 
como na CBN por exemplo. E a CBN foi a 1a rádio que quebrou essa coisa de 
colocar isso que a Bandeirantes e a Jovem Pan ainda tem hoje - as quais são as 
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principais concorrentes - de ter os dois locutores com aquela voz forte, padrão, 
marcada pra dar o que eles chamam de credibilidade, pra colocar jornalista pra 
fazer locução. E isso é importante porque você vai ter uma pessoa lendo um 
texto e falando uma notícia, mas tendo uma consciência do que significa aquilo 
pra dar a verdadeira noção da informação. Eu recebi de um amigo meu do 
clube da voz, que é uma coisa pra publicitário, pessoas que vendem a sua voz 
comercialmente, então eles tem um clube e aí eles receberam uma pessoa que 
fez locução de FM e se candidatou pra fazer parte do clube da voz, que na 
verdade é um clube onde eles se organizaram pra fazer um mercado e proteger 
esse mercado de locução publicitária. Eu queria colocar aqui a faixa com o 
nome “locução padrão”, que é pra vocês verem que é uma pessoa – ele tá 
fazendo uma locução de FM, não tem nada haver com jornalismo, mas que não 
tem absoluta noção do que ele tá lendo. Então vamos colocar. (toca a faixa, 
onde o locutor não tem noção do que lê, mas cujo áudio está ininteligível na fita 
k-7, impossível de se transcrever.). 
Pra evitar esses extremos, por exemplo, ele leu até “MP3”, ele não sabia nem o 
que tava lendo, ele leu o nome do arquivo que estava escrito no papel (e não 
era pra ser lido). Ele não tem a menor noção do que está fazendo e foi 
exatamente pra não acontecer esse tipo de coisa que a CBN decidiu colocar 
apenas jornalistas para trabalhar lá e eu acho que essa foi uma decisão muito 
sábia e deu muito certo. E inclusive a CBN acabou tendo um outro problema 
quer foi o seguinte: eles começaram tanto a deixar isso de lado que, de 
repente, isso começou a poluir o ar da CBN. Muitas pessoas aqui que ouvem a 
CBN em SP devem lembrar do Ádamo Basani, por exemplo. Ele é um excelente 
repórter, mas às vezes quando está na rua, tinhas duas coisas que me 
perguntavam: “É verdade que o Ádamo tem uma Combi? O Ádamo é homem ou 
mulher?”. Essas coisas são difíceis. E tem um outro repórter... mas o que a CBN 
quer com isso? Quer colocar que a informação é mais importante de tudo. Não 
importa a plástica da coisa, agente tem que se comunicar. Tem um outro 
repórter que é excelente, que trabalha lá no Rio de Janeiro, mas que vocês vão 
perceber as dificuldades que ele tem pra se expressar. Tem aí escrito “Gafe 
Élson Líper”, coloca o arquivo aí pra mim. O Lula estava fazendo campanha em 
Rezende e depois foi pra Guaratinguetá e aí ele apareceu aí e teve infelizmente 
essa gafe pela dificuldade que ele tem de se expressar, quer ver, vamos ouvi-
lo. 
Élson Líper (no arquivo de áudio): “O Presidente Lula já deixou aqui a sede, não 
quis falar com a imprensa e apenas sinalizou, sorriu quando chegamos a pedir a 
ele que falasse, deixou a sede no helicóptero e de lá foi pra base 
de....Gua...esse nome feio é muito complicado pra mim...é Guara...bom daqui a 
pouco eu falo...como é que é o nome da base aqui? Bom, então ele deixou aqui 
essa cidade, Guaratinguetá. Acertei agora! E de lá então segue pra SP onde 
realiza dois comícios. Um em Campo Limpo e outro em Diadema.” 
 Você vê que ele tem um problema de língua presa e o que a CBN quer 
com isso? Quer colocar a informação em primeiro lugar, isso é importante e eu 
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apoio isso completamente, eu acho que a plástica você tem que tomar cuidado. 
Tem que aprender depois com as pessoas. O que a CBN fez? A CBN é da família 
Marinho e também das organizações Globo e foi procurar na TV Globo qual era 
essa preocupação que eles tinha lá na TV que sempre todos os repórteres tem 
de se expressar bem. Se você colocar uma pessoa no ar existe toda uma 
preocupação, mas depois o Marco Nascimento vai falar sobre televisão muito 
melhor do que eu. E isso eles trouxeram de novo...e aí que veio novamente o 
meu segundo contato com a Leny Kyrillos. Eu preciso dizer que ate a 1a vez lá 
na TV Globo, eu entrei no ar na TV Globo umas 3 ou 4 vezes só, então eu não 
tinha muito essa preocupação, só depois, num segundo momento que eu 
comecei realmente a prestar atenção e vi assim, que só eu, o Milton Yunki (não 
sei como escreve) e o Heralto Rabelo (assim que escreve?) já tínhamos tido 
alguma experiência com a Fonoaudiologia e conhecíamos a Leny Kyrillos. E 
ninguém tinha essa preocupação, era simplesmente uma coisa que não existia 
na rádio e a partir daí isso começou a ver, e eu senti uma diferença enorme, 
aprendi. A gente fez algumas sessões no ano passado. Esse ano infelizmente 
ela me deu alta então não continuamos fazendo, mas ela deixou pra gente uma 
espécie de aquecimento de voz. Na rádio é muito difícil fazer isso porque é 
muito instantânea, então você tem dificuldade de se dedicar e prestar atenção à 
voz. Eu, às vezes, faço uma infração de trânsito quando estou dirigindo. Se eu 
vejo um acidente de trânsito e vejo que está prejudicando eu pego meu celular, 
entro no ar e dou essa informação. E isso o rádio tem que é fantástico e não 
pode ser deixado de lado. A informação continua numa rádio de notícias sendo 
a coisa mais importante pra nós, é isso que nossos ouvintes querem em 
primeiro lugar, saber se ele vai pegar congestionamento, se tem acidente ali 
perto, o que ele deve fazer pra desviar, se aconteceu alguma coisa com o 
presidente, papa, governador. É isso que vem sempre em primeiro lugar na 
CBN, mas principalmente pra quem está mais ligado ao microfone. Eu comecei 
há mais ou menos um ano e meio a fazer a segunda voz do jornal da CBN, ou 
seja, enquanto o Heralto apresenta, eu faço ali os breaks locais, não posso 
deixar que o jornal tenha branco. Esse é meu trabalho lá, se ele der um branco 
eu entro e falo, dou uma informação, uma notícia e preencho alguns espaços. 
Em alguns momentos a CBN está em rede então é importante que eu esteja lá. 
Então, às vezes, o Heralto está fazendo um local aqui e eu estou num outro 
estúdio transmitindo pras emissoras pequenas que não tem um noticiário local 
pra abastecer. Rio e São Paulo conseguem diversas vezes fazer noticiários 
locais longos porque tem notícia e tem gente pra produzir isso. Já as outras 
praças, ele pega BH, BSB, todas as outras, a CBN tem 20 afiliadas mais as 
outras 4 próprias que BH, RJ, BSB e SP. E aí eu comecei a prestar atenção e 
percebi a diferença. Peguei dois momentos e separei - que eu quero colocar - 
teve um dia, o 1o que eu quero colocar, eu lembro sempre o repórter da CBN de 
meia em meia hora nesse período do jornal era o Helton Barbeiro (é isso???). 
Tem o CBN ruim que foi o dia que li o repórter CBN na 2a feira depois da 
eleição. Tinha trabalhado ate tarde, cheguei em cima da hora do jornal. Era 
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5:59h e eu estava entrando no estúdio. Isso não pode acontecer jamais. Eu 
ainda estava com a garganta ruim, sem aquecimento de voz, me sentindo ruim 
aí o repórter CBN saiu assim: “6:30h. O tribunal superior eleitoral realizou a 
apuração dos votos do 2o turno....(trecho com uma voz ruim)”. 
Não precisa ir até o final não, acho que aí já deu pra deixar bem claro a 
dificuldade que eu estava tendo de ter uma articulação boa, suficiente para...é 
claro que 99% das pessoas entenderam o que eu falei ali, mas poderia ser 
muito mais agradável e fácil das pessoas absorverem essa informação. E aí eu 
peguei um dia qualquer e por acaso era o dia seguinte, e foi um dia que eu 
cheguei na hora, fiz um aquecimento, tomei água e agora vamos ouvir a CBN: 
“6:30h. O presidente reeleito LULA, reafirmou a prioridade do crescimento 
econômico no 2o mandato, mas...”. (voz boa). 
Acho que já deu aí pra perceber a diferença que isso faz, é uma coisa que eu 
aos poucos fui percebendo e me convencendo disso, porque no começo você faz 
um pouquinho, uma coisa ou outra e nem percebe a diferença, mas depois de 
algum exercício com o passar do tempo percebe a importância. É uma coisa que 
as pessoas ainda tem muito pouco. Muito pouca gente se dedica a cuidar da voz 
no rádio. Eu vejo isso entre os meus colegas quando a Leny chegou pra pegar 
os primeiros grupos, as pessoas não tinham a menor noção do que eles poderia 
fazer pra cuidar melhor da voz, não sabiam na Eldorado, na Bandeirantes e 
muitos na Jovem Pan também não sabem e justo eles que estão, às vezes, 
muitos mais expostos ao estresse. Na Jovem Pan, por exemplo, eles trabalham 
das 8h da manhã às 8h da noite. Eles têm um sistema diferente lá. Então eles 
estão constantemente submetidos ao estresse e têm que gravar, entrar ao vivo, 
e tem que ficar bom... mas isso vai ficando assim... eles tem a preocupação 
com a plástica dos dois locutores padrão e depois isso não tem e é uma coisa 
que todo mundo aqui pode explorar, ajudar, mostrar as pessoas o quanto isso é  
importante e porque se preocupam muito pouco. Acho que de fato, assim como 
a CBN tentou colocar aqui, a voz é menos importante que a informação, pois 
esta vem acima de tudo e isso eu acho que os profissionais também têm que 
ter contato com o mínimo, pois hoje está assim, mas no futuro isso pode ficar 
ainda pior, atrapalhar e ficar ainda mais difícil pra você poder se expressar e se 
for deixando isso de lado daqui a pouco vai ficar mais difícil das pessoas 
entenderem. Muito da qualidade e preciosidade do rádio já se perdeu. Hoje em 
dia, tem-se uma preocupação muito pequena com plástica, as vezes a própria 
CBN tem umas coisas que eu não gosto que é repetir vinheta em programa e 
boletins diferentes. Aí eu falo, mando e-mails, digo que isso não esta correto. 
Agente tem que ter uma preocupação sim com a forma, a mesma que a TV 
tem, e que eu acho que está muito adiantado, está muito mais além. Eles 
estudaram muito mais, ate porque tem muito mais poder financeiro pra isso, 
mas que agente vai aos poucos tentando fazer. O Heralto é uma pessoa que se 
preocupa com isso e que ajuda também... uma das coisas que ele faz lá e que a 
gente colocou é o falar em pé... então eu viro o monitor fico em pé... tudo pra 
fazer com que agente se expresse melhor pra ser entendido pelas pessoas. 
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Bom, essas são as experiências que eu tenho em 6 anos de rádio e que eu sinto 
falta principalmente. Eu vejo meus colegas com dificuldade de interpretar com 
pontuação e saber escolher as palavras e onde devem colocar pontuação e 
entonação mais forte e isso as pessoas vem me perguntar... é uma diferença 
que eu tenho. Lá tem também Laerte Vieira, Carlos Santana e Fernando de 
Andrade. Nós somos jornalistas e fazemos às vezes de locutor e acabamos 
virando referência... Eles tem mais facilidade porque já fizeram aula de locução, 
mas eu nunca fiz isso, eu sempre acabei virando locutor pelas forças das 
circunstâncias. Eu fui levado a isso sem me especializar muito nisso. Mas acabei 
lógico por gostar, observar isso e notar essas duas coisas. O que falta é treino, 
porque você entra, grava matéria de dois minutos, e isso é muito pouco, você 
treina muito pouco, acho que isso é a principal falta que tem. Eu aprendi a ler 
bem em voz alta quando era criança e morava na Alemanha. Eu tinha uma 
assinatura da revista Veja que eu tinha ganhado dos meus pais. E a minha mãe 
trabalhava o dia inteiro. Pra mim era uma vida um pouco triste naquela época e 
aí eu comecei a ler, porque quando a Veja chegava e minha mãe chegava do 
trabalho e já ia cozinhar, arrumar a casa. Aí eu sentava na bancada da cozinha 
e ficava lendo a Veja inteira em voz alta pra ela. Sem querer eu treinei muito a 
fazer locução desse jeito e acabei virando assim, com 13 anos de idade, 
aprendendo na prática, e é isso que eu acho que falta, principalmente. Quando 
a minha mãe não entendia, eu ia lá e lia melhor. É assim que você tem que 
fazer. Você tem que treinar bastante, saber pontuar e colocar as vírgulas nos 
lugares certos, interpretar a notícia, tentar dar vida sempre a notícia porque 
você ter aquela locução padrão, acaba se tornando naquela coisa muito 
pasteurizada, então, se você consegue dar um pouco de vida pra aquilo, a 
notícia se torna muito mais agradável, muito melhor de você receber essa 
informação e é aí também que eu sinto falta. Além disso, as pessoas que 
trabalham ou já trabalharam comigo lá no Trianon, é a questão da articulação e 
projeção. Porque como não tem aquele acompanhamento, não sabe como 
colocar a respiração na barriga, elas enchem o peito pra puxar o ar ao invés de 
aproveitar melhor toda a caixa torácica, então falta sempre muita projeção. 
Uma vez também que uma pessoa que trabalha com locução falou assim pra 
mim logo que comecei com locução na CBN: “Não fala pro microfone, fala pro 
operador que está lá na frente”. Isso também é uma coisa que falta para as 
pessoas e a articulação, tem que abrir a boca bastante e eles não abrem. Tem 
maior dificuldade. Assim, mas é claro, você tá na rua, naquela situação. Às 
vezes está chovendo e você tá do lado de uma caixa de som, precisa entrar no 
ar. A informação vem em primeiro lugar. Então você tá lá assistindo o Lula. 
Teve um evento aí outro dia. Acho que em Brasília ou no RJ. Ele falou lá que 
“hoje é o dia do fico”, todos os repórteres foram lá pra cima do presidente 
depois perguntar sobre o assunto. Aí na hora o que é importante? Você dar a 
notícia em primeira mão. Aconteceu, fala! Então ele vai lá e pega o telefone: 
“Oi, bom dia, Roberto Nonato, nesse momento o presidente Lula acabou de não 
garantir que o ministro vá permanecer no cargo...” Mas se o cara está naquela 
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tensão ele vai falar assim (fala subarticulando), correndo, às vezes nervoso 
quando tá entrando no ar. Sabe que no jornal da CBN tem 160, 180 mil 
pessoas ouvindo a rádio só em SP. Então isso é difícil, mas as pessoas precisam 
prestar mais atenção, mas eu espero que vocês aí com o tempo possam ajudá-
las a prestar mais atenção nisso. Bom, essa é a minha experiência e espero que 
tenha sido útil pra vocês. Obrigada e boa tarde. 
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MARCO NASCIMENTO – Diretor 
 

Eu me formei aqui na PUC em 1983 em jornalismo. Fui professor da 
faculdade de jornalismo entre 90 e 98, nas disciplinas de telejornalismo e 
projetos experimentais de vídeo e tive a oportunidade de acompanhar como 
professor a evolução de vários estudantes de jornalismo que depois se 
transformaram em grandes profissionais de televisão e logo tive uma 
experiência escrita. Trabalhei na Veja, Isto é, Estadão e em 1990 fui pra TV 
cultura. Um ano depois assumi a direção e fiquei 9 anos na direção. E logo 
quando cheguei não tinha muita experiência em telejornalismo, mas observei 
que especialmente entre os repórteres havia diferença muito grande de 
performance no ar, então tinha um repórter com voz que falava muito fino, 
outro gaguejava, outro com sotaque acentuado, outro muito nervoso nas 
transmissões em vivo, suava, tremia, outra falava lento demais. Então a minha 
preocupação foi: “eu preciso da ajuda de um profissional em Fonoaudiologia”. E 
aí recorri ao RH na época que me apresentou uma profissional que começava a 
estudar voz, porque era 1992, mas existiam pouquíssimas profissionais - pois a 
maioria das profissionais são mulheres - em atividade que estavam estudando 
especificamente a voz profissional em televisão. E aí me apresentaram uma 
fonoaudióloga chamada Leny Kyrillos e começamos um primeiro trabalho que 
durou longos quatro anos com os profissionais da TV cultura que resultou em 
trabalhos acadêmicos da Leny e também de alunos dela e depois de 8 anos na 
Tv cultura fui pra Tv Globo de SP onde fiquei 8  anos. A TV Globo de SP hoje 
representa o padrão de excelência vocal dos profissionais de telejornalismo. 
Porque? Porque esse trabalho na TV Globo começou em 1970 logo com a 
implantação do 1o jornal em rede que todos vocês conhecem que foi o Jornal 
Nacional que foi ao ar no dia 1o de setembro de 69 então naquela época 
também pelo fato de se inaugurar um telejornal de rede também tinham 
padrões vocais mais diferenciados possíveis devido o regionalismo. Então o 
repórter de Porto Alegre tem o padrão vocal muito diferente do de Alagoas, 
Pernambuco, Roraima, etc. Então, como não havia um profissional naquela 
época dedicado a estudar a voz profissional em telejornalismo especialmente é 
que foi convidada a Glorinha Beuttenmuller, que era da ficção, e ela preparava 
atores e ela começou a se dedicar a um trabalho no telejornalismo. Esse 
trabalho foi pioneiro na TV Globo e acabou motivando que outras emissoras de 
televisão aos poucos também se preocupassem com a performance dos seus 
profissionais. E eu em 1992, na TV Cultura comecei esse trabalho. Quando eu 
voltei pra TV Globo, ou melhor, quando eu comecei na TV Globo em 1998 havia 
15 profissionais apenas em todo o país dedicadas a acompanhar o trabalho dos 
repórteres e apresentadores, então a gente logo no ano 2000 reuniu esses 
profissionais no 1o encontro de fonoaudiólogos de todo o Brasil que 
trabalhavam com as emissoras e afiliadas da TV Globo. Hoje, coincidentemente, 
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está sendo realizado aqui em São Paulo, na TV Globo de SP, o 6º encontro com 
todos esses profissionais dedicadas ao telejornalismo. Das 15 profissionais que 
começaram se transformaram, dois anos depois, em 45 e hoje são mais de 50. 
Eu até trouxe aqui esse 1o livro que eu imagino que vocês conheçam e chama-
se “Fonoaudiologia e Telejornalismo” baseado no 3o encontro nacional de 
fonoaudiologia na Central Globo de jornalismo. Eu organizei o primeiro e depois 
o terceiro já resultou nesse livro que contém sete trabalhos feitos por 
profissionais da TV Globo e afiliadas que são, na verdade, resultados da 
investigação de performance desses profissionais. Muito interessante e é uma 
das raras publicações que dedica todo seu conteúdo ao trabalho de 
fonoaudiólogas em telejornais. E depois, tem um segundo livro que foi escrito 
pela Leny Kyrillos e Débora Feijó, que é a responsável pela TV Globo de 
Jornalismo do RJ e a Leny, de SP. Curiosamente quando eu cheguei em SP 
procurei na Globo uma profissional e também foi difícil achar e acabei 
contratando de novo a Leny Kyrillos que está até hoje na TV Globo.Tem um 
outro livro que é “Voz e Corpo na TV”, que é muito interessante, talvez umas 
das obras mais completas dedicadas exclusivamente sobre a investigação da 
Fonoaudiologia do trabalho do repórter apresentador de TV. Também escrito 
pela Leny, Débora e Cláudia Cottes. Enfim, esse é um trabalho muito 
importante, ao longo desses 16 anos dedicados exclusivamente ao 
telejornalismo. Eu sempre dirigi equipes ao longo desses anos e eu posso dizer 
a vocês que a Fonoaudiologia faz milagres. Eu considero hoje o trabalho dessa 
assessoria fonoaudiológica dentro de um departamento de telejornalismo 
INDISPENSÁVEL. Ainda são poucos os profissionais dedicados exclusivamente a 
esse assunto, apesar de que faz tempo que estamos especialmente na área de 
TV e o Thiago colocou bem que são raras as emissoras de rádio que tem isso 
como um trabalho sistemático permanente. A rádio Bandeirantes, por exemplo, 
tem a Adriana que é uma profissional que atende não apenas os profissionais 
de rádio como também de TV, a TV Gazeta onde eu assumi agora a direção do 
jornalismo para os próximos 6 meses eu espero que a partir de janeiro possa 
ter um profissional também, porque a saúde vocal ainda não é entendida 
plenamente pelos profissionais de TV, sejam repórteres ou apresentadores. A 
primeira reação quando a gente propõe que eles sejam acompanhados 
sistematicamente por uma profissional de fono é eles dizerem: “Não, eu não 
preciso. Minha voz tá ótima, eu não tenho defeito nenhum”. Como se o fato de 
você se submeter ao acompanhamento fonoaudiológico só fosse preciso se você 
tivesse defeito na fala. E o segundo sintoma dos profissionais quando eles 
tendem a rejeitar – o primeiro é dizer que não precisa – e o segundo é achar 
que não funciona:”Não, eu fico lá 6 meses e não adianta nada, eu acho que não 
melhorou nada”. Então eu acho muito importante a publicação do trabalho dos 
colegas de vocês, pois quando se compara o trabalho, isso eu além de passar 
pela TV Globo SP, fui diretor de jornalismo da Globo Minas onde tinha uma 
profissional de fono acompanhando todos os profissionais de vídeo e também 
pela TV Gazeta de Alagoas que é afiliada da TV Globo. Quando se chega em 
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Minas aí você se depara com um sotaque tão acentuado que você fala: “Nossa, 
todo mundo mastigando, meu Deus do céu o que eu vou fazer?”. É 
impressionante porque aí quando você está lá em Minas você não percebe 
muito, mas quando o profissional entra pra rede, não que ele tenha que perder 
a sua identidade, não é nada disso, não se trata de pasteurizar tudo, mas 
também se entrar muito mastigado as pessoas estranham, causa um ruído. 
Então você tem que preparar o profissional que vai entrar em rede e que vai ser 
ouvido por telespectadores de outros estados de modo que eles não estranhem 
tanto. Aí quando chega em Alagoas o regionalismo é sensacional, a diversidade 
da língua português é uma coisa admirável. Eu cheguei em Maceió, por 
exemplo, e em um dos primeiros dias que eu estava lá fui ver o Bom Dia 
Alagoas que começa lá pras 6:30h da manhã. Aí eu não entendi nada do que 
ele falava, aí como era um dos primeiros dias que eu estava lá eu cheguei pra 
conversar com ele: “Mas o que é que está acontecendo? Eu não entendo o que 
se fala”. Aí ele disse que ele era fanho. Imagina 5:30, 6:00h da manhã quando 
a voz fica muito mais grossa...aí eu disse: ”Precisamos conversar, porque fica 
muito difícil entender o que você fala”. Mas ele disse: ”Eu já estou aqui há 
muitos anos”. E depois além do regionalismo tem uma coisa assim: “A gente 
tarra”. Imagina! É “A gente estava”, não é? Tudo bem, mas para o público a 
gente precisa ter um...né? Então começamos um trabalho lá com a 
fonoaudióloga e ela começou a gravar a performance dos repórteres e 
apresentadores e depois de um ano fizemos uma reunião com todos eles e ela 
exibiu a evolução de cada um. É inacreditável Por isso que eu digo que vocês 
fazem milagres, porque você consegue não só melhorar a performance, mas o 
profissional de TV consegue identificar no trabalho de assessoria de 
acompanhamento fonoaudiológico um padrão de excelência vocal. Por exemplo, 
aquecimento vocal como diz o Thiago aqui que é muito comum na rádio. Na TV 
as pessoas acham que não precisa e depois que elas percebem a diferença, elas 
começam a dar importância. No começo os profissionais simplesmente fugiam 
da sessão. Então assim, todo profissional repórter e apresentador têm que 
acompanhar uma vez por semana na consulta da fono. Eles inventavam que o 
carro atrasou, o filho ficou com febre, que teve problema. Então chegava no 
final do mês, de 30 sessões, em 28 eles não apareceram. Aí eu falei: “Como é 
que eu vou fazer pra que esses caras apareçam?”. E eu comecei a cobrar 
presença e falta. Perguntava porque não tinham ido. “Ah, não! Foi porque tive 
um problema e tal?” E dizia pra ir na próxima semana. Chamava um a uma até 
conseguir obter isso (a freqüência). Passados 16 anos isso mudou muito, até 
porque os profissionais de TV têm consciência disso. Nós temos hoje duas áreas 
muito importantes na atuação da fono dentro do telejornal. A 1a é com relação 
à performance do repórter, aquele que fica na rua, onde está sujeito a todo tipo 
de improviso e interferência de ruído no desempenho dele. Aqui tem inclusive 
um trabalho que analisa a performance dos repórteres em situações de 
absoluta interferência de áudio. Por exemplo, carnaval. Imagina você fazer uma 
transmissão num desfile de carnaval. A voz acaba em alguns minutos. Às vezes 
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o repórter não consegue ficar mais de uma hora sem pifar. Então eu não sei se 
vocês já repararam, mas a agente troca repórter o tempo todo porque ele está 
numa situação, em um ambiente muito ruidoso em que ele tem que se esforçar 
muito. Então, além disso, a agente tem que prepará-lo pra essas situações de 
muito ruído. Uma outra situação de repórter ainda é quando ele está ao vivo. 
Ao vivo está em tempo real e é como o próprio Thiago disse aqui. No rádio onde 
você está, pega o seu telefone e entra no ar imediatamente após você tem o 
sinal da TV fechado como a agente diz, que chega na emissora. “Atenção você 
vai entrar no ar!!!” “O que eu vou falar?” “Não sei, problema é seu, atenção que 
você vai entrar no ar”. Trinta segundos, dez segundos e o cara ainda pegando 
alguma coisa. Nesse momento a recomendação para todos os profissionais é 
que ele não anote nada porque ele tem que estabelecer um nível de 
concentração que permita que ele dê o recado sem começar a gaguejar, suar 
frio, tremer, errar, equivocar, errar nomes e isso exige treinamento. Então o 
batismo de um repórter em TV é o vivo. Então como é que a gente faz? Você 
nunca avisa um repórter que ele vai entrar ao vivo pela primeira vez. Se não 
ele não vai dormir porque realmente é uma situação de angustia profunda. 
Então avisamos que está perto. “Olha, daqui a alguns dias você vai entrar”. Eu 
recentemente agora na TV Gazeta contratei uma repórter muito experiente na 
área de cobertura política e que nunca tinha feito TV. E pra quem nunca fez TV 
é zero a zero. Então a construção do texto, das informações, a performance do 
repórter é completamente diferente do rádio e bem diferente de revista ou 
jornal. E vamos lá dando todas as orientações e ela perguntava quando ia 
entrar ao vivo. Eu dizia: “Não, não esquenta não, vai demorar ainda...” Aí ela 
como uma repórter de política um dia tava na TV eu cheguei e falei: “Olha, 
pega o seu equipamento que você vai entrar ao ar, vai entrar ao vivo”. Ela: 
“Não, mas eu não me preparei ainda, não sei o que eu vou falar”. Eu: “Não tem 
problema, vá lá. O importante é o seguinte, prepare-se antes, não tem que 
colar, não tem que escrever, grave os seus 40 segundos e fala”. Só disse isso. 
Quando ela chegou lá a âncora do telejornal que é a Maria Lígia começou a 
fazer várias perguntas que não tinham sido combinadas pra ela, então ela tem 
que organizar um raciocínio. “Como é que tá ai fulano, como ficou a situação 
nesse momento”. Ela não pode falar: “Desculpa, mas eu não sei, a gente não 
combinou”. Não dá! Então ela tem que sair dessa cilada e por incrível que 
pareça o trabalho da fono é muito importante para essas situações. A gente 
tem no telejornal situações muito específicas como eu disse, na rua e – o meu 
tempo tá acabando, mas rapidamente – e também na bancada que é no 
estúdio. Esse padrão vocal dentro de um telejornal fora da rua tem várias 
nuances, por exemplo, o que agente chama de escalada que é a abertura de 
um jornal. Você tem que ter uma performance de voz que é específica pra isso. 
Escalada e passagem de bloco. Quando você vai ler o off ou o texto coberto 
com as imagens – vocês entendem isso né? – você tem que ter outro padrão 
vocal. Quando você entrevista, tem que ter outro padrão. Então isso são 
nuances que pra nós faz a diferença e muitas vezes o apresentador não se dá 
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conta disso. Então, hoje, por exemplo, eu tenho padrões vocais dentro da TV 
Gazeta muito diferentes. Tem uma repórter que fala muito devagar e quanto 
mais nervosa ela fica mais mole ela fala. Eu preciso corrigir isso. Tem um outro 
repórter que quando ele fica nervoso ele começa a falar rápido e ninguém, 
entende o que ele fala. O nervosismo é incrível porque se você está numa 
câmera gravando um off dentro de um estúdio, você está ali ileso e protegido. 
Mas quando você vai pra rua e você está numa situação de improviso diferente 
do estúdio, o que acaba acontecendo é que o profissional acaba esquecendo 
todas as lições e recomendações que ele recebeu e ele começa a falar fino 
demais e isso interfere diretamente na credibilidade daquilo que ele tá falando. 
Então, moral da história, o profissional de fono é indispensável em qualquer 
redação de telejornalismo que tenha como objetivo ter um padrão de excelência 
vocal. Não dá pra, na prática, por mais que ao longo desses anos de 
convivência com fono eu consiga até identificar esses problemas e falar em 
freqüência, volume, intensidade, ênfase, que são palavras do vocabulário de 
fono, mas eu não sou um profissional de fono. O que a TV Globo hoje faz, 
porque imagina, são 500 repórteres que todo dia saem às ruas em todo o país 
disputando um lugar ali no Jornal Nacional e depois nos jornais seguintes. Em 
tese, esses 500 profissionais devem ter um acompanhamento de uma 
fonoaudióloga. A TV Bandeirantes está fazendo o mesmo. Ela quer adotar um 
padrão de excelência vocal para a rede para que as pessoas não tenham um 
estranhamento ao ouvir esse ou aquele repórter. Agora a TV Record começa a 
fazer a mesma coisa, a TV Gazeta fará a mesma coisa. E isso é inevitável, não 
tem volta e eu espero que cada vez mais um número maior de profissionais de 
Fonoaudiologia se interesse por esse assunto porque na hora de buscar esse 
profissional tá difícil. Quer dizer, ainda, por incrível que pareça, são poucos os 
profissionais especializados nesse trabalho que é muito específico. Então é isso, 
o meu tempo acabou, muito obrigado. 
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CLÓVIS BARROS – Marketing/ Mídia 
 

Diferentemente dos dois palestrantes que me antecederam, eu não tenho 
nenhuma experiência para contar. Talvez, não fosse alto o suficiente para jogar 
basquete, nem baixo o suficiente para ser jóquei, então eu acabei não jogando 
em time nenhum! Estudei jornalismo e nunca fui jornalista, estudei direito e 
nunca advoguei, estudei filosofia e nunca filosofei, então, diante de sucessivos 
fracassos, eu me consagrei à pesquisa universitária. 

Eu não vou falar muito de mim, porque não há nada na minha trajetória 
que seja útil. Eu queria falar um pouquinho da voz, sem entender 
absolutamente nada do assunto. Não tenho a menor noção do que a 
Fonoaudiologia possa ser, mas algumas observações eu venho repetindo e acho 
que elas são úteis, porque sempre acabam me convidando para repeti-las. 
Então, eu prometo não inovar, porque se me convidaram é para dizer o que já 
sabem que eu sei e não aquilo que imaginam que eu possa dizer. 

Eu queria destacar que a voz é comumente apresentada, num primeiro 
momento, como uma manifestação do corpo e, sendo uma manifestação do 
corpo, é comumente apresentada como uma espécie de dado orgânico, uma 
espécie de fenômeno natural que através de um momento de situação de vida, 
eclode e se manifesta.  

Eu gostaria de destacar um autor que me é familiar, MIkhail Bakhtin, que 
em suspeito de ser um conservador, diz que as coisas que passam pela nossa 
cabeça, os conteúdos da consciência, são todos conseqüências das nossas 
experiências intersubjetivas. Agora, quando vamos falar, aí usamos de um dado 
orgânico, que é a voz. Ora, não concordando com Bakhtin, propomos que a voz 
também é uma construção social e, portanto, também é objeto de uma certa 
socialização. Em outras palavras, a voz que não é para sempre, que não é para 
toda a vida, que não é uma espécie de símbolo da permanência.  

A voz, que também é um fluxo que respeita a singularidade dos 
momentos de existência no mundo, decorre de um certo aprendizado social. 
Isto, é claro, poderia ser facilmente demonstrado quando nós constatamos, em 
situações de vida, que sem perceber, abaixamos a voz na igreja ou num velório 
e quando não o fazemos, somos imediatamente advertidos como tendo usado 
erradamente a voz numa certa situação em que se convencionou que a voz 
seria usada de uma certa maneira ou de outra.  

Ora, parece que a socialização da voz fica muito explícita quando há um 
erro de uso da voz, porque, quando nós acertamos, quer dizer, quando usamos 
a voz de maneira mais ou menos adequada, temos a impressão de que a 
socialização não existiu e que nossa voz é um dado do corpo que só poderia ser 
aquele que se manifestou ali, o que obviamente não procede.  

Então, é claro, a partir do momento que aceitamos que a voz depende de 
uma certa socialização, em outras palavras, que a voz decorre da totalidade dos 
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encontros que tivemos no mundo e mais concretamente no mundo social, é 
absolutamente imprescindível que a fonoaudiologia e os estudos da voz abram 
os olhos e os ouvidos para a necessidade de voltar sua análise para os espaços 
sociais de definição da voz legítima. Em outras palavras, é claro que se a voz é 
produto de uma socialização, a voz é resultado de relações de poder, onde 
dominantes definem os chamados “padrões de excelência vocal”, quer dizer, 
aquilo que a voz deve ser e com isso condenando a todas as manifestações 
desviantes, a situações de patologia, situações de equívoco, situações de erro, 
situações, portanto, marginais. 

Foucalt, por exemplo, é um autor que eu acho muito importante para 
entender o que eu estou dizendo. Nesse sentido, não há dúvida que, a partir do 
momento que aceitamos a voz como resultado de uma relação de forças 
sociais, certamente, entenderíamos com facilidade também que não procede 
essa divisão, essa separação, essa fissura entre o que falamos e como falamos. 
E por quê? Porque a voz a voz é a mensagem, a voz faz parte da mensagem, a 
voz não é um instrumento de veiculação de um certo conteúdo, a voz faz parte 
do conteúdo, a voz faz parte do sentido que se atribuirá a uma certa 
mensagem. 

Em algum momento, MacLuan terá dito que o meio é a mensagem, pois 
bem, o corpo é a mensagem, a voz é a mensagem e portanto, todos sabemos, 
por exemplo que, quando a voz imprime uma ironia, ela inverte o sentido 
oficialmente manifesto quando alguém diz alguma coisa.  

Então, é claro que quando aceitamos que a voz não é simplesmente 
instrumento, que a voz não é simplesmente veículo, simplesmente canal, mas 
ela faz parte da mensagem, é evidente que estamos admitindo que a voz é 
parte integrante do sentido, do significado, daquilo que a mensagem quer dizer 
propriamente. Portanto, nesse sentido, é claro, essa fissura entre conteúdos e 
formas é uma fissura que já não tem mais o menor sentido no atual estágio do 
nosso entendimento.  

Sendo assim, eu gostaria de destacar um terceiro aspecto que me parece 
relevante, que é o fato de existir na questão vocal uma dificuldade de 
entendimento da sua dimensão cultural, que é o fato da voz, mais do que talvez 
qualquer outra manifestação do corpo, parecer inata, parecer incorporada. De 
alguma maneira, a voz esconde a natureza arbitrária dos processos de 
socialização da qual ela é vítima. O que eu estou querendo dizer é que, quando 
falamos, não podemos mesmo ter a consciência de que essa voz é resultado de 
uma trajetória de aprendizados e de socialização no mundo. A voz, justamente 
porque faz parte integrante do nosso cotidiano, assim como andar, esconde sua 
natureza discriminatória, esconde o fato de nos posicionar entre dominantes e 
dominados, entre legítimos e ilegítimos, entre bregas, cafonas ou entre aqueles 
que desfrutam e são ungidos pelos chamados “padrões de excelência vocal”. 

Nesse sentido, nós podemos dizer que a voz e seus instrumentos de 
excelência são uma enorme instância de repressão. Entendam o que eu quero 
dizer. Talvez se zanguem comigo, porque eu posso realmente estar 
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aborrecendo a muitos, mas, a partir do momento que nós nascemos e cada um 
de nós nasce com as capacidades orgânicas que tem, com uma certa inclinação 
vocal que tem e com o corpo que tem, de uma certa maneira.  

A partir do momento que a sociedade arbitrariamente define o padrão de 
excelência vocal, obviamente que ela estabelece através de uma classificação 
que é pactuada, contratuada e arbitrária, vozes legítimas e vozes ilegítimas, 
condenando essas últimas às vezes à condição de doentias, patológicas e 
merecedoras de tratamento!  (risos da platéia) 

Eu não sei se você ri de angústia, mas se vocês fizessem a gentileza de 
ler a história da loucura, de Foucalt, perceberiam que a loucura não é um dado 
do mundo, a loucura é uma convenção social. O que se entendia por louco na 
idade média é o que nós entenderíamos hoje por um bom comediante, como Ari 
Toledo, o menino lá do Ceará, etc. O louco na modernidade é uma coisa, o 
louco na modernidade tardia é outra coisa e hoje o louco no séc.XX é um 
problema de saúde: o que nos permite concluir que no séc.XXII o louco será 
ainda outra coisa. 

Por que não pensar o mesmo da voz, que hoje é um problema de saúde, 
mas poderá deixar de ser, tão logo as relações de forças na sociedade 
caminhem para um outro sentido.  

Então, diante desse quadro, eu chamo a atenção para algumas tendências 
que eu observo no campo da fonoaudiologia. Absolutamente obcecados pelo  
efeito simbólico do avental, pela inclinação de usar um avental branco que 
confere a legitimidade das ciências duras, a fonoaudiologia parece ser muito 
resistente aos aportes das ciências humanas, que são claramente úteis. Eu não 
estou nem falando da psicanálise, dos traumas e das dificuldades que ao longo 
de uma vida alguém possa ter e que são obviamente correspondentes a certas 
dificuldades vocais. Eu não estou nem falando disso, porque é de uma 
obviedade que constrange. Estou falando da necessidade de um indivíduo que 
tem formação em fonoaudiologia ir buscar aporte em áreas do conhecimento 
que, num primeiro momento, não sonha poder encontrar subsídios importantes 
para sua formação. 

Nesse sentido, eu estou convencido que o conceito de hábitos e a teoria 
dos campos sociais de Pierre Bordieu, que foi meu orientador de doutorado na 
França, sejam extremamente úteis para entender de que maneira a voz é tão 
fortemente determinada por uma socialização e tão fortemente imperceptível 
como tal. 

Os hábitos são esquemas de classificação do mundo social que são 
incorporados, interiorizados e que permitem manifestações sociais, 
independentemente de um cálculo estratégico custo X benefícios. 

Então, você está me vendo falar e eu aqui estou usando uma certa 
estratégia vocal e é claro que eu não estou pensando: “vou falar com este 
tom”, eu não preciso mais, faz dezoito anos que eu faço isto aqui. Eu incorporei 
qual é a voz certa para um certo tipo de auditório e platéia. Mas do que isso, 
nesse momento, eu estou falando duas vezes mais rápido do que eu falaria 
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numa aula normal da universidade, porque eu sei que estou possivelmente 
diante de um auditório refratário e resistente às coisas que eu estou falando, 
enquanto que com meu aluno não, eu mando ele anotar, ele que aprenda; vai 
cair na prova e acabou! (risos da platéia). 

Aqui não, eu estou acelerando e não é obviamente uma deliberação 
consciente, mas também não é que eu nasci assim, eu aprendi a encontrar 
estratégias de alguma maneira pragmaticamente eficazes para seduzir um certo 
auditório. 

Nesse sentido, o conceito de hábitos, só para dar mais um exemplo para 
vocês, imagine duas pessoas conversando e a distância que separa os dois 
corpos é uma distância regulada pela sociedade, é uma regra social. As pessoas 
respeitam essa regra, ela não é um dado transcendente que vem de um 
platonismo qualquer, ela é definida pelo mundo social, varia, portanto, de 
sociedade para sociedade. Varia também em função do papel que essas 
pessoas desempenham na sociedade, porque quanto maior a diferença de 
capital social entre os interlocutores, maior tende ser essa distância social entre 
os corpos. 

Pois muito bem, as pessoas respeitam essa diferença sem precisar 
calcular a diferença, ou algum de vocês já mediu a diferença para poder 
respeitar? Você respeita sem precisar pensar. Eis aí uma aplicação óbvia do 
conceito de hábitos. 

Em que momento você percebe que o hábitos existe e é uma 
conseqüência sofisticada dos processos de socialização? Você percebe quando 
existe um erro, quando alguém transgride, quando existe uma heresia, quando 
alguém invade o território do outro e constrange o outro a ir se afastando. Você 
pode jogar uma pessoa no precipício, se aproximando dela indevidamente 
porque ela tenderá, sem perceber, a ir recuando para manter aquela convenção 
social.  

O mesmo acontece com a voz, naturalmente a voz, como é usada todo 
dia, é como o andar, um dado aparentemente isento dos ditames da cultura, 
mas que é obviamente relevante para um certo pertencimento na sociedade. 

Termino a minha fala e imagino que já tenho falado muito, dizendo que a 
voz como foi dito aqui, muito pertinentemente, é um traço identitário. Muito 
interessante observar que alguém poderia definir a identidade como uma 
definição de si, um discurso que elaboramos sobre nós mesmos, uma história 
que contamos que nos discrimina. Mais do que nos discrimina apenas, a 
identidade permite que nos sintamos pertencentes a um certo grupo. 

Então eis aí o grande paradoxo da identidade, primeiro ela diz quem só eu 
sou, depois ela também diz que a que grupo eu estou autorizado a pertencer. 
Portanto discriminação e pertencimento, os dois pólos da identidade. 

Gostaria que ficasse claro que esse discurso que falamos sobre nós 
mesmos não é conteúdo de palavras, mas inclui propriamente as estratégias 
vocais de manifestação desse discurso, em outras palavras, a nossa voz é um 
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traço identitário poderosíssimo, tanto é assim que podemos ser identificados só 
através dela.  

A voz é um traço identitário poderoso que costuma ser esquecido, em 
proveito de outros traços identitários mais explicitamente discriminatórios. 
Nesse sentido a voz tem importância social extraordinária, porque sem uma 
identidade não há relação intersubjetiva possível, sem uma identidade, não há 
como identificar o meu interlocutor, não há como discrimina-lo dos demais 
interlocutores, não há como saber com quem eu estou conversando.  

Sem uma voz não dá nem mesmo para saber quem eu sou e aí está a 
importância do objeto do estudo de vocês. 
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IARA BITTANTE - Fonoaudióloga 
 
           Trabalho com voz profissional há muito tempo, porém o meu forte é o 
radiojornalismo, a minha paixão é o radio e para deleite do Clóvis, eu também 
vou falar de um “louco” que é o padre Landell. Ele foi considerado por muitos 
como um louco, inclusive ao morrer ele foi considerado por muitos como louco. 
Só que para muitos foi ele que inventou o rádio. A única loucura dele, ao meu 
ver, foi ter nascido e ficado no Brasil, porque se não, ele teria sido considerado 
oficialmente o inventor do rádio.  

O meu consultório fica de frente para a praça da igreja que o padre 
Landell fazia seus experimentos. Então eu acho que não trabalho com rádio à 
toa. E amanhã uma das emissoras de Campinas mais velhas do Brasil, vai fazer 
73 anos. Desta forma eu acho que as coisas não são por acaso. 

Quanto ao nosso tema – A Subjetividade na Voz Profissional - acho que 
vocês vão perceber que eu coloquei muita coisa na minha fala, do que já foidito 
nessa mesa.  

Quando a gente vai trabalhar com um profissional, a gente tem que 
conhecer a sua história. É importante saber onde estamos entrando, porque, na 
verdade, quando trabalhamos com voz profissional, temos um encontro em que 
ocorrerá uma troca de saberes. E trabalhar com voz profissional é na essência, 
respeitar aquele profissional. Temos que conhecer de onde veio a pessoa, qual 
é a história dela, o que ela entende como voz profissional. 

Então temos que conhecer a profissão e o profissional, para depois 
entender o que se vai pôr do conhecimento científico, que temos, do que se 
estudou, daquilo que se conhece sobre fisiologia, sobre voz a serviço daquele 
profissional que o procurou. É assim que eu entendo.  

Não cabe somente a mim, por isso que eu achei muito boa a diversidade 
de idéias (aqui, na mesa); julgar o que deve ser feito em um trabalho vocal 
mas sim, cabe a nós ( o profissional e eu) descobrirmos juntos as necessidades 
que eles têm. 

Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a voz e os estilos de 
locução, e o estilo da voz dentro de um contexto social, histórico e cultural 
como determinantes de estilos de locução, que se modificaram ao longo do 
tempo, no rádio. 

A voz no rádio foi marcada por momentos histórico - sociais e pela cultura 
das pessoas. A gente vai entender um pouquinho da história e vai entender 
porque que a locução se transforma tanto ao longo dos anos. Porque em um 
momento ela passa a ser padrão, porque que em um momento ela é improviso. 
É esse o convite que eu vou fazer a vocês e que eu destaquei alguns aspectos 
da história, para passar e discutir com vocês. 
O rádio já está fazendo cem anos e essa história, claro, começa lá com Hertz, 
um cientista alemão, e a sua descoberta das ondas, mas a gente também não 
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vai dar uma aula de história aqui. O que é importante saber é que a primeira 
transmissão de rádio foi feita em 1899 e foi feita durante uma regata. Houve a 
transmissão de uma competição no canal da Mancha. Foi colocado um Telégrafo 
de dentro de um rebocador – que emitia sinais para um telefone que por sua 
vez enviava a mensagem para a redação de um Jornal em Dublin. Então se 
imaginem, lá no Canal da Mancha, mandando sinais, uma outra pessoa 
tentando recebê-los e repassando as mensagens para tentar fazer uma 
transmissão ao vivo.  

Então, eu acredito que, se você não pensa diferente, se você não é um 
pouquinho “maluco” você não descobre as coisas. Isso vale para o consultório 
da gente. Se a gente for ficar num padrão, para A eu faço B, para X eu faço Y, 
você vira um autômato e você não cria sua própria história. 

E essa transmissão então foi um marco dentro do rádio. Muitos 
historiadores consideram que foi a partir daí que começaram as transmissões 
de longa distância sem fio. Alguns anos depois teve a primeira transmissão,de 
um lado a outro do oceano, em  1903, que segundo a história o feito é atribuído 
ao italiano Marconi, que envia uma mensagem transoceânica.  

Nesse momento, chamo de “fazendo justiça”, destacar que a história 
atribui ao Marconi a invenção do rádio. Porém, na verdade, sabe-se que o Padre 
Landell realizou a primeira transmissão por ondas, três anos antes aqui, no 
Brasil. Antes mesmo da primeira transmissão à distância, a do canal da 
Mancha, o padre Roberto Landell de Moura, quem tem a patente do Telégrafo, 
realizou conforme se tem notícia as primeiras transmissões em 1892. Em 1894 
ele transmite do alto da Av Paulista para o alto de Santana a voz falada 
humana e repete o experimento, já feito em Campinas, em sua paróquia, onde 
foi considerado um lunático.  

Agora vocês imaginem, se nos dias de hoje Campinas já é atrasada em 
relação a São Paulo, imaginem naquele tempo. Mas em todo caso vocês 
imaginem o pobre do padre depois de ter estudado Física e Química em Roma, 
ir para Campinas numa igrejinha e transmitir a palavra por meio de válvulas. A 
turma da cidade achou que era fantasma, achou que era espírito maligno que 
estava falando, da torre da igreja e o padre saiu às pressas de lá. 

Ele veio para SP e em 1894, portanto oito anos antes, do feito de 
Marconi, ele realiza uma transmissão do alto da Avenida Paulista que chegou 
até em Santana. Ele repete o experimento de Campinas aqui, (em São Paulo) e 
é tido como um lunático também. E cada vez que ele fazia isso, vinha um bispo 
e ordenava para que ele fosse transferido para outra cidade. 

Quando ele foi para os EUA alguns anos depois, ele patenteou vários 
inventos e a ele foram atribuídas as invenções do telégrafo e do telefone sem 
fio. Esse telefone que vocês usam em casa, sem fio é invenção do padre 
Landell. Ele só perdeu a patente do experimento que ele tanto queria que era a 
autoria da invenção do rádio que não foi atribuído a ele.  

Claro que quando ele chegou nos EUA ai as pessoas não acreditavam 
tanto em fantasmas, estavam mais abertas e ai patentearam vários 
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experimentos dele. Para variar nós estamos sempre atrás na questão da 
oficialização. 

Fazendo um parênteses, li num livro que muitos dos experimentos 
humanos são tentativas de prolongamento do próprio corpo. A roda 
prolongando a perna, o microfone prolongando a voz e a orelha prolongando a 
escuta. 

A voz na locução radiofônica no início era um improviso. Eu tenho aqui 
um depoimento da Maria Beatriz Roquete Pinto, que documentará isto.  

E o rádio quando começou, ele já mostrava essa tendência de ser de 
utilidade pública, de transmitir a informação. Só que tudo era feito de forma 
improvisada e dessa forma, eu espero que saia a gravação, porque é um 
depoimento muito interessante.  

Depoimento 
Não sei se vocês entenderam o depoimento. Vou resumir: alguém lia o 

jornal, riscava em vermelho o que achava importante, telefonava, abria-se a 
estação de  rádio porque o rádio não funcionava todos os dias, e o “locutor” lia 
no ar aquela notícia, que estava grifada no jornal. Então foi assim que as coisas 
começaram e hoje nós temos esse jornalismo maravilhoso. 

O improviso é uma palavra que todo mundo que trabalha com locução de 
rádio vai ouvir. O locutor precisa, quer e valoriza a capacidade de improviso. E 
o improviso, fonoaudiologicamente falando, vai só existir de forma adequada se 
houver a linguagem bem estruturada, desenvoltura e um bom repertório verbal, 
porque se não o locutor vai cair nas coisas que a Juliana falou hoje cedo, no uso 
de “hã”, ou “ta” ou “né”. Vícios de fala que se perde até um emprego e 
ninguém vai poder ouvir uma coisa dessas de locutor de rádio. 

No passado a narração era marcada por formalismos na fala como vamos 
ouvir no depoimento a seguir em que o locutor utiliza a frase “O belíssimo gol 
para o quadro paulista”, Transmissão feita em 1934, de Bologna na Itália e 
aforma como o locutor esportivo termina sua narração “damos por encerradas 
as nossas irradiações desta tarde”. Além da linguagem forma nota-se a 
pronúncia bastante frisada dos “Rs” “Ss”, que tem como padrão o “r” paulista 
da época, de ponta de língua.  

A gente escuta futebol, hoje em dia e nota um ritmo muito mais 
acelerado, mais livre e dinâmico, em relação ao que se ouviu. Aliás eu quero 
dizer para o Thiago (locutor presente na mesa) que ele me acorda todos os 
dias, porque eu entro às sete da manhã na Puc, durante meia hora eu vou 
escutando a CBN. Todos os dias 6h30, 6h25 a gente se encontra e eu queria 
dizer que sua voz é muito boa, que você já meu conhecido. É aquilo que a 
gente diz: que o locutor tem uma assinatura vocal, os ouvintes o conhecem. 
Quando o Thiago abriu a boca, aqui, eu pensei conheço essa voz, eu sei quem 
é. 

Fazendo parênteses, depois de você entra um comercial local (como são 
muitos os comerciais posso falar tranqüilamente) que eu ando doida para 
telefonar para o sujeito e falar da voz dele. A voz dele é desagradável. 
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Consegue falar com a boca apertada assim e aquilo me irrita. Eu falo meu Deus 
será que esse moço um dia vai relaxar essa laringe porque a mesma tensão que 
ele vende presunto ele tenta vender conta de banco, é uma coisa horrorosa. E 
sempre sufocado, usando ar reserva, mas é local e não tem fono. 

Retornando, eu queria só reforçar que houve um tempo em termos de 
estilo de locução, que o locutor acompanhava também o estilo de dicção da 
época. Quem imperava era o estilo paulista de falar, então era rrrrrrrrrradio.  
Hoje ficou só para locução de esportes. Quem tem um RRRRRRonaldinho e aí 
por diante.  

Então os erres e os esses eram pronunciados, mas veja esta gravação 
que ouvimos é de um locutor antigo. Desculpa eu não estou me lembrando o 
nome dele agora, mas ele está fazendo uma transmissão de duas “esquadras” 
como se referiam a time de futebol, na época. Vocês podem perceber os “erres” 
e os “esses”, velocidade de fala mais lentificada e o formalismo todo do locutor. 
Se hoje nós fossemos fazer isso, isso significaria perda de tempo, mudança de 
daily e ai vai. Exemplo. 

Imaginem o formalismo se hoje um locutor de futebol falaria dessa forma. 
 
Outro exemplo 
Na época a gente não usava o “Val” /Ω/no lugar do /L/. Era pronunciado /papeL/, 

tanto que o pessoal que não tinha acesso à educação dizia /papeR/, porque a pronúncia 

/papeL/ era mais elaborado. Hoje nós usamos o som do /ω/ em todos o “l” finais (som de 
“u”).  

Nessa época, já havia também a questão da sedução pela voz, essa voz, 
que ouvimos, é uma voz famosíssima. Exemplo – Já havia também “Hit 
Parade”, a influência americana chegando, rapidamente em nosso país, já na 
década de 40 e ai vocês vão ouvir um pouquinho do Frank Sinatra e nós vamos 
passar adiante. 

A narração atual é totalmente diferente, mas havia esse romantismo. Era 
uma época romântica os anos 40 e depois os 50. Mas vocês perceberam ainda o 
cuidado com o plural. O Luiz Jatobá tinha aquele vozeirão, ai começa a 
valorização da beleza da voz, há o excesso da oralização, ressonância oral, 
aquela voz muito menos nariz e muito mais da boca. Existe muita vaidade por 
parte dos locutores em relação às suas vozes. 

Esse padrão vai por um tempo. Tinha um “monstro do rádio” na década 
de 70 que era o locutor Hélio Ribeiro, aquele vozeirão que fazia as meninas 
sonharem, com voz bastante “impostada”.  

Muitas vezes, se sabe, o ouvinte relaciona um tipo físico à voz escutada e 
esta correspondência não é real.  
           A narração atual é totalmente diferente destas que acabamos de 
comentar, demanda dinamismo, velocidade adaptada aos estilos de locução 
(jornalismo, futebolístico,comercial) é dirigida ao público alvo, demanda um 
estilo mais interativo, características de locução voltadas ao público alvo, 
envolve outras formas de expressividade . 
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A proposta fonoaudiológica de atenção ao locutor ocorre em meio a um  
processo que busca a interação fonoaudiólogo – locutor, apoiada na escuta 
mútua (intra e entre esses atores), busca de possibilidades que viabilizem 
expectativas e necessidades do locutor,  dentro de uma perspectiva histórico – 
cultural, social e biológica. 

Para finalizar queria citar uma fase de Tavares (1999) que é:  
“O rádio está na cabeceira do Presidente da República, em forma de rádio 

relógio, como também está pendurado no ramo do pé de café, do lavrador 
humilde e analfabeto.Tavares, 1999”. 
Muito obrigada. 

            
 

 
 


