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Confesso que jamais imaginei elaborar um editorial nestas 
condições!!! Falar de alguém que já faleceu, é muito difícil... mas 
falar de uma AMIGA que se foi é quase que impossível... Várias 
vezes tentei dar inicio a este texto, e desistia, pois a saudade
tomava conta... para quem não sabe (ainda...) Iêda
(chapeuzinho no ê, como alertava...) foi minha colega de turma 
na PUC-SP, e desde aquela época (faz tempo, pois neste ano 
vamos comemorar 40 anos de formadas...) houve uma 
aproximação bem legal!!! Como se diz por ai: deu liga!!! 
Lembrávamos, sempre rindo, da situação ocorrida na aula de 
neuroanatomia (que na época era ministrada na Escola Paulista 
de Medicina) em que a Iêda, pelo nervosismo comum no dia da 
prova, desmaiou, e nós também nervosas, simplesmente 
“pulávamos” ela caída no chão...  Fizemos juntas nosso primeiro 
congresso internacional! Era organizado pela IALP e foi na 
Argentina em 1971! Na época, a Hering lançou um pijama de 
bolinhas e várias de nós levamos o tal pijama na viagem! Não 
deu outra: à noite, juntávamos todas que tinham pijama 
semelhante e “organizamos” o grupo Las Bolitas Cantantes... 
Liderados por ela cantávamos músicas brasileiras em 
portunhol... Foi muito divertido, como tudo aquilo que fazíamos 
juntas... Quando as reuniões de departamento ou colegiado 
estavam muito pesadas, ela virava para mim e imitando voz de 
criança dizia: “tia Lelé, não quero mais brincar disso...”.  
Trocávamos muitas figurinhas, até porque também casamos e 
tivemos filhos numa mesma época! Os maridos se conheciam e 
pudemos participar de eventos e viagens comuns! Terminamos o 
mestrado no mesmo ano, eu na Linguística e ela em 
Fonoaudiologia (1981 - PUC-SP) e cursamos o doutorado em 
Distúrbios da Comunicação Humana (Fonoaudiologia) pela 
Universidade Federal de São Paulo na mesma época também...

Iêda tinha várias paixões, mas a Fonoaudiologia e a música 
estavam sempre presentes em suas falas... Adorava a nossa 
turma – o LaborVox – e frequentemente ameaçava os colegas da 
área de Audiologia de que iria passar para a nossa Linha!!! Suas 
aulas ou palestras sempre se transformavam em algo poético! 
Arte e ciência sempre andaram juntas em sua vida... 

Uma amiga comum que é espírita mandou um e-mail, outro dia, 
dizendo que “recebeu” notícias da Iêda. Segundo ela, Iêda lhe 
pareceu bem e já disposta a trabalhar, embora ainda muito 
saudosa... Eu diria que nós também nos encontramos: MUITO 
SAUDOSOS!!!!! 
Valeu Iêda: pelos seus ensinamentos... por cantar e tocar 
(bem!) tudo aquilo que solicitávamos... pela sua amizade... pelos 
conselhos, pela batalha profissional e pessoal... Enfim, pelo 
EXEMPLO!

IÊDA CHAVES PACHECO RUSSO

Nesta EdiNesta Ediçção:ão:
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O LaborVox preparou uma 
homenagem à nossa estimada 

professora Iêda Russo. 
Acompanhe nesta edição do JVA 

os depoimentos de colegas e 
amigos.  
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“Era sempre assim: uma canção emendada na outra, o repertório interminável 
que fluía ao sabor das emoções da platéia...”

“Levou a Audiologia do Brasil para o mundo como se fosse um passaporte 
diplomático...”
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Sobre a nossa Iêda as deliciosas histórias proliferam. E as 
lendas também.

Relembro um fato recente: Coquinha, sua amada peluda, 
insistia em “esvaziar os esfíncteres” onde lhe desse na 
telha. No tapete, no sofá, no edredom da cama da dona (e 
do dono!).

Porque sempre compartilhamos o amor por esses seres, 
Iêda me pediu “conselhos maternos”. Sugeri uma consulta 
com a sensível e competente adestradora “das minhas 
meninas”. Iêda chamou a moça e seguiu todas as 
instruções. Mas Coquinha permanecia determinada a fazer 
suas necessidades onde bem desejasse.

Certo dia lhe perguntei: problema da Coquinha resolvido? E 
ela: não, mas tudo bem, a casa é dela mesmo! E aquela 
generosa gargalhada ecoou. Ok, mas me pediram para 
falar sobre as histórias musicais... 

Congresso da SBFa, Salvador, lobby do Hotel Pestana, final 
do dia, tarefas cumpridas.

Iêda senta ao piano. Oba! Smile, Garota de Ipanema, NEW 
YORK, NEW YORK... (quem não se lembra?). Era sempre 
assim: uma canção emendada na outra, o repertório 
interminável que fluía ao sabor das emoções da platéia, 
que tão bem ela sabia arrebatar.

Encantada, me aproximei, puxei um banquinho e pedi: 
podemos tocar a quatro mãos? A artista me responde: play 
it, again! Proponho: please, stay by me, Diana. Fiz o tímido 
solo e ela o robusto acompanhamento. E o coro formado 
mudou o refrão: stay by me, IÊDA! Delícia.

Minha querida, você vai sim permanecer entre nós.

Saudades,

Profa. Dra. Maria Claudia Cunha, fonoaudióloga,
Profa. Titular do Depto. de Clínica Fonoaudiológica da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC – SP.

“Sua presença e sorriso eram inesquecíveis...”

Prezados Amigos da PUC,

Vocês prepararam essa linda homenagem para nossa 
querida amiga e professora Dra. Iêda Chaves Pacheco 
Russo, que nos deixou um profundo silêncio na alma, vazio 
que jamais poderá ser preenchido. Iêda foi minha amiga, 
confidente, parceira de SBFa e companheira nos desígnios 
da Fonoaudiologia.  Rimos e choramos juntas, porque a 
vida nos foi sempre muito intensa e gostávamos disso!

Vocês me pediram para que eu falasse dela como 
militante, e militante é aquele que está em exercício, ativo, 
envolvido em uma missão. Iêda foi sim militante de 
inúmeras causas, mas acima de tudo em constante 
exercício como gente, preocupando-se em ser cada vez 
melhor. Nada era considerado simples, tudo era 
valorizado, tudo lhe era extremamente importante: da 
atenção ao aluno ao contato com as autoridades 
internacionais, o sorriso contagiante precedia a dimensão 
da voz. Por onde passou, deixou sua marca e conduziu 
inúmeras gerações de alunos com mão certeira e alma 
iluminada.

Viveu com a intensidade de quem sabia que sua passagem 
seria curta. Lutou com todas as forças para usar seu tempo 
sabiamente, em prol dos outros. Deixou em nós a 
responsabilidade de continuar esse caminho. Será uma 
inspiração eternamente presente, até mesmo para os 
alunos que não a conheceram.

A PUC foi seu berço e ela tinha paixão pela instituição. 
Sentia-se parte de sua história e preocupava-se não 
somente com a qualidade da aprendizagem, mas também 
com a postura dos alunos, da maquiagem das moças às 
atitudes na comunicação. Dar aulas era, acima de tudo, 
uma validação de suas conquistas e uma forma de retribuir 
o que as oportunidades internacionais lhe ofereceram. 
Levou a Audiologia do Brasil para o mundo como se fosse 
um passaporte diplomático.

Por tudo o que ela nos deu, talvez nenhuma homenagem 
seja suficiente, mas todos os gestos sinalizarão nossas 
tentativas de conviver com essa realidade e em todos os 
gestos ela estará presente.

Profa. Dra. Mara Behlau, fonoaudióloga, 
Diretora do CEV e Presidente da SBFa.

Para quem conheceu a nossa querida Iêda sabe que sua presença e sorriso eram inesquecíveis. Convivi nos últimos anos 
intensamente com Iêda tanto na Santa Casa como na SBFa e só tenho que agradecer o companheirismo, a gentileza e o 
carinho que recebi nestes anos. Tenho, portanto, o compromisso de lembrar às novas gerações de fonoaudiólogos 
porque a Profa. Dra. Iêda era tão especial para todos nós e para a Fonoaudiologia.

Profa. Dra. Ana Luiza Navas, fonoaudióloga, 
Profa. Adjunto do Curso de Fonoaudiologia da FCMSCSP.



“Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer...”
(Como é Grande o Meu Amor Por Você - Roberto Carlos)

“Toda minha admiração por seu brilhantismo acadêmico se torna secundária 
quando contemplo seu lado humanista...”
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Isabela Freixo Côrtes de Andrade, fonoaudióloga,
Doutoranda no Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP. 

Danilo Fernandes, cantor lírico,
Aluno do Curso de Fonoaudiologia da FCMSCSP. 

Sua confiança, paciência, disponibilidade, seus 
conhecimentos, vivências e orientações foram capazes de 
me fazer trilhar por um crescimento profissional que 
julgava impossível em tão pouco tempo. Toda minha 
admiração por seu brilhantismo acadêmico se torna 
secundária quando contemplo seu lado humanista e sua 
obstinação em fazer sutilmente a Fonoaudiologia melhor. 

Perdemos uma das pessoas que mais contribuiu para o 
crescimento e desenvolvimento da profissão no Brasil e no 
mundo. Com certeza a querida professora Iêda, com sua 
alegria, nos agraciou não apenas com as suas sabedorias, 
mas também com seu lindo e frequente sorriso ao longo 
da sua vida.

Orientadora é mais uma palavra ideal para defini-la: foi sob 
sua tutela que guiei meus passos no mestrado. Orgulho-
me de ter escutado sábias palavras como: 

“Uma luz, como uma estrela que me guiou, 
que me indicou o caminho para este novo, 
lindo, curioso, instigante e surpreendente 
horizonte”.

Foi com o conjunto das suas orientações que eu me 
apaixonei pela busca de novos conhecimentos: COMO 
FAZER PESQUISA.

Meu ETERNO obrigado...

Existem diversas formas de expressão. Para algumas 
pessoas a melhor maneira é falar para outras, cantar é a 
melhor opção, mas há aquelas para quem a fala ou o canto 
são capazes de façanhas inimagináveis, afinal a magia da 
voz está presente em ambos.

Assim era a Professora Iêda Russo, capaz de sensibilizar-
nos com um simples som. 

Apaixonada pela música e pela capacidade que esta tem de 
dizer e transmitir muito além do que as orelhas podem 
ouvir, fazia da vida uma canção e buscava transmitir seus 
ensinamentos e sua experiência de vida com a mesma 
paixão com que cantava uma canção.

“Eu pensei te dizer tanta coisa, mas pra quê se eu tenho a 
música?” (Bem Simples - Roupa Nova)

Em 2010, tive o prazer de “cantarolar” algumas canções 
com essa grande artista que tinha planos de voltar à
atividade musical em 2012, transformando o hobby em 
deleite para quem a ouvisse.

Tenho certeza de que, esteja onde estiver, ela continua 
transformando palavras em melodias e sentimentos em 
acordes.

Quem teve o grande prazer de tê-la como professora e 
amiga, sabe o quão doloroso foi dizer adeus a essa grande 
mestra, grande fonoaudióloga, grande musicista, grande 
mulher.

“[...] a saudade dói latejada. É assim como uma fisgada no 
membro que já perdi.” (Pedaço de mim - Chico Buarque)

“Ela não só ensinou o fazer técnico, mas o fazer com amor...”

A Iêda é uma daquelas pessoas especiais, um anjo, 
daqueles que Deus escolhe para cada grupo em especial, 
em cada tempo histórico. Para o desenvolvimento e pilar 
da Fonoaudiologia no Brasil mandou a Iêda. 

Ela veio com a missão não só de ajudar na construção da 
Fonoaudiologia, mas também veio mostrar que é possível 
sermos fonoaudiólogos com espírito de mansidão, de 
generosidade, de graciosidade, de gentileza. Era assim que 
ela cuidava dos seus pacientes, dos seus alunos, dos seus 
amigos, a maioria fonoaudiólogos, dos idosos, a quem 
dedicou seu estudo e orientação nos últimos anos. 

Ela não só ensinou o fazer técnico, mas o fazer com amor. 

Iêda é uma estrela que certamente está recebendo a 
compensação de Deus e dos anjos pelo seu trabalho. 

Quantas saudades teremos dela nos congressos. Como ela 
animava, dava vida. Sem saber, estávamos convivendo 
com um anjo!!! Ela era linda!! Ela nos fazia bem pois éramos 
alcançados pela bondade divina dispensada por meio de 
seu sorriso acolhedor. 

Iêda hoje nos faz falta, porque é disso que precisamos, é
disso que o mundo precisa: de amor.

Salve Iêda!!!!  Lindos tempos na presença de Deus!!!  Que 
Ele te de a glória!!!!!!!

Rogério Roberte, fonoaudiólogo,
Doutorando no Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP. 



“Tínhamos aula com a ‘literatura’ em pessoa...”
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Ao receber este convite, me senti muito honrada como ex-
aluna para falar de minha experiência acadêmica que 
também não deixou de ser pessoal com a extraordinária 
professora Iêda Russo. Em suas aulas sempre se assoalhou 
no profissionalismo e dedicação. Dentro da Audiologia, nos 
ensinou a ter pensamento clínico, ou seja, em suas aulas 
ela demonstrava que o paciente não era simplesmente 
uma orelha, que era necessário olhá-lo como um todo. 
Assim sendo, desde o momento da anamnese até a 
finalização da avaliação audiológica deveríamos refletir 
baseados nos nossos conhecimentos, e desta forma, 
teríamos a convicção de ter feito um ótimo trabalho.

Iêda era uma pessoa humilde, que transmitia seus 
conhecimentos com maestria, e por isso, minha turma 
costumava brincar com ela dizendo que tínhamos aula com 
a ‘literatura’ em pessoa. 

Recordo-me que gostávamos de fazer festinhas em suas 
aulas. No ano em que tive o prazer de tê-la como 
professora, ela completara 60 anos. Com tanta alegria, sua 
comemoração teve uma semana de duração. Em sua festa 
com nossa turma, Iêda tocava piano e cantava 
magnificamente. Sua música preferida era “Smile” de 
Charles Chaplin, cuja mensagem está subentendida em seu 
próprio título. Aliás, era exatamente isso que ela fazia, sem 
importar o momento que estivesse vivendo, do mesmo 
modo que transmitia seu sorriso a nós a cada 
ensinamento. 

Desta forma desejo que todos sorriam como Iêda sorria.

Treyce R. C. V. De Lucca, fonoaudióloga,
Mestranda  no Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP. 

Iêda Chaves Pacheco Russo 
graduou-se em Fonoaudiologia 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo em 1971 e 
também pela PUC-SP obteve o 
primeiro título de Mestre em 
Fonoaudiologia em 1981. Em 1983 
iniciou o mestrado em Distúrbios 
da Comunicação Humana pela 
Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), instituição em 
que defendeu também o seu         

fundadora e diretora secretária da Academia Brasileira de 
Audiologia – ABA e vice-presidente da Associação William 
House de Otologia.

Iêda representou a Audiologia Brasileira no mundo como 
membro da International Society of Audiology – ISA (Suíça). 
Iniciou seu vínculo em 1999 com colaboradora em 
atividades de direção e administração e chegou ao cargo 
de presidência em 2008, além de possuir a função de 
Editor-at-Large nesta instituição. Possuia o cargo de Fellow
da American Academy of Audiology e era a representante
do Brasil na Pan American Society of Audiology – PASA.

Seu extenso currículo conta com uma vasta produção
científica com 62 artigos completos publicados em
periódicos nacionais e internacionais, 21 livros publicados
e/ou organizados, 28 participações em capítulos de livros, 
50 textos em jornais de notícias ou revistas, 187 resumos
de trabalhos publicados em anais de congressos e quase
300 apresentações de trabalhos em eventos acadêmico-
científicos. Participou como banca de dissertações e teses
de centenas de alunos de diversas instituições, além de 
orientar mais de 50 dissertações de mestrado e mais de 120 
monografias de conclusão de curso de graduação, 
aperfeiçoamento, especialização e iniciação cientifica.

Iêda percorreu um caminho brilhante na Audiologia e deixa 
o seu legado a muitas gerações de fonoaudiólogos, sendo 
um exemplo de dedicação, luta, competência e 
profissionalismo. O LaborVox deixa aqui o seu Adeus a 
essa figura inestimável.

Um pouco da trajetória profissional de Iêda Russo

título de Doutorado em Distúrbios da Comunicação 
Humana em 1988. Professora Titular do Departamento de 
Clínica Fonoaudiológica e do Programa de Estudos Pós-
Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP, fazia parte da 
linha de pesquisa “Procedimentos e implicações 
psicossociais nos distúrbios de audição” e liderava diversos 
projetos de pesquisa na área audiológica. Ministrava 
disciplinas nos cursos de graduação e pós graduação na 
PUC-SP e também na Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo como professora adjunto. Na 
Universidade Federal de Uberlândia era professora 
colaboradora e participava do projeto de pesquisa 
“Decomposição e análise de potenciais evocados auditivos 
de tronco encefálico”. Era diretora e professora do Centro 
de Estudos dos Distúrbios da Audição (CEDIAU),
participava como membro do Comitê Nacional de Ruído e 
Conservação Auditiva, foi sócia fundadora, ex-presidente e 
membro de diversos mandatos da diretoria da Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia – SBFa, além de sócia                
e


