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Resumo

Este artigo apresenta um estu-
do de Revisão Sistemática da li-
teratura sobre expressividade do 
professor. Estudo de Revisão Sis-
temática com buscas nas bases 
SciELO ( -
brary Online) e Google Acadêmi-
co (<schoolar.google.com.br>), 
com os termos: Expressivida-
de Docente; Expressividade do 
Professor; Recursos (Verbais ou 
Vocais ou Não Verbais) do Pro-
fessor. A seleção envolveu apli-

-
dos e de Testes de Relevância, 
com atenção para o professor 
de Educação Física Escolar, e re-
sultou em dez publicações para 
análise. São poucas as publica-
ções em periódicos que abordam 
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LINGUAGENS NAS INTERFACES 
EDUCAÇÃO E SAÚDE: 

a expressividade do professor 
de Educação Física 

 - estudo de revisão -

a questão da expressividade de 
professores; e nenhuma focaliza 
o professor de Educação Física 
Escolar. O panorama é restrito: 
três coletivos de pesquisadores 
assinam a maioria dos estudos 
e uma mesma pesquisa se des-
dobra em várias publicações. A 
instância prevalente de aborda-
gem dos sujeitos é a da atua-
ção em serviço (80%). Nenhu-
ma publicação se volta para o 
desenvolvimento da expressivi-
dade docente em contextos pro-
cessuais de formação inicial e/
ou continuada. Prevaleceu a in-
vestigação dos recursos vo-
cais (90%), não verbais (60%) 
e verbais (10%) da expressivi-
dade, com confusões termino-
lógicas e falta de uma concep-
ção abrangente e integradora 
dos seus diferentes recursos. A 
expressividade integra a lingua-
gem, no contexto do trabalho 
docente nas diversas disciplinas 
escolares, e requer atenção no 
campo da Educação.

Palavras- chave: Expressivi-
dade; Educação; Linguagem; Fo-
noaudiologia; Educação Física; 
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LANGUAGES IN THE 
HEALTH AND EDUCATION 

INTERFACES: 
expressivity of Physical 

Education teachers 
– review study –

Abstract

This paper presents a Sys-
tematic Literature Review about 
the expressivity of teachers. The 
method involved Systematic Re-
view based on online searches in 
the SciELO
Library Online) and Scholar Goo-
gle (schoolar.google.com.br) da-
tabases, with the terms: Teacher 
Expressivity; Teacher Resources 
(Verbal or Vocal or Non-Verbal). 
The selection involved pre-de-

Tests and resulted in ten publi-
cations for analysis, with special 
attention to the school Physical 
Education teacher. There are few 
publications in journals that con-
cern the issue of teacher expres-
sivity; and none focus the school 
Physical Education teacher. The 
setting is restricted: three groups 
of researchers sign most studies 
and a same research yields sev-
eral publications. The prevalent 
instance of subject approach is 
on-the-job practice (80%). No 
publications concern the devel-
opment of teacher expressivi-
ty in process contexts of initial 
and/or continued education. The 
investigation of vocal (90%), 
non-verbal (60%) and verbal 
(10%) resources of expressivity 
prevailed, with confused use of 

terminology and lack of a broad 
and integrating concept of its 
several resources. Expressivity 
integrates language in the con-

school subjects, and requires at-

Keywords: Expressivity; Ed-
ucation; Language; Speech, 
Language and Hearing Sciences; 
Physical Education. 

Introdução

A expressividade se refere à 
qualidade do que é expressivo, 
energia de expressão constituin-
te e indissociável da linguagem e 
da comunicação humana.

Estudos apontam a necessida-
de de pesquisas para avanço do 
conhecimento acerca da expres-
sividade do professor (ROMANO 
et al., 2011), atentando ao fato 
de que a categoria docente está 
entre aquelas que têm, na capaci-
dade de se comunicar de maneira 

-
-

nal (REZENDE NETTO, 2013). 
A presente pesquisa compre-

ende a expressividade como in-
tegrante da linguagem, da cor-
poreidade e da hexis corporal 
que integra o habitus (conceitos
de Pierre Bourdieu) no contexto 
do trabalho docente. 

O conceito de habitus, propos-
to por Pierre Bourdieu, se refere 
a uma subjetividade socializa-
da, um conjunto de esquemas 
de percepção, de apropriação e 
de ação experimentado e pos-
to em prática nas conjunturas 
de um campo; ele possibilita 
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conciliar a realidade exterior e 
as realidades individuais e é ca-
paz de expressar o diálogo, a 
troca constante e recíproca en-
tre o mundo objetivo e o mun-
do subjetivo das individualida-
des (SETTON, 2002). 

Setton (2002), tratando a 

socialização no mundo con-
temporâneo, apresenta uma in-
terpretação da teoria do habitus
de Pierre Bourdieu, a qual apon-
ta a emergência de uma nova 

cultural, em que o 
processo de construção dos ha-
bitus individuais passa a ser me-
diado pela coexistência de dis-
tintas instâncias produtoras de 
valores culturais e referências 
identitárias. A autora considera, 
assim, que as instâncias de edu-
cação e de socialização no mun-
do contemporâneo: a família, a 
escola e a mídia coexistem numa 
intensa relação de interdepen-
dência (SETTON, 2002). 

Habitus é, assim, concebido
como um sistema de esquemas 
individuais, socialmente consti-
tuído de disposições estrutura-
das (no social) e estruturantes 
(nas mentes), adquirido nas e 
pelas experiências práticas (em 

existência), e constantemente 
orientado para funções e ações 
do agir cotidiano. O habitus im-
plica uma concepção ativa de su-
jeitos como produtos da história 
de todo campo social e de expe-
riências acumuladas no curso de 
uma trajetória individual, consti-
tuído em espaços sociais e cul-
turais distintos como a família, 

a escola, o trabalho, os grupos 
de amigos e a mídia (SETTON, 
2002). A perspectiva histórica, a 
interpenetração entre passado, 
presente (trajetória) e futuro (o 
devir) são dimensões constituti-
vas dos habitus, que exprimem 
uma certa homogeneidade nas 
disposições, nos gostos e prefe-
rências de grupos e/ou indivídu-
os produtos de uma mesma tra-
jetória social (SETTON, 2002).  

Uma investigação acerca dos 
valores, conteúdos e atitudes 

que as ações didáticas, a hexis
corporal e a postura constituem 
o habitus docente. Também mos-
trou que a cultura docente e a 
cultura ocupacional se apresen-
tam como categorias que mode-
lam a hexis e o habitus docente
e vice-versa (CARDOZO, 2008). 

A hexis é a dimensão que pos-
sibilita a internalização das con-
sequências das práticas sociais 
e, também, a sua exteriorização 
corporal – através da postura, 
da expressão facial, dos usos da 
voz, dos modos de falar, gesticu-
lar, olhar, andar, sentar, manejar 
instrumentos, dentre outras coi-
sas (REINA; MUZZETI, 2010). A 
hexis corporal são os movimen-
tos corpóreos realizados pelos 
sujeitos quando desenvolvem 
determinada prática laborativa. 

Destaca-se que, no trabalho 
do professor de Educação Físi-
ca, há uma prática essencial-
mente corporal, cuja lógica e 

-
dida em ação; sendo que a he-
xis corporal é o que dá o tom 
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-

da disciplina de Educação Físi-
ca no âmbito escolar (CARDOZO, 
2008; REINA; MUZZETI, 2010). 

que a hexis integra o habitus, de 
que maneira os estudos acerca 
da expressividade docente con-
tribuem para a compreensão da 
cultura docente? Para isso, se 
faz necessário conhecer: Há es-
tudos focados na questão da ex-
pressividade docente que envol-
vem diretamente o professor de 
Educação Física Escolar? Quais 
são os estudos acerca da ex-
pressividade docente; e quais 
elementos, aspectos e/ou recur-
sos são contemplados nas pu-
blicações sobre expressividade 
do professor? Os estudos exis-
tentes sobre expressividade do-
cente tratam da expressividade 
como componente da hexis que 
integra o habitus docente?

A expressividade engloba re-
cursos verbais, vocais e não ver-
bais (KYRILLOS, 2005). Os re-
cursos verbais são as palavras. 
Os recursos vocais são a qualida-
de vocal e os tipos de voz, os pa-
râmetros/recursos vocais (pitch,
loudness, ressonância, articula-
ção, modulação, respiração, co-
ordenação pneumofônica, velo-
cidade de fala) e as pausas. E os 
recursos não verbais englobam o 
corpo (posturas, posições, des-
locamentos, gestos, olhares, ex-
pressões faciais, meneios de ca-
beça e aparência física).

Considera-se, assim, que as 
palavras, a voz e o corpo são 
recursos e agentes expressivos 

permeados e constitutivos da 
linguagem, nos contextos intera-
tivos, comunicativos e relações 
educativas e mediações pedagó-
gicas que se dão entre profes-
sor e alunos no desenvolvimento 
da atividade de trabalho docente 
(SOUZA; LEAL; SENA, 2010). A 
partir da forma como um enun-
ciado é produzido, o interlocutor 
atribui um sentido à voz, uma 
vez que ela é um objeto de cons-
trução social e seu uso é parte do 
processo de socialização. A voz, 
enquanto gesto, responde às di-
mensões simbólicas, corporais, 
linguísticas e estilísticas (VILLAS 
BOAS, FERREIRA, VIOLA, 2012). 
Segundo Viola (2008), os gestos 
vocais efetivam, na expressão 
do indivíduo, as demandas con-

-
tem a variabilidade da língua e, 
por isso, integram a voz no uni-
verso da linguagem. Além disto, 
cabe ressaltar que um bom de-
sempenho comunicativo do pro-
fessor engloba ter uma voz sau-
dável e agradável (AZEVEDO; 
MORTIMER, 2015).

A forma como o professor faz 
uso da linguagem e emprega a sua 
expressividade, bem como o seu 
desempenho comunicativo contri-
buem para conquistar a atenção 
e despertar o interesse do aluno, 
sinalizar a ele o seu espaço/tem-
po na sala de aula e abrir espa-
ço para a participação em classe, 
facilitando o entendimento e po-
tencializando o aprendizado. Além 
disto, as dimensões da expressivi-
dade verbal e não verbal são con-
sideradas importantes ferramen-
tas para regular os processos de 
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interação em sala de aula, a rela-
ção professor-alunos e os contex-
tos de aprendizagem (AZEVEDO; 
MORTIMER, 2015).

No entanto há escassez de li-
teratura referente ao tema do de-
sempenho comunicativo docente 
- especialmente quando se trata 
da interação entre recursos vocais 
e não verbais da expressividade 
(AZEVEDO; MORTIMER, 2015).

A Fonoaudiologia tem se pre-
ocupado com questões sobre a 
expressividade junto a diferen-

-
sionais e, de modo a contemplar 
a questão do corporal e do oral 
– sendo o termo oral emprega-
do mais recentemente para não 
sugerir a dissociação entre fala 
e voz (VILLAS BOAS; FERREIRA; 
VIOLA, 2012).

Um estudo sobre as leis bra-
sileiras sobre a voz do professor 
destaca que o fonoaudiólogo é o 

-
sável pela condução do proces-
so de capacitação docente quan-

-
lógica ao professor não deve ser 
restrita aos cuidados e saúde vo-
cal, mas deve ser voltada para 
a expressividade docente, no 
processo ensino-aprendizagem 
(FERREIRA et al., 2009). 

Um texto que trata da traje-
tória dos estudos em Expressi-
vidade na Fonoaudiologia brasi-
leira mostra que foi na década 
de 1980 que se começou a reco-
nhecer a importância da expres-
sividade oral, juntamente com a 
preocupação a respeito de se co-
nhecer o ambiente e o cotidiano 

de trabalho daqueles que usam a 

com poucos avanços neste sen-
tido (FERREIRA, 2005). Na déca-
da de 1990, algumas pesquisas 
desenvolvidas na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo, 
em diálogo com autores da área 
de Lingüística, analisaram a voz 
como parte integrante da lin-
guagem, considerada como um 
componente não-segmental des-
ta, dando destaque para aspec-
tos como a qualidade e a dinâ-
mica vocais, como marcadores 
individuais de idade, de gênero, 
de grupos sociais e de ocupação 

que se transformam nas intera-
ções sociais. Passa a ser, assim, 
essencial a vinculação da voz às 
práticas de linguagem, nas ati-
tudes, situações e contextos de 
trabalho (FERREIRA, 2005). Na 
década de 2000 outros estudos 
fonoaudiológicos trouxeram con-
tribuições para os avanços na 
compreensão da expressividade 
(FERREIRA, 2005); os quais po-
dem ser notados em várias pers-
pectivas. Destacam-se, aqui, es-
tudos que analisaram a voz do 
professor no processo de inter-
locução e mediação pedagógica 
e que possibilitaram avançar nas 

disfonias e a saúde vocal docen-
te; estudos que destacam a im-
portância da expressividade oral 
de professoras e os efeitos positi-
vos e/ou negativos destes na re-
lação ensino-aprendizagem; es-
tudos acerca das variações da 
qualidade e dinâmicas vocais 
na interação social, envolvendo 
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alinhamentos dos interlocutores 
de acordo com os enquadres; e 
estudos dos recursos não verbais 
da comunicação de repórteres e 
apresentadores de telejornais, 
envolvendo os gestos, a articu-
lação, as expressões faciais, os 
meneios de cabeça e a postu-

-
va contribuição para a compre-
ensão da expressividade oral e 
corporal na relação corpo-voz 
(FERREIRA, 2005). 

A expressividade é essencial 
para atuação em sala de aula, 
sendo que o modo de falar de 

-
ra positiva e/ou negativa a aten-
ção, o interesse e a motivação 
dos alunos (FERREIRA; ARRU-
DA; MARQUEZIN, 2012). 

Na atualidade, entende-se que 
as pesquisas sobre expressivida-
de poderão representar uma pos-
sibilidade de contribuição para a 
compreensão da voz em sua ver-
tente psicossocial e imbricada na 
linguagem, no contexto de atua-

FERREIRA et al., 2014).  
Pesquisadores que investi-

garam percepções e conheci-
mentos de professores, sobre 
comunicação e expressividade 

importância da atenção a tais 
questões na atividade docen-
te, nas dinâmicas interativas e 
nos processos de ensino-apren-
dizagem (SOUZA; LEAL; SENA, 
2010; NETTO 2013; CHAVES; 
COUTINHO; MORTIMER, 2010).

No tocante à Educação Bási-
ca, a expressividade é relaciona-
da aos Parâmetros Curriculares 

(PCNs) de Arte, com ênfase em 
ritmo e dança; e abordada, prin-
cipalmente, a partir de alguns 
enfoques/preocupações, relacio-
nadas: ao movimento expressivo 
e às manifestações expressivas 
em contextos lúdicos, culturais 
e artísticos a serem desenvolvi-
dos junto aos alunos (SOUZA, 
HUNGER, CARAMASCHI, 2014). 
Neste sentido, vale lembrar que 
muitos estudos que abordam o 
tema da expressividade, na es-
cola, têm como contexto e ce-
nário principal a disciplina e as 
aulas de Educação Física; como 
protagonista o professor de Edu-
cação Física; e o foco recai so-
bre o conteúdo trabalhado, sen-
do a expressividade vista como 

ser alcançado junto aos alunos. 
É claro que o professor só pode 
ensinar aquilo que ele conhece, 
e que o conhecimento é constru-
ído permanentemente; mas res-
salta-se que, no estudo que ora 
se apresenta, a preocupação e 
o interesse de investigação re-
caem sobre a expressividade do 
professor (e não a dos alunos); 
sendo a expressividade conside-
rada como linguagem e media-
ção na relação pedagógica, na 
prática educativa, melhor dizen-
do: na hexis que constitui o ha-
bitus docente (e não como con-
teúdo ou objetivo educacional).   

A expressividade, na presen-
te pesquisa, é considerada a par-
tir da premissa de sua relevân-
cia no trabalho e na atividade 
docente desenvolvida em quais-
quer espaços e/ou ambientes es-
colares (sejam eles internos e/ou 
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externos, abertos e/ou fechados, 
salas de aula e/ou campos e qua-
dras); no âmbito de disciplinas ge-

nível de Educação: Infantil, Fun-
damental, Médio e Superior. Ou 
seja, expressividade, aqui, não é 
considerada privilégio de profes-
sores de determinada disciplina e/
ou nível de ensino. 

Assim sendo, a presente pes-
quisa leva em conta e considera 
os professores de Educação Fí-
sica que, muitas vezes, são ex-
cluídos de estudos voltados para 
professores no espaço escolar 
(como estudos da Fonoaudio-
logia, por exemplo), por enten-
derem que estes trabalhadores 
atuam em espaços, ambientes, 
condições e com recursos de tra-
balho distintos dos demais pro-
fessores que ministram aulas em 
ambiente e condições de sala de 
aula tradicional. 

Este artigo tem por objeti-
vo realizar um estudo de revi-
são sistemática da literatura so-
bre expressividade do professor. 

Cabe ressaltar que o estudo 
focaliza a questão da expressivi-
dade do professor de maneira 
geral, no entanto atenção es-
pecial será dada, na análise, ao 
lugar que o professor de Educação 
Física escolar ocupa nas publica-
ções selecionadas para a revisão. 

Desenvolvimento

Este estudo se refere a uma 
revisão sistemática. 

Na revisão sistemática a 
quantidade de publicações não 
é o quesito principal; e as obras 

a respeito de um determinado 
tema ou questão não são esco-
lhidas de forma aleatória.

Estudos de revisão sistemáti-
ca se diferenciam dos demais pela 
rigidez metodológica. Os estudos 
passam por uma seleção, feita a 
partir de critérios pré-estabeleci-

e testes, que envolvem processos 
de inclusões e exclusões que re-
sultam em maior ou menor nú-
mero de publicações, cuja seleção 
pôde ser validada, e que passam 
a integrar a revisão e a análise 
(SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

O processo envolve as eta-

-
nição das estratégias de busca 
e de seleção (critérios de inclu-
são/exclusão e desenho dos Tes-
tes de Relevância); 3) Realiza-

4) Aplicação dos critérios e Tes-
tes na seleção das publicações; 
e 5) Análise das publicações se-
lecionadas para a revisão (SAM-
PAIO; MANCINI, 2007). 

Algumas questões/problemas 
orientam a pesquisa: A expres-
sividade de professores tem sido 
foco de investigação em publica-

a de professores de Educação Fí-
sica Escolar, tem sido investiga-
da? Quais aspectos/dimensões/
recursos de expressividade vêm 
sendo estudados nas publica-
ções? A que instâncias os estudos 
se reportam: formação inicial (li-
cenciatura), formação continuada 
ou situação de trabalho? Qual a 
preocupação, a importância e/ou 
função tem sido atribuída à ex-
pressividade do professor? 
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O levantamento de dados foi 
feito nas bases SciELO (Scienti-

On-line) e
Google Acadêmico (<schoolar.
google.com.br>), valendo-se dos 
descritores (frase exata, em to-
dos os índices ou em qualquer lu-
gar do artigo):  Expressividade 
Docente; Expressividade do Pro-
fessor; Recursos (Verbais ou Vo-
cais ou Não Verbais) do Professor.  

As buscas foram realizadas 
on-line, em 11/07/2015, sem li-
mites de data ou período de pu-
blicação e com aceitação de pu-
blicações nas línguas português, 
inglês e espanhol. 

As publicações foram selecio-
nadas, preliminarmente, a partir 
da leitura dos títulos e resumos, 

aproximavam do escopo do estu-
do e excluídas as que se distan-
ciavam. Também foram excluídas 
as publicações, nas quais o termo 
expressividade apresentava a co-
notação de grandeza, número ou 
valor e/ou se referia a conteúdo 
curricular que, ao lado de outros 
de teor lúdico e artístico, costu-
ma ser desenvolvido/trabalhado 
junto aos alunos. Foram, ainda, 
excluídas as publicações duplica-
das, bem como as traduções de 
um mesmo estudo, de modo a 
selecionar apenas uma versão de 
cada publicação.    

 As publicações selecionadas 
preliminarmente foram submeti-
das à aplicação dos Testes de Re-
levância I e II para seleção e va-
lidação da aceitação, por meio de 
formulário padronizado (Quadro 
1), o que se deu mediante nova 
leitura dos títulos e resumos, 

sendo buscados os textos na ín-
tegra sempre que necessário. 

Quadro 1. TESTES DE 
RELEVÂNCIA I E II

FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DO 
TESTE DE RELEVÂNCIA I

Critérios de inclusão Sim Não

O estudo aborda expressividade 

de professores?

O estudo aborda recursos 

expressivos verbais, orais/

vocais e/ou não verbais (postura, 

deslocamentos, gestos, 

expressões faciais, meneios 

de cabeça) de professores.

Critérios de exclusão

A publicação é editorial, 

carta, resumo em anais de 

evento científico, monografia, 

dissertação, tese, livro 

ou matéria de jornal. 

O estudo apenas menciona os 

recursos expressivos e/ou a 

expressividade de professores, 

sem focalizar a questão.

O estudo trata da expressividade 

e/ou recursos expressivos 

em profissionais de outras 

categorias que não a docente. 

FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DO 
TESTE DE RELEVÂNCIA II

 Critérios de inclusão Sim Não

1. O estudo envolve o professor 

de Educação Física Escolar  

Os conteúdos e elementos 

do estudo podem ser 

aplicados ao professor de 

Educação Física Escolar

Critérios de exclusão  

1. O estudo não se aplica 

ao professor de Educação 

Física Escolar. 
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As publicações selecionadas 
pelos Testes de Relevância I e II 
foram submetidas a leitura e os 
seus dados sintetizados, catego-
rizados e organizados segundo:  

a) Autores e ano de publicação 
b) Área do periódico
c) Sujeitos envolvidos (nível 

de ensino/educação, dis-
ciplina que ministra, local 
de atuação). 

d) Instância em que os sujei-
tos são abordados: forma-
ção inicial, atuação em ser-
viço, formação continuada, 
situação controlada, outra. 

e) Estratégias empregadas: 
observação, entrevistas, 
questionários, vídeo-gra-
vação, autoconfrontação, 
avaliações por terceiros, 
autoavaliação etc.

f) Aspectos, dimensões e re-
cursos de expressividade 
abordados (verbais, orais/
vocais, não verbais).

g) Síntese dos resultados da 
obra analisada, com ênfase 
em expressividade. 

Cabe, ainda, uma observação 
em relação ao item de letra “f”: 

-
mensões e/ou recursos de ex-
pressividade estudados nas pu-
blicações se dará com base em 
Kyrillos (2005), ou seja, consi-
derando-se que a expressividade 
engloba recursos verbais, vocais 
e não verbais. Muitas publicações 
usam o termo “verbal” para se re-
ferir a parâmetros e recursos vo-
cais, o que gera confusões. Assim, 
as publicação foram lidas e a clas-

-
alizados mediante padronização 
e ajuste terminológico, conside-
rando-se, como propõe Kyrillos 

(2005), que os recursos verbais 
são as palavras; os recursos vo-
cais (e/ou orais) são a qualidade 
vocal, os tipos de voz, os parâme-
tros/recursos vocais (pitch, loud-
ness, ressonância, articulação, 
modulação, respiração, coordena-
ção pneumofônica, velocidade de 

os recursos não verbais englobam 
o corpo (posturas, posições, des-
locamentos, gestos, olhares, ex-
pressões faciais, meneios de ca-
beça e aparência física).  

dada, na análise e discussão, ao 
lugar que professor de Educação 
Física escolar ocupa nas publica-
ções selecionadas e envolvidas 
na revisão.

Resultados e discussão

A busca eletrônica inicial apre-
sentou 86 publicações (GOO-
GLE: 67; SciELO: 9). 

Após a seleção inicial, pelo tí-
tulo e resumos, excluindo-se 
aquelas que fugiam do escopo do 
estudo, resultou em 48. Foram 

16 publicações repetidas, obten-
do-se uma aceitação preliminar 
de 32 publicações, as quais fo-
ram submetidas à aplicação dos 
Testes de Relevância I e II, para 
seleção/aceitação.

Após o Teste de Relevância I 
foram excluídos/rejeitados 21 es-
tudos e selecionados/aceitos 11. 

Após o Teste de Relevân-
cia II, zero estudos foram ex-
cluídos/rejeitados e 10 tiveram 

-
são Sistemática. 
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-
za o processo do estudo e os re-
sultados do processo de seleção 

O quadro 2 mostra os resul-
tados da síntese, categoriza-
ção e organização dos dados 
das publicações.

Figura 1-Fluxograma
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Quadro 2. Síntese e categorização dos dados das publicações

AUTOR ANO ÁREA DO 
PERIÓDICO

SUJEITOS E INSTÂNCIA 
DE ABORDAGEM  ESTRATÉGIA RECURSOS DE 

EXPRESSIVIDADE RESULTADOS

SERVILHA
COSTA,

2015
Fono

112 Professores de 
Educação Superior –áreas 

de: Saúde; Ciências 
Humanas e Linguística, 
Letras e Artes; Ciências 

Sociais Aplicadas; Ciências 
Exatas e da Terra e 

Engenharia; Ciências 
Biológicas. 
(Serviço)

Questionários 
(CPV-P e outras 

questões abertas e 
fechadas); avaliação 

vocal perceptivo-
auditiva pela escala 

GRBASI
 

Vocais

O estudo mostra que os recursos 
vocais mais utilizados em sala 

de aula foram variação de tom e 
intensidade, modulação e pausas. 
Os sujeitos avaliaram a voz como 

recurso pedagógico essencial.

AZEVEDO
 et al.,
2014

Fono

Uma
Professora de Educação 

Superior – Curso de 
Química

(Serviço)

Video-gravação de 
aulas para análise 
perceptivo-auditiva 

e acústica de 
aspectos prosódicos 

da voz e da fala e 
análise visual para 
classificação dos 

gestos.

Vocais 
Não Verbais (Gestos)

O estudo evidenciou variação de 
recursos vocais de frequência (curva 
melódica), intensidade e velocidade 
de fala; da articulação exagerada; 

de prolongamentos e uso de 
pausas; bem como o predomínio 

de gestos dêiticos combinados com 
representacionais de ação.

O estudo mostrou interação entre os 
Recursos Vocais e os Não-Verbais 

(Gestos), como estratégias de 
expressividade.

ROMANO
 et al.,
2012

Enfermagem

Um
Professor de Educação 

Superior – Curso de 
Enfermagem

(Serviço)

Video-gravação 
de uma aula 
para análise 

fonoaudiológica dos 
recursos verbais, 

vocais e não verbais, 
por meio de um 

protocolo específico. 

Verbais
Vocais

Não Verbais
(gestos e expressão 

facial)

O professor foi avaliado como 
expressivo, apesar de realizar 

pausas prolongadas e apresentar 
uso de gestos repetitivos e 

predomínio de elevação de pitch 
e loudness na palavra e ênfases 

viciosas e previsíveis. Mais estudos 
são necessários para avaliação da 

expressividade docente.

VILLAS BOAS 
FERREIRA; 

VIOLA, 2012. 
Fono

Professoras com 
Especialização na área de 

Deficiência Visual

(Serviço)

Entrevistas com 
questões sobre 

comunicação entre 
professor aluno com 

deficiência visual

Vocais
Não Verbais

A voz tem sentidos de importância 
para o desenvolvimento do aluno 

com deficiência visual e é essencial 
para a convivência nos contextos 

social e escolar. Os recursos vocais 
e corporais favorecem a interação e 

a comunicação em sala de aula.
Há carência na formação de 

professores em geral quanto aos 
aspectos relacionados com a 

expressão oral e, em especial para 
professores cegos ou com visão 
subnormal, a preparação para o 

magistério deveria incluir questões 
relacionadas com a expressão 

corporal.

ROMANO 
et al.,
2011

Enfermagem

Um
Professor de Educação 

Superior – Curso de 
Enfermagem

(Serviço)

Video-gravação 
de uma aula para 
análise, por três 
fonoaudiólogas e 

141 alunos, por meio 
de protocolos, com 

ênfase nos recursos 
vocais por meio 
de um protocolo 

específico e análise 
dos grupos de 

avaliadores

Vocais
(o texto refere verbais, 

mas a ênfase do estudo 
recai sobre recursos 

vocais)

O estudo mostrou que os alunos 
de enfermagem são capazes de 

avaliar as habilidades expressivas 
do professor. 

continua...
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AUTOR ANO ÁREA DO 
PERIÓDICO

SUJEITOS E INSTÂNCIA 
DE ABORDAGEM  ESTRATÉGIA RECURSOS DE 

EXPRESSIVIDADE RESULTADOS

CHAVES; 
COUTINHO 
MORTIMER,

2010

Educação
Professores

(Serviço)

Video-gravação 
de professores 
em situação em 

sala de aula para 
observações, testes 

e questionários. 
Análise de 

estratégias de 
expressividade em 

situação de
Interação por meio 

de análise discursiva 
e perceptivovisual 
dos recursos não 

verbais

Não Verbais
(expressão facial e 

gestos)

O contexto de sala de aula favorece 
determinadas expressões faciais e 

não outras. 
Os recursos não-verbais são 

relevantes para a problematização 
dos conteúdos e formas de 
normatizar e administrar a 

autoridade, a responsabilidade e a 
disciplina.

Eles podem favorecer a participação 
e interação dos estudantes, bem 

como funcionar como fatores 
cognitivos, com implicações 

significativas para o processo 
ensino/aprendizagem.

O trabalho acerca da expressividade 
do professor deve contemplar 

as diferentes dimensões do agir 
comunicativo.

Novos estudos se fazem 
necessários para conhecer os 

recursos de expressividade 
empregados pelos professores.

BARBOSA 
et al.,
2009

Educação

13   Professores de 
Educação Superior – área 

de Ciências Biológicas

(Situação Controlada)

Solicitação de 
realização de 
expressões 

específicas a 
partir de uma lista 

de vocábulos. 
Gravações de voz 
e Video-gravação 

de expressões 
faciais; Questionário 

semiestruturado; 
Teste de prosódia 

com análise 
acústica –  para 

caracterização da 
expressividade 

vocal do
docente; Análise 

da fluência verbal; 
Análise dos recursos 
não verbais – gestos 
e expressão facial.

Vocais 
(o texto refere verbais, 

mas na prática recai em 
recursos vocais)

e
Não Verbais

(expressão facial e 
gestos)

A expressividade pode influenciar a 
interação e a construção de

significados por parte dos discentes. 
A formação do professor requer 

mais estudos sobre análise de como 
os marcadores de expressividade 
docente funcionam em contexto 

de sala de
aula e em que medida estes 

determinam a evolução da interação 
e construção de significados

específicos.

continuação

continua...
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AUTOR ANO ÁREA DO 
PERIÓDICO

SUJEITOS E INSTÂNCIA 
DE ABORDAGEM  ESTRATÉGIA RECURSOS DE 

EXPRESSIVIDADE RESULTADOS

CHAVES; 
COUTINHO; 
MORTIMER,

2009

Educação

13 
discentes de Licenciatura 

em Química

(Formação Inicial - 
atividade de preparação 

para a docência)

Video-Gravações de 
aulas ministradas 
por graduandos 
em Licenciatura 
em Química a 

estudantes de um 
colégio técnico.

Análise perceptivo-
auditivo e perceptivo-
visual dos recursos 
de expressividade

Vocais (o texto refere 
verbal, mas na prática 

recai em recursos 
vocais de entonação, 
pitch, loudness, 

velocidade de fala, 
articulação, pausas e 

fluência) 

Não Verbais (postura e 
gestos)

Houve uso de diferentes recursos; 
no entanto os sujeitos apresentaram 

dificuldades em empregar os 
recursos vocais para enfatizar, 

realçar e garantir a expressividade 
no discurso. Também apresentaram 
posturas inadequadas e dificuldades 

em empregar os recursos não-
verbais da expressividade, além de 
usarem gestos adaptadores para 
aliviar ansiedade e nervosismo.

Os sujeitos puderam refletir acerca 
de aspectos da expressividade e 

aprimorá-los
O estudo aponta necessidade 
de novas pesquisas com maior 

refinamento metodológico.
A análise da expressividade no 

contexto das práticas discursivas 
em sala de aula deve levar em 

conta a forma como o professor 
trabalha, o tipo de aula, os 

conteúdos disciplinares em questão, 
o envolvimento emocional do 

professor, as estratégias que utiliza 
e a visão de processo ensino-
aprendizagem, dentre outros 

aspectos.

OLIVEIRA 
BRITO,
2007a

Educação

Três professores de 
Educação Básica - Ensino 

Médio

(Serviço)

Acompanhamento 
de aula do professor 

para avaliação 
dos juízes: a) 

pesquisadora e 
fonoaudiólogas 

por meio da 
Escala Brandi de 
avaliação da voz 
falada; e.alunos 

do Ensino Médio, 
que pode meio 

de questionários 
avaliaram a 

articulação e a 
inteligibilidade da 
fala do professor

Orais/Vocais 
(articulação)

A inteligibilidade da fala se mostrou 
associada à articulação - quanto 

mais marcante a articulação, melhor 
a compreensão. 

A articulação da fala do professor é 
extremamente importante.

O aprimoramento comunicacional 
do professor deve ser visto como 

um recurso facilitador do processo 
ensino-aprendizagem.

OLIVEIRA
BRITO,
2007-b

Saúde

Três professores de 
Educação Básica - Ensino 

Médio

(Serviço)

Acompanhamento 
de aula do professor 

para avaliação 
dos juízes: a) 

pesquisadora e 
fonoaudiólogas 

por meio da 
Escala Brandi de 
avaliação da voz 
falada; e.alunos 

do Ensino Médio, 
que pode meio 

de questionários 
avaliaram a 

articulação e a 
inteligibilidade da 
fala do professor

Orais/Vocais 
(articulação

Os alunos foram capazes de 
avaliar, de maneira coerente com 
a avaliação profissional, a nitidez 

articulatória dos seus professores. 
Os resultados mostram que nem 

sempre a articulação excessiva traz 
aspectos positivos, bem como
a articulação insuficiente nem 

sempre traz aspectos negativos 
para o ensino. 

A expressividade do professor pode 
influenciar seus alunos tanto positiva 

quanto negativamente.

continuação
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O quadro 2 evidencia que são 
poucas (apenas dez!) as publica-
ções em periódicos que abordam 
a questão da expressividade de 
professores - e que nenhuma de-

-
fessor de Educação Física Escolar. 

Uma análise mais detalha-
da mostra que várias publica-
ções são produzidas por alguns 
grupos de pesquisadores, uma 
vez que autores se repetem e/
ou se revezam. É possível ob-
servar, por exemplo, que quatro 
dos estudos publicados são de-
rivados de um mesmo coletivo 
(AZEVEDO et al., 2014; CHAVES, 
COUTINHO, MORTIMER, 2009 e 
2010; BARBOSA et al., 2009); 
outros dois estudos de outro gru-
po (ROMANO et al., 2011;2012) 
e mais dois de outra dupla (OLI-
VEIRA; BRITO, 2007a; 2007-
b). Fica evidente que a mesma 
pesquisa acaba tendo desdobra-
mentos em duas ou mais publi-
cações, o que mostra que, na re-
alidade, é ainda mais restrito o 
menor o panorama dos campos 
de estudo, de experiência, de in-
tervenção e dos grupos envolvi-
dos com as publicações que se 
voltam para a questão da ex-
pressividade docente. 

Destaca-se, aqui, a necessi-
dade de expansão das pesqui-

-
pos de pesquisadores, sujeitos e 
realidades nelas envolvidas. En-
tende-se que o enriquecimento 
da literatura se daria a partir do 
desenvolvimento de estudos de 
caráter interdisciplinar, voltados 
para professores de diferentes 
disciplinas e níveis de Educação, 

do setor público e/ou privado, 
bem com a diversidade das con-
dições de trabalho e realidades 
do cenário educacional brasilei-
ro, e que os estudos desenvolvi-
dos recebam esforços e investi-
mentos no sentido da publicação 
em periódicos.

As publicações se deram a 
partir de 2007, com média de 
1,1 publicação por ano, sendo 
que nos anos de 2008 e 2013 
não houve publicação alguma 
envolvendo a temática.

No que diz respeito à área dos 
periódicos nos quais os estudos 
foram publicados, prevalece a da 
Educação (40%), seguida por: Fo-
noaudiologia (30%), Enfermagem 
(20%) e Saúde (10%), o que con-

questão. Ressalta-se, aqui, que 
não houve publicações em perió-
dicos de Educação Física. 

Referente aos sujeitos, obser-
va-se que nove (90%) publica-

apenas um estudo (10%) estu-
dantes de licenciatura. Dentre 
aqueles que envolvem professo-
res já formados, nota-se que a 
metade (50%) tem como campo 
a Educação Superior, um (10%) 
a Educação Especial, um (10%) 
a Educação Básica – Ensino Mé-

de ensino. Faltam estudos sobre 
expressividade com professo-
res das várias disciplinas (e des-
taca-se, aqui, especialmente de 
Educação Física) que atuam em 
Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e Pós-Graduação.

Apesar da característica qua-
litativa dos estudos analisados, 
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cabe comentar que o número de 
sujeitos envolvidos nas pesqui-
sas que originaram as publica-
ções acaba, na maioria das vezes, 

-
tar aplicações e generalizações 
dos resultados. Apenas uma pu-
blicação envolve um número ex-
pressivo de professores (SERVI-
LHA; COSTA, 2015); a maioria 
(50%) envolve de um a três su-
jeitos e dois (20%) não explici-
tam o número exato de profes-
sores participantes. Quanto aos 
graduandos em licenciatura, são 
apenas 13, e da área de Quími-
ca – não houve estudos com es-
tudantes de outras licenciatu-
ras, nem pedagogia. E, cabe, 
aqui, considerar, ainda, que al-
gumas publicações derivam da 
mesma pesquisa e têm, portan-
to, os mesmos sujeitos (ROMA-
NO et al., 2011; 2012; OLIVEI-
RA; BRITO, 2007a; 2007b). Há 
necessidade de mais pesquisas 
envolvendo maior quantidade 
de sujeitos, sejam eles profes-
sores ou estudantes de diferen-
tes licenciaturas. 

Quanto à instância em que os 
sujeitos foram abordados nos es-
tudos, o que se percebe é a pre-
valência da circunstância da atu-
ação em serviço (80%). A maioria 
das pesquisas sobre expressivi-
dade do professor focalizam um 

para análise, sem preocupação 
com o tipo de preparo e/ou opor-
tunidades de treinamento do tra-
balhador a este respeito. Ape-
nas um estudo (10%) se voltou 
para a investigação da expressi-
vidade no momento da formação 

inicial, durante a graduação em 
licenciatura; mas o foco recai na 
análise pontual e o estudo não 
menciona se os alunos envolvi-
dos dispunham ou não, em sua 
grade curricular, de discipli-
nas voltadas para o desenvol-
vimento deste aspecto (CHA-
VES; COUTINHO; MORTIMER; 
2009). Outro estudo (10%) se 
valeu de situação controlada e 
apartada da realidade de tra-
balho (BARBOSA et al., 2009). 

Nas publicações analisadas, a 
expressividade se apresenta como 
um objeto de análise, e não como 
um conteúdo trabalhado e/ou de-
senvolvido junto ao professor. 
Cabe destacar a necessidade de 
geração de espaços sociais edu-

professor e também àquele que já 
se encontra no mercado de traba-
lho, oportunidades para o conhe-

o desenvolvimento da expressivi-
dade docente. 

Não foram encontradas publica-
ções que investigassem processos 
de desenvolvimento da expres-
sividade docente em contextos 
de formação inicial e/ou conti-
nuada (as investigações ocorrem 

nunca no bojo de ações formati-
vas ou educativas especialmen-
te voltadas para a questão). Dis-

o desenvolvimento da expressi-
vidade docente poderiam ser in-
cluídas na grade curricular dos 
cursos de graduação em Peda-
gogia e demais Licenciaturas; 
e também de Especialização e 
Mestrado (Stricto e Lato Sensu)
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em Educação, no sentido da qua-

do educador. Em processos de as-
sessoria e formação continuada 
do professor, no que compete às 
contribuições e participações da 
Fonoaudiologia, cabe lembrar que 
Grupos de Vivência de Voz pode-
riam ser realizados junto às esco-
las, uma vez que eles são reconhe-
cidos como importantes espaços 
sociais para o desenvolvimento da 
percepção da voz, da valorização 
da imagem vocal, da expressivida-
de docente e da promoção da saúde 
escolar (PENTEADO; ROSSI, 2006; 
PENTEADO; SANTOS, 2015).

As estratégias metodológi-
cas mais empregadas nas publi-
cações analisadas foram, em or-
dem decrescente de prevalência 
de ocorrência: análise percepti-
vo-auditiva da voz e fala (80%); 
vídeo-gravação e análise percep-
tivo-visual dos gestos e expres-
sões faciais (50%); questioná-
rios (40%); observação (20%); 

-
ses: discursiva, verbal, acústica, 
cada uma com 10%. Fica eviden-
te a primazia da ênfase em estra-
tégias que possibilitam análise de 
dados referentes à voz. Isso mos-
tra que os estudos em expressi-
vidade do professor têm sido um 
desdobramento de preocupações 
na maioria das vezes centradas 
na questão vocal; ainda distan-
tes de uma visão ampla e abran-
gente que envolveria os recur-
sos verbais, vocais e não verbais 
de maneira integrada (KYRILLOS, 
2005) e/ou de uma visão que, se-
gundo Ferreira (2005), vincularia 
a voz às práticas de linguagem, 

nas atitudes, situações e contex-
tos de trabalho que envolvem o 
processo de interlocução e a me-
diação pedagógica. 

As estratégias que envolveram 
observação e/ou vídeo-gravação 
do professor em atividade de aula 

-
biente de sala de aula convencio-
nal – uma realidade distinta da do 
professor de Educação Física es-
colar que, na maioria das vezes, 
realiza sua atividade em espaços 
abertos, como campos e quadras. 

Os recursos de expressivida-
de investigados nas publicações 
analisadas neste estudo foram, 
em ordem decrescente de pre-
valência de ocorrência: recursos 
vocais (90%), recursos não ver-
bais (60%) e recursos verbais 
(10%). Percebe-se que a ques-
tão corporal é menos investiga-
da que a oral/vocal; e que os re-
cursos verbais não têm sido foco 
de investigação.

-
des, nas diferentes publicações, 
em relação às terminologias em-
pregadas para descrever os recur-
sos de expressividade (KYRILLOS, 
2005), uma vez 30% das publi-
cações empregam o termo recur-
sos verbais e, no entanto, anali-
sam os recursos vocais. Nota-se, 
também, que há compreensão e 
interpretação restritas da expres-
sividade: em 20% dos estudos re-
ferentes a recursos vocais apenas 
um dos aspectos foi investigado (a 
articulação). Um estudo sobre ex-
pressividade feito com fonoaudi-

-
nais da voz (radialistas) também 
mostrou falta de experiência na 
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utilização do termo expressivida-
de vocal/oral, sendo este conceito 
ainda novo junto à categoria (VIO-
LA; GHIRARDI, FERREIRA, 2011). 

Além disto, a análise das pu-
blicações que tratam dos recur-
sos não verbais mostra que fo-
ram considerados os gestos 
(60%), e que a expressão facial 
foi levada em conta em apenas 
três estudos (30%) e com a pos-
tura em uma somente (10%). 
Uma vez que se leve em conta 
que os recursos não verbais en-
globam o corpo em suas postu-
ras, posições, deslocamentos, 
gestos, olhares, expressões fa-
ciais, meneios de cabeça e apa-
rência física (KYRILLOS, 2005; 
PENTEADO; SILVA, 2014b), no-
ta-se que vários aspectos inte-
grantes dos recursos não verbais 
sequer vêm sendo considerados, 
o que deixa evidente a restrição 
na compreensão da terminolo-
gia, nas publicações analisadas. 
As pesquisas em expressivi-
dade docente devem se voltar 
para uma compreensão e leitu-
ra abrangente dos recursos ver-
bais, vocais e não verbais.  

Os resultados das publicações 
sinalizam para considerar a ex-
pressividade do professor como 
importante recurso pedagógico, 
que gera efeitos positivos e/ou 
negativos e tem implicações sig-

-
no/aprendizagem.

A expressividade, segun-
do as obras analisadas na pre-

a interação e a participação dos 
sujeitos, bem como contribuir 
para normatizar e administrar a 

autoridade, a responsabilidade 
e a disciplina, além de colaborar 

e funcionar como fator cognitivo 
relevante para a problematiza-
ção de conteúdos. 

Na escola o corpo (seja do 
educador e/ou dos educandos) 
responde a demandas referentes 
às emoções e à organização cole-
tiva, liberdade, proximidade, dia-
logicidade, cooperação e perten-
cimento. Por esta razão o corpo, 
na escola, reclama um lugar de 
expressividade crítica e conscien-
te que corrobora para a criação 
e a aprendizagem (SOUZA; MA-
CHADO; CUNHA, 2009). Pesqui-

-
mam as funções da comunicação 
não verbal do professor, como 
elemento co-adjuvante no mane-
jo da classe e função disciplinar, 

dos alunos e na criação de uma 

motivação e participação em sala 
de aula (ZEKI, 2009).

No caso do professor de Educa-
ção Física, sabe-se que a expres-
sividade está relacionada com as 

-
sionais de motivação dos alunos, 
para a prática da atividade físi-
ca, e engajamento em um pro-
cesso educativo envolto em uma 
atmosfera propensa à vitalidade, 
à energia, ao vigor, ao dinamis-
mo e à saúde (PEDROZA; PRADO; 
MACEDO, 2010); de modo simi-
lar aos técnicos e preparadores fí-
sicos de futebol , que igualmen-
te dispõem da expressividade nas 
ações de comunicação/orienta-
ção, apoio/motivação e liderança/
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comando dos atletas/jogado-
res (PENTEADO; SILVA, 2014a). 

-
cursos orais/vocais têm relevân-
cia primordial no trabalho do pro-
fessor de Educação Física e que a 
sua saúde vocal requer atenção e 
cuidado, já que a voz precisa es-
tar sempre em perfeitas condições 
para uma performance que envol-
ve projeção, competição sonora e 
vocalização continuada em inten-
sidade elevada e gritos (TROUT; 
MCCOLL, 2007). 

Sabe-se que os professores 
constituem a categoria que mais 
sofre com problemas de voz em 

as condições de trabalho docen-
te podem representar fatores 
de risco para disfonias, atuando 
como determinantes e predispo-
nentes do processo saúde-do-
ença-cuidado relacionado à voz 
(JARDIM; BARRETO; ASSUN-
ÇÃO, 2007; ARAÚJO et al., 2008; 
ALVES et al., 2009; FERREIRA et 
al., 2014; PRZYSIEZNY; PRZY-
SIEZNY, 2015). No caso do pro-
fessor de Educação Física escolar, 
este enfrenta situações que con-

grupos de pessoas; fazer uso in-
tensivo e contínuo da voz por 
longo período de tempo; carga 
de uso vocal elevada; exposição 
a mudanças ambientais e condi-
ções climáticas adversas, como 
vento e chuva; demandas de co-
municação em ambientes ruido-
sos e com alto nível de reverbe-
ração; esforço vocal, aumento 
da intensidade e frequência e/
ou uso do grito para se fazer ou-
vir pelos alunos/jogadores que 

se encontram à distância; tudo 
isso, na maioria das vezes, sem 
contar com preparo e orientação 
sobre cuidados adequados (SI-
MÕES, 2000; TROUT; MCCOLL, 
2007; STEFFANI; VIECELI; GRA-
SEL, 2011). 

-
blicações analisados na presen-
te revisão apontam perspecti-

propondo incluir o trabalho com as 
questões de expressividade oral e 
corporal nos cursos de formação 
de professores. É indicada a neces-
sidade de mais pesquisas sobre a 
expressividade docente e de como 
ela contribui para a interação, a re-
lação professor-alunos, a constru-

mediações pedagógicas e outros 
processos. E isso deve ser feito 
considerando o contexto de aula, 
a forma como o professor traba-
lha, o tipo de aula, as estratégias 
empregadas, os conteúdos disci-
plinares, o envolvimento emo-
cional do professor e visão de 
processo ensino-aprendizagem, 
dentre outros aspectos. 

Ressalta-se que a compreen-
são das funções e dos efeitos da 
expressividade docente, na Edu-
cação, ainda carece de investi-
gações cuidadosas.

-
dos analisados nesta revisão não 
tratam da expressividade como 
componente da hexis que inte-
gra o habitus docente; de manei-
ra que apresentam contribuições 
restritas para a compreensão da 
cultura docente.
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O estudo evidenciou a escas-
sez de publicações em periódi-
cos sobre expressividade do pro-
fessor em geral e a limitação do 
panorama a elas referente, bem 
como a ausência de estudos que 
envolvem o professor de Educa-
ção Física Escolar. 

As publicações analisadas apre-

da terminologia referente aos di-
ferentes recursos de expressivi-
dade, com restrições e limitações 
na compreensão e na investiga-
ção dos recursos abordados.   

Há necessidade de desenvolvi-
mento de estudos sobre expres-
sividade do professor que sejam 
orientados por uma concepção 
pautada pela linguagem e abran-
gente e integradora dos seus di-
ferentes recursos. A questão da 
expressividade precisa ser am-
bientada nas práticas educati-
vas escolares e levar em con-
ta a complexidade das relações, 
demandas e questões imbrica-
das nos processos de trabalho 
docente e ensino-aprendizagem 
nas variadas disciplinas, cursos e 
níveis de Educação. 

Além disto, há necessidade de 
estudos que compreendam a ex-
pressividade em uma perspecti-
va de linguagem e de corporei-
dade, como integrante da hexis
que integra o habitus docente.

Alguns espaços sociais apre-
sentam potencial especialmen-
te profícuo para o estudo, a re-

o trabalho com a expressivida-
de docente. Destacam-se, aqui: 
os cursos de formação inicial (li-
cenciaturas), tendo como campo 
as práticas e os estágios; os pro-
cessos de formação continuada 
em serviço, tendo como campo 
a sala e/ou espaços de aula; os 
cursos de pós-graduação stricto
e lato sensu em Educação, tendo 
como campo as práticas docen-
tes de ensino em Educação Su-

grupos de vivência e de asses-
soria fonoaudiológica a profes-
sores; dentre outros que possam 

-
cativas formais e informais que 
contribuem para a formação e a 

Estudos sobre a expressivi-
dade no trabalho docente re-
querem maior atenção no cam-
po da Educação. 
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