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RESUMO 

 

Essa pesquisa trata de detalhar o funcionamento dos mecanismos e processos fônicos 

voluntários e involuntários, tendo como base teórica os textos de Boone e McFarlane 

(1994); as discussões das inter-relações do canto com outras disciplinas, visando 

valorizar o ensino do canto; e a investigação das formas de como estimular a criatividade 

do professor na adaptação e criação de vocalizes e exercícios, que se tratam de apenas 

sugestões para a área de ensino do canto. Resultou da leitura, reflexão e composição de 

um Corpus de Textos ( BAUER e GASKELL, 2003, p. 496), que possibilitou elaborar 

justificativas para cada exercício e vocalize apresentado. Tendo escolhido o conjunto de 

textos, que constituem neste estudo os dados que foram utilizados, espera-se que a análise 

dos 5 exercícios e vocalizes propostos, promova o alargamento da discussões sobre a 

Didática do Canto, tendo em vista a melhora da preparação vocal do cantor. Ressalta-se, 

como conclusão, que há uma necessidade de mais publicações e descrições de 

metodologias de ensino nesta área. 
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ABSTRACT 

 

This research comes to detailing the operation of voluntary and involuntary phonic 

mechanisms and processes, with the theoretical basis of Boone & McFarlane’s studies 

(1994); discussions of the interrelationships with other disciplines, aimed at enhancing 

the teaching of singing; and the investigation of ways of how to stimulate the creativity of 

the teacher in adapting and creating vocalizes and exercises, that these are only 

suggestions for the teaching area. Resulted from the reading, reflection and composition 

of a Corpus of Texts (BAUER and GASKELL, 2003, p. 496), which allowed elaborate 

justifications for each exercise and presented vocalize. Having chosen the set of texts that 

constitute this study the data used, it is expected that the analysis of five proposed 

exercises and vocalizes, promote the extension of discussions on the Teaching of Singing, 

with a view to improvement of vocal preparation singer. It should be noted, in 

conclusion, that there is a need for more publications and descriptions of teaching 

methodologies in this area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, que trata do canto lírico e, especificamente do cantor, se estrutura 

em três etapas. A primeira, desenvolve uma leitura de textos teóricos que 

fundamentam a área; a segunda, como diversas disciplinas podem servir de 

referência  para o ensino do canto; e, por fim, a terceira, de proposta que pretende ser 

criativa de exercícios e vocalizes para o cantor, a partir das análises advindas da 

leitura e estudo destes textos teóricos. Portanto, a Metodologia de Pesquisa é 

Qualitativa e trata de dados qualitativos1; e a criação de exercícios e vocalizes 

propostos só se tornou possível consideradas as análises textuais, do Corpus de 

Texto2, que subsidiaram os exercícios e vocalizes. Desta forma, a 

MetodologiadeAnálise proposta envolve a discussão da relação necessária entre os 

textos teóricos e os diferentes aspectos dos exercícios criados/propostos. Para cada 

exercício, um conjunto de justificativas é apresentado, numa relação analógica. Para 

cada etapa dos exercícios e vocalizes, uma FundamentaçãoTeóricaserá desenvolvida 

como sustentação para a pesquisa. Não se trata, portanto, de uma relação teórica 

dissociada dos exercícios propostos, mas de uma criação embasada nos estudos feitos 

dos textos elencados e escolhidos para esta finalidade: nortear o cantor quanto ao 

bom desempenho com a voz. 

A hipótese desta pesquisa é a de que se pode desenvolver exercícios criativos e 

vocalizes para o cantor, tendo em vista a literatura da área, tendo em vista a 

                                                           
1Dados Qualitativos – Este termo, comodefinido por BAUER e GASKELL(2003) referem-se a dados não 

estruturados, por exemplo, transcritos de entrevistas abertas, anotações de campo, fotografias, documentos ou 

outros recursos (2003, p. 496). 
2Corpus de Texto – Este termo, como definido por BAUER e GASKELL(2003), trata-se de um conjunto 

limitado de materiais, determinado de antemão pelo analista, com certa arbitrariedade, e sobre o qual o trabalho é 

feito (2003, p. 496). 
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bibliografia específica; justificadas as razões que norteiam a criação de exercícios e 

vocalizes específicos. 

O cantor é o objeto da pesquisa. Ele é a um só tempo, instrumentista e instrumento 

musical. Na pedagogia da voz o cantor-instrumento e o cantor-instrumentista se 

confundem. A ele cabe construir o próprio instrumento musical (voz) enquanto 

aprimora suas habilidades de instrumentista (intérprete). O canto lírico é uma 

emissão de alto rendimento e exige constante treinamento e, nesse processo, o 

professor cumpre um papel imprescindível.“Do entendimento de todas as ações e 

relações intersetoriais advirá a segurança para que professores de voz possam 

improvisar exercícios eficientes visando à readaptação dos órgãos e funções” 

(LOUZADA, 1982). 

O interesse por esse tema surge, na maioria das vezes, nos curso de bacharelado em 

canto, quando o aluno questiona a formação do cantor. Devido às suas dificuldades 

técnicas, observa-se a necessidade de se entender a fonação. Percebe-se, nesta fase da 

vida do cantor estudante, uma evidente diferença entre uma voz que  consideraideal 

(mental) e a voz real (física). Pode começar, então, pesquisas a partir da literatura 

acerca daanatomofisiologia, dos mecanismos e dos processos vocais, somados à 

vivência multidisciplinar em fonoaudiologia, em yôga e em bioenergética. Também 

pode se iniciar  a criação/elaboração de exercícios para auxiliar o  estudo regular, a 

prática diária do canto. Começa-se a traduzir as imagens mentais utilizadas pelo 

professor para a linguagem da anatomofisiologia. Nota-se que pode aparecer, - tendo 

como base  a própria experiência, que não pode ser generalizada, pois nem todos têm 

os problemas que o autor teve - ,  uma divisão entre a mente e o corpo na construção 

da voz. 
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Se houver esta divisão, detecta-se, então, alguns problemas: Quais aspectos da 

fonação são voluntários e quais são involuntários? Quais músculos e processos 

funcionam sob controle direto e quais funcionam apenas sob estímulo? É possível 

atingir a musculatura intrínseca (involuntária) através da musculatura extrínseca 

(voluntária)?  Qual a função da mente e qual a função do corponesse processo? 

            O objetivo geral dessa pesquisa resulta das questões elencadas acima:    

1- detalhar o funcionamento dos mecanismos e processos fônicos voluntários e 

involuntários; 

2- discutiras inter-relações do canto com outras disciplinas; 

3- investigar formas de estimular a criatividade do professor na adaptação e criação 

de vocalizes e exercícios.  

            Embora a pesquisa científica sistematizada sobre a voz ainda seja recente, se 

comparada a outras áreas do conhecimento, segundo BOONE & MCFARLANE 

(1994), “o avanço na instrumentação computadorizada melhorou imensuravelmente a 

avaliação e a terapia vocal”. Pesquisas na área de fonoaudiologia (PINHO, 2001) que 

tratam de patologias vocais e possíveis terapias; além de literatura específica do 

canto escrita por competentes cantores (MANSION, 1947); como por médicos 

(LOUZADA, 1982), (SEGRE & NAIDICH, 1992), constituem uma bibliografia que 

contempla vários aspectos do conhecimento vocal. A literatura que trata do corpo e 

suas terapias, como descrevem (REICH, 1979), (LOWEN, 1982), (PIERRAKOS, 

1997), e outros autores da teoria bioenergética, também pode ser usada no 

entendimento da função psicológica e emocional da voz. O yôga é uma ciência 

milenar que também tem muito a acrescentar no entendimento das funções corporais, 

vitais para uma boa emissão vocal (DEROSE, 1996).Mas as maneiras que estas áreas 
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do conhecimento podem ajudar ao cantor não serão objeto de discussão deste estudo; 

podendo ser objeto de estudo em outras pesquisas subseqüentes.  

            Mesmo com a disponibilidade de pesquisas e material bibliográfico sobre 

voz, percebe-seque há uma pequena produção de material científico que conecte 

anatomofisiologia e criatividade, ou ainda, objetividade e subjetividade na didática 

vocal. Os materiais existentes, escritos por fonoaudiólogos e médicos, contemplam a 

objetividade dos mecanismos e processos vocais. Já a literatura escrita por cantores, 

em geral, contempla a subjetividade do ensino vocal, como a utilização de imagens e 

aplicação de determinados vocalizes, muitas vezes, sem conexão com a 

anatomofisiologia. Mas não se pode afirmar este aspecto, neste texto,  com segurança 

pois seria preciso mais pesquisa sobre estas relações.  

Tem-se, para ilustração, como referência sobre estudos que tratam dos distúrbios 

vocais, um estudo sobre prevalência de problema vocal, de Hackworth (2013), que 

apresenta a avaliação de patologias de algumas linguagens faladas,gravadas de 

professores de música e de não músicos. O estudo examina se os professores de 

música são mais suscetíveis a problemas vocais do que os professores de outras 

disciplinas. As gravações feitas dos sujeitos participantes foram analisadas por 

psicólogos de linguagem falada, com média de 20 anos de experiência clínica.  

Os resultados mostraram que não houve diferenças significativas na avaliação entre 

os músicos e não músicos. As variações individuais dos escores mostraram que não 

houve nenhuma tendência para um grupo ou outro, mas decorreram de aspectos 

resultantes da higiene vocal (cuidado com a voz) de cada professor. As sugestões 

para futuras pesquisas incluem maneiras para ajudar os professores a manipularem os 

problemas vocais individuais (HACKWORTH, p. 26, 2013). 
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Sabendo-se que há problemas com a utilização da voz,este texto de discussão 

pretende auxiliar aos profissionais do canto a promover um olhar objetivo sobre a 

subjetividade da voz. Investigarcaminhos concretos para lhes instigar a criatividade e 

a independência na solução de problemas seria a meta a alcançar. 

Quanto aos capítulos desta pesquisa, na Introdução, apresentou-se, como acima, o 

que será discutido na dissertação: detalhamento do funcionamento dos mecanismos e 

processos fônicos voluntários e involuntários; discussõesdas inter-relações do canto 

com outras disciplinas; e a investigaçãodas formas de estimular a criatividade do 

professor na adaptação e criação de vocalizes e exercícios.O Capítulo 2, trata da 

Anatomofisiologiada voz. O Capítulo 3, da Contribuição Multidisciplinar, de como 

as mais diversas disciplinas influenciam no canto e vice-versa. O Capítulo 4, da 

Metodologia de Pesquisa e da Metodologia de Análise. Seu sub-item trata da 

apresentação dos Vocalizese Exercícios criados a partir daspropostas e 

fundamentações teóricas, desenvolvidas nos capítulos anteriores, tendo como base os 

pressupostos dos autores, adaptados de outras disciplinas para o canto. O Capítulo 5, 

trata da Análise e Conclusões Finais. 
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2ANATOMOFISIOLOGIA DA VOZ 

Os conceitos a seguir relacionados resultaram de leituras de estudos das áreas 

específicas e, portanto, servem de base para a discussões que serão feitas. Não se 

tratam de definições elaboradas pelo autor pois que se baseiam, na maior parte dos 

textos, no que foi ensinado por Boone e McFarlane (1994). 

ANATOMIA 

A anatomia humana é o campodaBiologiaresponsávelporestudar a formae a estrutura 

do organismo humano, bem como as suas partes. O nome anatomia origina-se do 

grego ana, que significa parte, etomnei, que significa cortar; ou seja, é a parte da 

Biologia que se preocupa com o isolamento de estruturas e seu estudo. 

A anatomia utiliza principalmente a técnica conhecida como dissecação, que se 

baseia na realização de cortes que permitem uma melhor visualização das estruturas 

do organismo. Essa prática é muito realizada atualmente nos cursos da área da saúde, 

tais como medicina, odontologia e fisioterapia. 

 

FISIOLOGIA 

Para estudar um organismobasta saber, inicialmente, quais são os órgãos que o 

compõem. Mas, para o estudo do canto é fundamental compreender todo o seu 

funcionamento e as atividades desenvolvidas por cada uma dessas estruturas. 

A Fisiologia é o ramo da Biologia dedicado à compreensão dofuncionamento do 

corpo, sendo responsável por desvendar todos os processos físicos e químicos 

envolvidos na manutenção da vida.  
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DIFERENÇAS ENTRE FISIOLOGIA E ANATOMIA 

A fisiologia é uma só para todos ao passo que a anatomia não, é individual e deve ser 

respeitada. Portanto existem regras gerais que devem ser aplicadas a todos sem 

esquecer a individualidade. 

 

O CANTO É UM INSTRUMENTO DE SOPRO OU CORDA? 

As diferenças entre os instrumentos de sopro e os de cordas ilustram, nos 

seus alcances tímbricos, o que acontece quando o cantor utiliza o seu corpo como 

seu instrumento sonoro. Freitas (2007) lembra o duelo entre Marcias e Apolo, 

quanto às explicações do que seriam os efeitos sonoros dos dois instrumentos 

distintos: 

O mito do duelo entre Marcias e Apolo, por exemplo, ilustra a tensão entre os 

instrumentos de corda e sopro. Marcias, considerado como extremamente hábil na 

arte do aulos (instrumento de sopro feito com ossos), é escalpado por Apolo por 

ameaçar sua soberania como instrumentista (FREITAS, 2007, p.30). 

          Já a voz pode ser consideradaum instrumento de sopro e de corda a um só 

tempo, pois gera uma tensão de ar nas cordas vocais; e esta tensão  acompanhará o 

cantor por toda a sua vida. Cabe o cantor administrar essa tensão que passa a existir 

dentro de seu organismo quando emite o som.  

O ar sai dos pulmões e percorre seu caminho em direção às pregas vocais3 e 

as faz vibrar. A partir daí,  cantor deve acoplar a sonoridade que sai da sua glote à 

sua caixa de ressonância,ouseja, à faringe, à boca e às fossas nasais (LOUZADA, 

1982).  

Oapoiosubglótico: o sopro; o glótico: o som laríngeo; e supraglótico: a 

ressonância, as vogais econsoantes que formamaspalavras são elementos que se 

                                                           
3Pregas vocais - nomemaisrecente que se dá ao que foi conhecido por séculos como cordas 

vocais. 
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unem para produzir o fenômeno conhecido como voz.O cantor deve, portanto, 

equalizar essas três funções para obter uma maior otimização de sua produção vocal.  

Observa-se estes processos na ilustração da Figura 1, a seguir: 

 

Figura 1 – Subsistemas ressonatório, fonatório e respiratório  4 

 

Sabe-se que ter uma boa voz não é o bastante poisé preciso aindainterpretar as 

canções.Não basta cantar uma canção pois para se interpretar bem aquilo a que se 

propõe é preciso buscar uma boa dicção, um entendimento profundo do texto e um 

conhecimento do próprio corpo, que possibilitem ao intérprete obter uma liberdade 

expressiva e comunicativa com o público.O cantor não tem que ser necessariamente 

um ator. O que se pode  dizer quanto à atuação do cantor é que a expressão facial e 

corporal corroboram na criação da interpretação e de certo modo podem torná-la 

                                                           
4FIGURA 1 - Subsistemas ressonatório, fonatório e respiratório. 

http://vozdelisboa.blogspot.com.br/2012/01/quais-sao-os-subsistemas-da-producao-de.html 
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mais interessante.Espera-se do cantor que ele dê vida às palavras, procurando 

traduzir o mais proximamente as idéias de um compositor. Seja na ópera, no lied, na 

chanson ou no canto popular, em qualquer idioma, o cantor deve interpretar (de 

forma consciente) o que está cantando. 

É impossível um ser humano viver sem tensão.Mesmo que um sujeito cantor 

consiga obter uma forma o mais relaxada possível de utilizar sua musculatura poderá 

apresentar certo nível de tensão; pois enquanto houver vida haverá tensão. Mas essa 

tensão não deve chegar a ser excessiva e é preciso que o cantor aprenda a 

controlarseus níveis de tensão interna e, consequentemente, a externa. Os seres 

humanos são atingidos o tempo todo por estímulos do mundo interior e exterior. 

Emoções, sentimentos, pensamentosesonhos são alguns dos elementos que fazem 

parte da vida interior. Cabe ao cantor entender o papeldos estímulos que recebe do 

mundo que o rodeia.   Cabe a ele atuar na preparação de seu corpo, através de 

técnicas adequadas.  Como todo instrumentista, tem que se preparar para dominar o 

seu instrumento para realizar sua arte.  

Na Figura 1, pode-seobservaros subsistemas respiratório, fonatório e 

ressonatório. É curioso notarque não existe um sistema fonatório (especificamente) 

em nenhum tratado de fisiologia, visto que o homem pega de empréstimo vários 

sistemas para produzir a voz.  
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Figura 2 – Mecanismo do ar5. 

 

          O ar sai dos pulmões apoiados pelo diafragma e faz vibrar a laringe; e o som 

produzido é amplificado na própria laringe, faringe, boca e fossas nasais. É um 

mecanismo muito simples de entender, mas muito difícil de dominar; e para 

compreender o canto, primeiramente tem-se que ver a função de cada elemento 

envolvido na fonação. A função primal da respiração é manter o ser vivo. Paraisso o 

diafragma se contrai e o ar entra através da cavidade nasal ou da boca, desce pela 

laringe, faringe, traqueia e esôfago e atinge os pulmões provocando o enchimento 

desses (movimento de inspiração, e ao sair (movimento de expiração), faz o caminho 

inverso. Tem-se na respiração elementos que são conscientes, como o controle da 

                                                           
5FIGURA 2 - http://dsr2c.blogspot.com.br/2014/05/doencas-do-sistema-respiratorio.html 

 

 



 11 

quantidade de ar que entra nos pulmõese elementos que são inconscientes, 

comandados pelo cérebro. Não se precisa pensar na respiração para respirar(pois é 

um ato involuntário). 

Para a compreensãoda produção da voz tem-se que conhecer os três 

subsistemas que são relacionados entre si: a respiração, a vocalização e a 

ressonância; que serão discutidos a seguir:  

RESPIRAÇÃO 

Segundo Boone e McFarlane (1994), a respiração passa-se em dois momentos: a 

inspiração e a expiração. Para eles, aprende-se a usar a respiraçãona fala, com a 

sustentação das exalações para a vocalização. Explicam que falar e cantar requer-se 

um fluxo de ar expiratório, capaz de ativar a vibração das pregas vocais. Ao treinar 

suas vozes, locutores ou cantores, tendem a focalizar no desenvolvimento do controle 

consciente do mecanismo de respiração. Para os autores, o controle é consciente, no 

entanto, deve sempre ser consistente com as exigências fisiológicas de ar do 

indivíduo. Sucede-se que: 

 

O ar inspirado entra pelas narinas e passa pelas cavidades nasais para a nasofaringe 

através do pórtico velofaringiano aberto para a orofaringe... O ar, então, flui para a 

hipofaringe. Da hipofaringe, a inspiração flui para a laringe, passa entre as pregas 

ventriculares ou falsas pregas vocais e passa entre as verdadeiras pregas vocais para 

baixo, para a traqueia. Na extremidade inferior da traqueia, a via aérea se divide nos 

dois tubos bronquiais... acompanhante dos pulmões e bifurcação traqueal. Os tubos 

bronquiais ramificam-se adicionalmente em pequenos sacos de ar conhecidos como 

os sacos alveolares(BOONE &McFARLANE, p. 24-25,1994). 

 

Segundo os autores,a regulação da respiração para a vocalização é involuntária. 

Além disso é altamente automática na fala cotidiana.  Os atores ou cantores 



 12 

aprendem a inspirar rapidamente e, então, as estendem por um período de tempo 

prolongado de vocalização continuada.  

Os cantores, por exemplo, requerem um suprimento adicional de ar além do obtido 

na inspiração normal e são capazes de reabastecer seu suprimento de ar com rapidez 

e eficácia. Os cantores devem ser capazes de sustentar uma expiração prolongada 

(ibdem, p. 16). 

 

          Nesse estudo é importante que se saiba quais são os grupos musculares 

envolvidos na respiração, que são os responsáveis pela sustentação da coluna de ar 

durante o canto. Tem-se então três momentos musculares.São eles: os músculos 

intercostais, sendo alguns inspiratórios e outros expiratórios; o diafragma, músculo 

inspiratório principal; e os músculos abdominais, exclusivamente 

expiratórios.SegundoLouzada (1982), o processoda respiração depende de músculos 

específicos: 

 

MÚSCULO DIAFRAGMA 

 

Para Louzada (1982), o músculo do diafragma éa base da caixa torácica. 

Separa esta da cavidade abdominal e apresenta forma de cúpula; é fixado pela borda, 

que tem o mesmo contorno da caixa torácica. Sua ação é indispensável na inspiração 

mais ampla, pois pelo abaixamento aumenta bastante a capacidade dos pulmões. Este 

abaixamento é o efeito de sua contração e, ao fazer aumentar a altura da caixa 

torácica, também realiza compressão da cavidade abdominal. Sua elevação, de efeito 

expiratório, é passiva: sucede pela retração dos pulmões, pelo peso do gradil costal e 
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pela pressão abdominal. Por terem os pulmões a conformação geral de pirâmide, ou 

cone, de vértice para cima, sua capacidade vai aumentando para a base (LOUZADA, 

p.73, 1982). 

Só existe um único músculo verdadeiramente respiratório: o diafragma. 

Segundo Souchard (1989) 

A existência do homem só pode ser assegurada quando um certo número de funções 

ditas hegemônicas (hégemôn=principal) são asseguradas. Funções como circulação, 

digestão, respiração, são alguns exemplos. Essencialmente vegetativas, independem 

da vontade. A única exceção é o diafragma, cujo funcionamento é essencial, não 

fosse apenas por sua função inspiratória, e cujo comando é ao mesmo tempo 

automático e voluntário (SOUCHARD, p. 24-25. 1989). 

 

Segundo o autor, pela sua contração no momento do nascimento, marca a 

passagem da vida fetal para a vida extra-uterina; e que ao funcionar de forma 

automática, inconsciente, resulta que o diafragma assegura a sobrevivência, no plano 

respiratório, circulatório e digestivo, através de uma ação de bombear durante a qual 

o centro tendíneo permanece móvel. E para assegurar as funções menos 

indispensáveis à vida (como a fonação ou a estática - levantamento de peso), o 

comando voluntário pode levar momentaneamente à fixação do diafragma e seu 

centro tendíneo. Essa ação só pode ser limitada no tempo, visto que nessa 

circunstância a função respiratória, essencial para a vida, não mais pode ser 

assegurada. O autor ensina ainda que se pode encontrar, como resultado desta ação, 

um exemplo da organização hierárquica das funções necessárias à sobrevivência, que 

são preferencialmente asseguradas. Trata-se de um exemplo da superioridade 

provisória que o sistema nervoso consciente pode exercer sobre o sistema nervoso 
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inconsciente. Daí, pode-se dizer, a partir das explicações do autor,que o diafragma é 

notável no plano do comando nervoso. 

 

 

Figura 3 –Inspiração e Expiração – Diafragma6 

 

MÚSCULOS INTERCOSTAIS EXTERNOS 

 

 Boone e McFarlane (1994), entendem que os músculos intercostais 

externos desempenham um papel na inspiração, devido a sua angulação oblíqua. Para 

                                                           
6FIGURA 3 - http://www.mdsaude.com/2012/02/soluco.html 
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ele, quando contraem, levantam as costelas inferiores, aumentando a caixa torácica 

em um plano algo horizontal. Na sequência, uma leve elevação do tórax superior é 

obtida com a contração do peitoral maior e menor, dos elevadores costais, do 

serrátilposterior e dos músculos acessórios do pescoço (principalmente, o 

esternocleidomastóideo). A elasticidade inerente primária e o recuo das estruturas 

torácicas entram em jogo, quando os músculos ativos da inspiração cessam de 

contrair e relaxam, porém, alguns músculos da expiração podem auxiliar na 

expiração (BOONE &McFARLANE, p. 30, 1994). 

Os músculos intercostais externos, juntos com o diafragma, são os músculos 

responsáveis pela inspiração. 

 

MÚSCULOS INTERCOSTAIS INTERNOS 

 

          São os músculos antagonistas aos intercostais externos e tem uma função 

secundária na expiração, servindo de auxílio aos músculos abdominais. 

 

MÚSCULOS ABDOMINAIS 

 

 De acordo com Boone e McFarlane (1994),  
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Os músculos principais da expiração são os quatro músculos abdominais: o oblíquo 

interno, o oblíquo externo, o transversal e o reto abdômen. Alguma diminuição 

torácica pode também ser obtida através da contração ativa dos intercostais internos 

(eles inclinam para cima na direção oposta dos intercostais externos) e o serrátil 

posterior inferior (ibidem, p. 31, 1994). 

 

Cantar exige um esforço maior do que falar. É necessário que o cantor acione 

músculos com um dispêndio maior de energia do que seria necessário somente para 

falar. Apesar de toda musculatura, obviamente, ser a mesma tanto para falar quanto 

para cantar, o esforço fonatório exige uma maior preparação muscular, tanto da 

laringe quanto dos músculos responsáveis pelo apoio; e porque não dizer que uma 

parte dos ressonadores supraglóticos, já que a faringe também é formada por 

músculos e é passível de ser controlada voluntariamente. No caso dos músculos 

abdominais, eles entram em ação justamente como auxílio na produção vocal, tanto 

falada quanto cantada, variando seu grau de esforço de acordo com a exigência em 

questão. 

 

Na respiração passiva, o tipo de respiração que fazemos quando dormimos, a 

contração ativa dos músculos inspiratórios produz a inspiração e a fase de expiração 

do ciclo respiratório é totalmente relacionada a propriedades passivas (não-

musculares) de colapso do tórax. Estes fatores passivos podem incluir elasticidade 

pulmonar, não-torção da costela, recuo visceral e a gravidade empurrando as 

costelas para baixo, para uma posição de repouso. Quando acrescentamos a função 

dos músculos expiratórios à expiração passiva, alteramos a duração da expiração. 

Por exemplo, ao falarmos passagens longas, é bem possível que comecemos com 

expirações passivas; a contração ativa dos músculos expiratórios vem depois que a 

expiração passiva começou. A qualquer momento que prolonguemos a expiração 

além de um volume corrente simples, acrescentamos alguma contração muscular 

ativa dos músculos expiratórios (BOONE &McFARLANE, p. 31, 1994). 
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Figura 4 –Músculos Inspiratórios e Expiratórios7 

VOCALIZAÇÃO 

 Os ensinamentos de Boone e McFarlane (1994) indicam que a voz (ou 

vocalização) é produzida pela vibração das pregas vocais; e é produzida pelo 

fluxo de ar expiratório que vem dos pulmões, passando entre as pregas vocais 

aproximadas e as colocando em vibração.  

Quão elásticas ou tensas estas estão, o que é indicado por seu alongamento e 

espessura, determina sua frequência de vibração; quanto mais rápido elas vibram 

(frequência mais alta), mais aguda é a altura percebida da voz. Quão vigorosamente 

as pregas vocais vibram, causado pela pressão de ar abaixo delas e pela velocidade 

do ar passando entre elas, determina a intensidade da vocalização ou a intensidade 

percebida da voz. (BOONE &McFARLANE, p. 17). 

Discorreu-se, até este ponto do texto,um pouco sobre a vocalização e a laringe. 

A partir deste pontoseráfeita uma análise mais detalhada das estruturas envolvidas 

                                                           
7FIGURA 4 - http://www.fisiotic.org/ 
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diretamente na fonação. Serão abordadas,principalmente, as estruturas mais 

importantes e imprescindíveis ao entendimento da vocalização, sendo que as 

estruturas auxiliares ou secundárias serão apenas citadas. 

A LARINGE 

          Tudo que é relacionado à fala e ao canto converte em direção à laringe. 

Tem-se o sistema sub-glótico, glótico e supra-glótico. Mas deve-selembrar que a 

função primária da laringe é de proteção dos pulmões. 

 

Figura 5 –Vista Posterior da Laringe8 

 

Para Boone e McFarlane (1994),a descrição dos aspectos biológicos do 

funcionamento laríngeo proporciona um indício de como as exigências biológicas da 

                                                           
8FIGURA 5 - http://www2.unifesp.br/dmorfo/histologia/ensino/laringe/fonacao.htm 
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via aérea e da laringe apresentam precedência sobre produções da voz artística ou 

comunicativas. Os autores entendem que quando o cérebro sinaliza a necessidade do 

corpo de renovação de oxigênio no ciclo respiratório, automaticamente, inspira-se. 

O ar carregado de oxigênio flui pelas passagens da via aérea superior para dentro 

dos pulmões, seguido pelo fluxo de ar carregado de dióxido de carbono que sai do 

corpo através da mesma via aérea. Protegendo a via aérea para uma passagem 

correta de suprimento de ar desobstruído encontra-se a laringe. A principal função 

biológica da laringe é impedir que fluidos e alimentos entrem na via aérea 

(aspiração). (BOONE &McFARLANE, p.8, 1994). 

 

 

Figura 6–Pregas Vocais9 

 

 Nas figuras anteriores vê-se as pregas vocais em posição de fonação e de respiração. 

Como dito anteriormente, a função primeira da laringe é manter o ser vivo; no 

entanto, o homem adaptou essafunção para a produção da fala e do canto. A laringe é 

formada no pescoço e estaé uma zona deligaçãoentre o corpo e a cabeça. A coluna 

vertebral humana é formada por três grupos de vértebras: vértebras lombares, 

vértebras torácicas e vértebras cervicais.  

                                                           
9FIGURA 6 -http://www.estudiodevoz.com.br/2012/08/os-registros-vocais-parte-1.html 
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Figura 7–Coluna Vertebral10  

           A laringe é formada à frente da coluna cervical. 

 

ESTRUTURAS LARÍNGEAS 

 

          “Proeminente, acima da traqueia, encontra-se a laringe, com sua grande 

cartilagem tireóidea protetora, abrigando as cartilagens, músculos e ligamentos 

individuais que compõem a estrutura laríngea total” (BOONE &McFARLANE, 

1994, p. 35) A laringe tem cinco cartilagens principais. São elas a cricóidea,tireóidea, 

um par de aritenóideas e epiglote.Existem ainda outras duas pequenas cartilagens 

pareadas, as corniculadase as cuneiformes. 

                                                           
10FIGURA 7 - http://www.auladeanatomia.com/osteologia/coluna.htm 
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CRICÓIDE 

 

A cricóide é uma cartilagem situada na parte inferior da laringe e na parte 

superior da traqueia tem o formato circular, sendo estreita na parte anterior e mais 

larga na parte posterior. “A cricóidea parece quase como um anel traqueal aumentado 

e completo, formando a base sólida da laringe” (BOONE &McFARLANE, p. 36). 

Essa cartilagem pode ser observada na figura 8 a seguir: 

 

 

Figura 8–Cartilagem Cricóide11 

                                                           
11FIGURA 8 - http://www.fisiotic.org/essawiki/images/thumb/8/88/CRICOIDE.jpg/120px-CRICOIDE.jpg 
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TIREÓIDE 

 

A tireóideé uma cartilagem composta por duas lâminas que se fundem anteriormente 

“em forma de U, e possui dois pontos de articulação com a cartilagem 

cricóideaabaixo”. (ibidem, p. 37). Sua terminação posterior é constituída de um par 

de cornos superiores e um par de cornos inferiores. Através dos cornos inferiores a 

tireóide se junta à parte posterior e mais baixa da cricóide, o que possibilita a 

realização de movimentos de deslizamento ou escorregar no sentido anteroposterior, 

como pode ser visto na figura 9. 

 

 

 

Figura 9–Cartilagem Tireóide12 

 

                                                                                                                                                                                     

 
12FIGURA 9 - http://www.studiomel.com/20.html 
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ARITENÓIDES 

As aritenóides são duas as cartilagens. Elas têm formato de pirâmide e 

localizam-se no topo da parede posterior da cricóidea. Elas “balançam, escorregam e 

giram em suas facetas articulares sobre a cricóidea por ação dos músculos intrínsecos 

da laringe”. (BOONE &McFARLANE, p. 36-37). Segue o exemplo na Figura 10. 

 

 

Figura 10–Cartilagens Aritenóides13 

 

 

EPIGLOTE 

 

                                                           
13FIGURA 10 - http://www.auladeanatomia.com/respiratorio/sistemarespiratorio.htm 
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A epiglote está localizada na parte posterior da língua e na parte anterior e 

interna da cartilagem tireóidea, logo acima da inserção das pregas vocais. Em 

formato de folha, sua principal função é fechar a laringe no momento da deglutição, 

sendo que ela é puxada para baixo pelas pregas ariepiglóticas, também conhecidas 

como falsas pregas, sendo parcialmente empurradas para baixo pela parte posterior 

da língua, fechando a traqueia para a passagem do alimento até o estômago, através 

do esôfago. Estas informações são dos mesmos autores citados anteriormente. 

 

 

Figura 11–Epiglote14 

 

                                                           
14FIGURA 11 - http://www.auladeanatomia.com/respiratorio/sistemarespiratorio.htm 
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MÚSCULOS DA LARINGE 

 

          Existem dois grupos principais de músculos da laringe: os extrínsecos e os 

intrínsecos. 

 

MÚSCULOS EXTRÍNSECOS 

 

          Os músculos extrínsecos são os músculos que têm uma ligação à laringe e uma 

outra anexação a algumas estruturas externas à laringe. “Os músculos extrínsecos 

dão à laringe apoio fixo e elevam ou abaixam sua posição no pescoço” (BOONE 

&McFARLANE, p. 39).  Segundo os autores, são divididos em dois grupos: 

elevadores e depressores. Os elevadores são: digástrico, gênio-hióideos e estilo-

hióideos. Os depressores são: omo-iódeos, esterno-hióideos e tiro-hióideos. Os 

elevadores extrínsecos elevam a laringe, durante a deglutição e, levemente, durante a 

produção de notas agudas cantadas. Os depressores abaixam a laringe, após a 

deglutição e após canto de notas agudas; eles também abaixam um pouco a laringe 

para a produção de notas graves. 
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Figura12 – Músculos Extrínsecos15 

 

MÚSCULOS INTRÍNSECOS 

 

          Todo músculo possui uma origem e uma inserção. Os músculos intrínsecos 

tem sua origem e inserção dentro da própria laringe, eles têm a função de abrir ou 

fechar a glote, que é o espaço entre as pregas vocais. São eles abdutor e adutores. 

Abdutor: cricotireóideo posterior. Adutores: cricotireóideo lateral, aritenóideos 

transversos, aritenóideos oblíquo, tiroaritenóideos e cricotireóideos. 

                                                           
15FIGURA 12 - http://fisioterapia2009univag.blogspot.com.br/2009/11/musculos-do-pescoco.html 
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CRICOTIREÓIDEO POSTERIOR 

 

          É o único músculo abdutor, ou seja, ele abre as pregas vocais. É o maior 

músculo intrínseco da laringe. As fibras originam-se em uma depressão média na 

superfície posterior da cricóidea e dirigindo-se para cima inserem-se no processo 

muscular da aritenóidea daquele lado (fibras do lado direito vão para o processo 

muscular direito, e assim por diante). 

          É o músculo que é fundamental para a respiração e prevalece na situação de 

repouso. 

 

CRICOARITENÓIDEO LATERAL 

 

          É o músculo antagonista direto do cricoaritenóideo posterior, pois desempenha 

o papel adutor, ou seja, ele fecha as pregas vocais. Origina-se na borda superior do 

arco da cartilagem cricóidea e se insere no processo muscular da aritenóidea no 

mesmo lado. Sua função é girar o processo muscular para frente, fazendo com que o 

processo vocal da aritenóidea, juntamente com a parte posterior da prega vocal, 

alcance a linha média.  

 

ARITENÓIDEOS TRANSVERSOS OU INTEROARITENÓIDEO 
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          Estas fibras musculares originam-se na margem lateral e superfície posterior 

de uma aritenóidea e se inserem nas mesmas regiões da aritenóidea oposta. Eles não 

são músculos pares por si só, sendo que eles atravessam a distância entre as duas 

aritenóideas e funcionam como adutores intrínsecos, como compressores das pregas 

vocais, ou seja, são músculos ímpares e sua contração aproxima as duas cartilagens 

aritenóides, por deslizamento. 

ARITENÓIDE OBLÍQUO 

 

          Este músculo origina-se do processo muscular de uma aritenóidea e percorre 

obliquamente para cima e sobre o ápice da cartilagem oposta.  

 

TIROARITENÓIDEOS 

 

          As fibras originam-se na superfície interna da cartilagem tireóidea e se 

estendem, posteriormente, para onde elas se inserem no processo vocal e na 

superfície lateral das cartilagens aritenóideas. As pregas vocais são, portanto, ambas 

seções dos tiroaritenóideos, o  interno (seção vocal) e o externo (tiroaritenóideas 

externas); a superfície interna da cartilagem e o ligamento vocal. 

 

CRICOTIREÓIDEOS 



 29 

 

          Par de músculos compostos por duas partes ou porções: a oblíqua e a reta. As 

fibras originam-se do arco anterior-lateral da cartilagem cricóidea e terminam em 

duas inserções distintamente diferentes. As fibras inferiores (porção oblíqua) 

inserem-se perto do corno inferior da cartilagem tireóidea; as fibras superiores 

(porção reta) correm para a margem inferior da parede lateral da cartilagem 

tireóidea.Como pode ser visto na figura 13. 
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Figura 13–Músculos Intrínsecos16 

 

RESSONÂNCIA 

  

Para Boone e McFarlane (1994): 

 

Grande parte da beleza ou qualidade da voz é produzida pelas câmaras de 

ressonância que começam dentro da própria laringe, estendem-se para a faringe, a 

cavidade oral e a cavidade nasal acima. Fant (1960) introduziu uma teoria acústica 

da voz, muitas vezes denominada teoria fonte-filtro, a qual afirma que a voz que 

ouvimos emitida, a partir da boca ou do nariz, é composta, integralmente, pela 

vocalização original das pregas vocais que foi modificada por estrutura 

supralaríngeas sucessivas. 

 

          E prosseguem os autores: 

 

A voz, originada pelo fluxo de ar vibrando as pregas vocais, é amplificada nas 

cavidades da via aérea superior do pescoço e da cabeça. Esta amplificação é 

denominada de ressonância (BOONE &McFARLANE, ps. 19-20) 

 

                                                           
16FIGURA 13 - https://www.netterimages.com/accedilatildeo-dos-muacutesculos-intriacutensecos-da-laringe-

labeled-anatomy-atlas-5e-brazil-endocrinology-frank-h-netter-58918.html 
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Figura 14  - Ressonância17 

 Pode-se citar um estudo interessante em que o papel do cantor foi escolhido 

tendo em vista a ressonância da voz. Trata-se do artigo de Sousa, Mello e Silva 

(2010), em que se discutiu que Jules Massenet (1842-1912), compositor francês 

priorizou a voz de uma soprano para interpretar os principais papéis de suas 

composições. O artigo objetivou investigar  as características vocais de diferentes 

sopranos. 

 A literatura consultada e a análise perceptivo-auditivadana voz de três 

intérpretes nos levam crer que Massenet priorizou o soprano leggero em suas 

personagens. Este timbre é caracterizado pela ressonância alta (região esfenoidiana) 

com foco na máscara, agilidade articulatória dos textos, aspectos presentes na música 

                                                           
17 
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francesa e típicos da escrita vocal do compositor (SOUSA, MELLO e SILVA, p. 69, 

2010). 

 

O SISTEMA AUDITIVO 

 

           Partimos do pressuposto que músicos em geral, em especial os cantores, são 

afinados.  Mas quando isso não acontece o que pode o professor fazer?  

 

Bella (2012) e sua equipe, em sua proposta nos leva a caminhos que não os que 

provam como o aprendizado ocorre. Aqui discutir-se-á um dos aspectos da não 

aprendizagem, resultante da desordem da memória. Se o aprendizado musical 

depende de memória, os seus problemas podem ser relacionados às desordens da 

memória, como é o caso da desafinação na performance vocal(LEÃO, p. 104, 2013). 

 

          Para que o canto ocorra o corpo inteiro deve estar envolvido na produção 

vocal,comoo cérebro, os ouvidosea fonação.  Há estudos, como o citado 

anteriormente, que sugerem que uma pessoa é desafinada por falta de uma memória 

musical, mas também há casos de desafinação por problemas no trato ressonantal, ou 

seja, a pessoa ouve a música como ela é, não tem problemas de memória musical, 

mas tem uma técnica ruim e quando canta soa desafinada. Muitos músicos 

profissionais são desafinados. Tem-se também os casos de surdos-mudos, geralmente 

a pessoa não tem problema algum relativo à vocalização, mas não pode falar ou 

cantar porque não ouve. Para a ciência a surdez é, na maior parte dos casos, 

irreversível; não existe uma cura para ela. Ainda. 
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Figura 15–Sistema Auditivo18 

 

O ser humano costuma colocar coisas semelhantes, porém distintas, no 

mesmo patamar. Isso acontece sempre e em relação à voz não poderia ser diferente. 

Passa-se a partir deste estágio do texto a analisar umapor uma as diferenças entre 

atividade e passividade,  voluntário e involuntário e consciente e inconsciente para, 

em seguida,compará-las.  

ATIVIDADE E PASSIVIDADE 

A atividade e a passividade estão presentes em todo o universo e é facilmente 

observável nos fenômenos cotidianos. Um jardineiro que planta mudas e sementes 

pode ser considerado a parte ativa de um jardim. Ele poda e rega as plantas, mas não 

                                                           
18 
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pode fazer uma planta florescer, ele pode facilitar, por assim dizer, funcionando 

como um catalizador. Cabe ao tempo, parte passiva, fazer florescer as plantas, 

masquanto ao desenvolvimento, ele nada pode fazer. Na voz humana é a mesma 

coisa, o professor junto com o aluno praticam exercícios que facilitam a produção 

vocal, mas nem um deles tem o poder de fazer uma voz florescer, cabendo ao 

organismo e ao tempo agirem beneficamente sobre ela. A respiração é formada por 

uma parte ativa, a inspiração e outra passiva, a expiração. Como vimos é na 

expiração, ou seja, parte passiva, que a voz acontece. Mas a laringe, junto com outros 

elementos como a caixa harmônica, são a parte ativa da voz, ou seja, na produção 

vocal temos a passividade e a atividade atuando em conjunto. 

 

VOLUNTÁRIO E INVOLUNTÁRIO  

 

Voluntário é o que pode ser controlado por nossa vontade e involuntário, não. 

Mas isso não significa que o que é involuntário não pode ser atingido, mesmo que 

indiretamente pelo que é voluntário. No canto temos os músculos que são 

voluntários, os músculos extrínsecos e involuntários, músculos intrínsecos. 

CONSCIENTE E INCONSCIENTE 

Sabe-se que quando Freud (FRANÇANETO,1998)analisou o consciente e o 

inconsciente ele descobriu que essas forças atuam em todos os fenômenos humanos; 

ele ainda teorizou sobre um terceiro elemento, o subconsciente. O consciente é uma 

pequena parte dos fenômenos humanos, sendo a maior parte subconsciente e 

inconsciente. Mas o inconsciente sempre se manifestaeisso explica porque sonhamos, 
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os sonhos são basicamente simbólicos.O cantor não deve tentar resolver seus 

problemas de emissão vocal sem se atentar para estes conceitos. 

Sobre essa questão, Louzada (1982) diz o seguinte: 

 

Na verdade, algumas das ações laríngeas são conscientes e podem se tornar 

domináveis, como o abaixamento do órgão e a sua distensão pelo músculo 

cricotiroideu, outras não são conscientes, não são detectáveis pela 

sensibilidade proprioceptiva, como a adução (fechamento) das cordas vocais 

e a divisão da glote em dois setores funcionais. Entretanto, mesmo essas 

ações inconscientes podem ser identificadas pelos efeitos que determinam e 

são passíveis de educação e aprimoramento; são despertáveis, induzíveis, se 

inéditas. Para isso devem ser estabelecidas disposições que as favoreçam, 

que as sugiram, e devem ser conscientizadas com preciso discernimento as 

relações entre os sons produzidos e os mecanismo glóticos 

responsáveis(LOUZADA, p.39, 1982). 

 

Portanto, o cantor deve aprender que muitas de suas ações do canto podem 

ser controladas por ações conscientes, uma vez que o domínio da laringe é possível. 

O cantor progride educando-sepela observação dos efeitos de seus esforços, 

procurando despertar e induzir efeitos inéditos que consiga, a partir de seus talentos e 

habilidades individuais, realizar. Há que desenvolver a produção vocal pelo 

discernimento dos resultados que é capaz de promover, sempre entendendo quais são 

os mecanismos glóticos responsáveis pelos efeitos que produz. 

A preocupação com as ações do cantor, as conscientes ou inconscientes são 

tratadas na atualidade com muita atenção. Seu alcance atinge até a prática coral, uma 

vez que o regente tem que estar atento aos efeitos da capacitação do coro para a sua 

produção sonora. Tem-se como referência, nesta área, o trabalho de Fernandes, 

Kayama e Ostergren (2001), da Unicamp, que estudaram a prática coral na 

atualidade, tendo em vista as preocupações com a sonoridade, interpretação e técnica 
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vocal. Para eles, o regente coral tem em suas funções de criador sonoro, de intérprete 

e preparador vocal,  a preocupação de adequar o coro aos diferentes aspectos 

estilísticos.  

 

Aponta-se o preparo vocal como principal ferramenta para a construção da 

sonoridade coral bem como para o desenvolvimento da variação sonora, e propõem-

se caminhos para o trabalho com os vários aspectos técnicos da sonoridade de um 

coro: produção vocal, dicção, registração vocal, timbre, vibrato, homogeneidade, 

equilíbrio, afinação e precisão rítmica (FERNANDES, KAYAMA, OSTERGREN, 

p. 51, 2006). 

 

 

Os autores ainda discutem que o estudo vocal deve enfocar a administração 

da respiração, a função laríngea – que trata da coordenação eficiente da respiração, 

aliada à busca do relaxamento do pescoço, mandíbula e músculos faciais; e o 

desenvolvimento e exploração da ressonância vocal (ibdem, p. 60, 2006). 
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3   CONTRIBUIÇÃO MULTIDISCIPLINAR 

 

O ensino do canto ou o ato de cantar pode ser enriquecido à luz dos 

pressupostos de outras áreas do conhecimento, o que pode ser discutido pois que se 

constata que há contribuição de muitas outras áreas ao ensino da música, 

especificamente, do canto. 

 

Ensinar canto não é tarefa fácil e contribuições das áreas do conhecimento tais 

como: 1 –Educação Física, que ensina os benefícios da manutenção de um corpo 

saudável; 2 - as  da Fonoaudiologia, que ensina como manter a voz saudável; 3 – a 

do Teatro, que ensina como manter a interpretação adequada e suficiente para a 

expressão artística; 4 – a da Yôga, que ensina o controle do equilíbrio do corpo e da 

respiração; e 5 – a Bioenergética, que ensina o que consiste emoções e pensamentos 

para a produção humana.  

O desempenho do cantor, que depende de fenômeno vocal, ou voz, não é um 

dom natural, como muitos acreditam. As pessoas costumam confundir ter voz 

com saber cantar. Nem todos os seres vivos sabem cantar. Se uma pessoa nasce 

sem nenhum problema patogênico e tudo nela é anatomicamente normal, pode ser 

considerada apta e terá maior chance de ter boa voz. Mas ter voz e saber cantar 

são coisas distintas. Se no segundo caso, cantar, o sujeito nasce com uma pré-

disposição e facilidade para cantar é considerado um dom natural, no primeiro, ter 

voz, trata-se de é um fenômeno somente humano.  

Pode-se dizer que o cantor é um atleta, tendo em vista que deve ser 

saudável, porque para se aprender acantar é necessário uma disciplina rigorosa 

que acabará por envolver todo o ser na produção vocal. Pode ser considerado um 

atleta porque depende do seu corpo em pleno funcionamento para produzir voz 
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cantada, apesar de não se citar aqui uma bibliografia que confirme estas 

afirmações.  

Nesse aspecto o Canto se aproxima muito da Educação Física, quando se 

apregoa que tanto o cantor como o atleta têm que se condicionar a manterem uma 

boa condição física para o desempenho de suas funções. Mas Canto também 

envolve a manutenção de boa pronúncia e dicção; e nesse ponto pode se beneficiar 

dos suportes teóricos da Fonoaudiologia. Para que um sujeito cante bem eledeve 

se fazer entender e nesse ponto a aproximação com essa ciência é evidente. 

Muitos cantores têm voz, mas ficam a dever no quesito pronúncia e dicção.  

Vale aqui citar o estudo feito por Andrade, Fontoura e Cielo(2007), sobre as 

inter-relações entre fonoaudiologia e canto. Fizeram uma revisão bibliográfica a 

fim de auxiliar cantores, regentes corais, preparadores vocais e fonoaudiólogos na 

prevenção dos distúrbios vocais.  Enfocaram as diferenças existentes entre voz 

falada e cantada, além da importância de técnicas como o aquecimento e 

desaquecimento vocais para promover a prevenção de patologias adquiridas pelo 

uso incorreto da voz.  

 
Sabe-se que as causas de alterações fonatórias podem ser variadas. Porém, no caso 

dos cantores, o uso incorreto da voz é o principal fator desencadeante de tais 

problemas. Assim, o conhecimento da inter-relação entre ciência e arte torna-se 

essencial para desenvolver todas as potencialidades do canto. Para cantores, a saúde 

vocal é a chave que conduz à longevidade da voz (ANDRADE, FONTOURA, 

CIELO, p. 83, 2007). 

 

  

O canto também é interpretação da letra e da música que se está cantando se 

aproximando assim da dramaturgia, do teatro. A ópera é um ótimo exemplo da 

associação canto e teatro, mas também temos o teatro musical e também o canto 

popular que necessitam de uma boa interpretação. O desempenho de alguns 
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cantores, dependendo do estilo ou gênero cantado ressente de noções de 

interpretação.  

O canto está ligado aos pensamentos e às emoções porque a voz está 

diretamente ligada a eles se aproximando da psicologia e ciências que tratam deles, 

como a Bioenergética.  O canto também pode se beneficiar dos conceitos e 

indicações daYôga porque usa o corpo, principalmente a respiração, fenômeno 

comum às duas disciplinas. Enfim, tudo que é de alguma forma ligada ao corpo e à 

produção vocal também pode ser usada no canto. 

Não é somente o uso adequado do corpo garantido pela melhor respiração, 

parte de domínio de conhecimento da Yôga, que interessa ao performer da área de 

música. O alongamento é uma prática que também beneficia qualquer músico. Ray e 

Andreola (2005) estudaram o alongamento, o aquecimento, o performer musical e o 

corpo humano, em uma pesquisa em que discutiram os estudos brasileiros 

relacionados ao uso do corpo na performance musical, discorreram sobre laboratórios 

de biomecânica e estudos brasileiros, as fontes para consulta e revisões de literatura, 

os conceitos de alongamento muscular e aquecimento muscular. Chegaram a uma 

proposta de aquecimento e alongamento muscular no cotidiano do performer 

musical: 

 
Pretendemos, no entanto, mostrar onde se apresentam os músculos responsáveis 

pelas articulações globais (aquelas que nos permitem caminhar, andar, sentar e 

levantar), como aquecê-los e alongá-los. Para tal, apresentaremos uma seqüência de 

exercícios destinados ao alongamento daquelas articulações mais utilizadas no 

manuseio de instrumentos musicais, canto e regência (movimento do pescoço, 

movimento dos membros superiores e inferiores e movimento do tronco (RAY e 

ANDREOLA (p. 26, 2005). 

 

 

 

 Entende-se que o exemplo da pesquisa acima e todos os conhecimentos 

acumulados da literatura da área da performance devem ser objeto de atenção do 

cantor ou professor de canto.  
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 Muitos estudos indicam como maximizar a interpretação no canto. Um 

deles, que propõe um modelo para a interpretação da canção brasileira nas visões de 

Mário de Andrade e Oswald de Souza foi desenvolvido por Herr (2004). Centraram 

seus objetivos na discussão sobre a Canção Brasileira, a interpretação e a dicção. 

Aspectos importantes para o resultado da voz mais adequada para a performance.  

 

Houve muita discussão nos anos 30 e 40 sobre como a canção brasileira deveria ser 

cantada, entre elas a significativa pesquisa de Mário de Andrade. Investigamos aqui 

alguns aspectos desta discussão para melhor entendermos os modelos de 

performance correntes na época e como estes podem nos influenciar hoje (HERR, p. 

27, 2004). 

 

 

Afirmaram que a forma mais apropriada de se cantar está entre o canto erudito 

projetado e o canto popular dominado pelo texto. E que cabe ao intérprete pesquisar 

e achar uma maneira mais apropriada para a interpretação (ibid, p.35, 2004).  

 

Dadas as apresentações acima relacionadas, tem-se que admitir, pelas evidências 

científicas, que cantar é além de uma atividade artística, uma complexa vivência sonora, que só 

se realiza na sua totalidade com o envolvimento de corpo, mente e conhecimento da literatura da 

área.  
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4METODOLOGIA DE PESQUISA E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Este capítulo trata da forma como a pesquisa foi concebida e conduzida. Esta 

pesquisa consistiu na leitura, reflexão e composição de um Corpus de Textos( 

BAUER e GASKELL, 2003, p. 496), que possibilitou elaborar justificativas para 

cada exercício e vocalize apresentado. Consistiu também da elaboração de vocalizes, 

posteriormente comentados e/ou analisados pelo autor.  

Este Corpus de Textos da área, selecionados pelo pesquisador, não pretende 

esgotar o que existe na literatura, mas compilar bases teóricas para servirem ao 

trabalho de analisar a importância, relevância e procedências dos exercícios e 

vocalizes  propostos.  

A partir desta adequação apresenta-se, na seqüência, cinco vocalizes e 

exercícios, no item abaixo desenvolvido.  

 

VOCALIZES E EXERCÍCIOS  

  

 Seguem alguns exemplos de exercícios que podem ajudar o ensino ou 

prática dos vocalizes: 

 

1 – Bochiusa com alteração da língua 

 

Paratodos os efeitos a posição da língua dentro da boca é inumerável, mas para 

esse estudo foramsistematizadas 24 posições da língua. São formadas pela 

multiplicação de 3 X 8, ou seja: 

Posição número 1, três posições que são:  

-Atrás dos dentes 

-Entre os lábios e os dentes  

-Fora da boca 

Posição número 2, oito posições que são:  

-Sul 
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-Norte  

-Leste 

-Oeste 

-Sudeste  

-Nordeste 

-Sudoeste 

-Noroeste 

          Os vocalizes podem ser em uníssono, de duas notas, três, quatro, cinco, 

dependendo da criatividade do professor e/ou da necessidade do aluno.      

A língua é a parte mais móvel da boca e ela está diretamente ligada à epiglote 

que está diretamente ligada às pregas vocais, ou seja, ao se trabalhar com a língua, 

trabalha-se indiretamente as pregas vocais. Sugere-se o uso de bochiusa, ou seja, 

um som nasal para a prática desse exercício, pois além de trabalhar as pregas vocais 

a tirando de sua zona de conforto também trabalha a ressonância.  

          Esse vocalize foi inspirado em Louzada (1982) quando este fala em 

impedância, ou seja, quando se causa uma obstrução na passagemdo ar, provoca-

se uma resistência que se torna para a prega vocal, fortalecendo-a.  

 

2 – Transferência e transformação de energia 

 

Consiste em deslizar a vogal na nota de cima, ou seja, há em ação a parte 

ativa (começo do vocalize) a transformação de uma vogal em outra na parte de 

cima do vocalize e a parte passiva (a descida), se o professor optar por colocar 

uma consoante antes da vogal sugerimos usar as consoantes G – D – B que são 

opostas as vogais e são sonoras, ou seja, há a participação das pregas vocais na 

formação dos sons. 
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/I/ –/Ê/ – /É/ – /A/ – /Ó/ – /Ô/ – /U/ 

Ou 

GI – GÊ –GÉ – DA – BÓ –BÔ - BU 

 

1) GI-U ; GÊ-Ô ; GÉ-Ó ; DA 

2) BU-I ; BÔ-Ê – BÓ-É ; DA 

3) GI-Ê ; GÊ-É ; GÉ-A ; DA-Ó ; BÓ-Ô ; BÔ-U ; BU-I 

4) GI-U ; GÊ-I ; GÉ-Ê ; DA-É ; BÓ-A ; BÔ-Ó ; BU-Ô 

5) GI-É ; GÊ-A ; GÉ-Ó ; DA-Ô ; BÓ-U ; BÔ-I ; BU-Ê 

6) GI-Ô ; GÊ-U ; GÉ-I ; DA-Ê ; BÓ-É ; BÔ-A ; BU-Ó 

7) GI-A ; GÊ-Ó ; GÉ-Ô ; DA-U ; BÓ-I ; BÔ-Ê ; BU-É 

8) GI-Ó ; GÊ-Ô ; GÉ-U ; DA-I ; BÓ-Ê ; BÔ-É ; BU-A 

 

Dessa forma, todos os fonemas são trabalhados e a voz apresentará maior 

flexibilidade porque o compositor usa as inúmeras combinações de vogais em 

suas criações.  

 

          Para a produção da voz e mais especificamente do canto, tem-se 

algumas ferramentas que são:  

 

As vogais: As vogais, segundo teóricos da voz como Louzada, Canuyt, 

Teixeira, Cornut são formadas na posição da laringe, da faringe e da boca e é uma 

associação entre elas na sua produção. Parte-se, nesta pesquisa, das vogais puras, 

que são em número de sete; a saber: /I/ – /Ê/ – /É/ – /A/ – /Ó/ – /Ô/ – /U/. Em um 

processo que pode ser visto na prática  da Educação Física, segundo Vilas-Boas -
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denominado transferência e transformação de energia -, cada vogal se transforma 

em outra.  

-  

 

Figura 16 - Vogais 

 

 Torna-se oportuno aqui citar o trabalho de Amato (2007), sobre o fluxo 

expiratório na emissão cantada e falada de vogais do português em cantores líricos 

brasileiros. Ele conduziu uma análise aerodinâmica do fluxo expiratório durante 

as emissões das vogais /a/, /i/ e /u/ do português para a voz cantada e falada, 

realizadas por 23 (vinte e três) cantores líricos profissionais:“...concluiu-se que o 

fluxo aéreo das vogais cantadas é maior que o fluxo aéreo das vogais faladas e que 

o fluxo aéreo cantado e falado masculino é maior que o fluxo aéreo cantado e 

falado feminino” (ibid., p.67, 2007). A pesquisa também destacou que o preparo 

técnico vocal realizado pelos cantores profissionais influenciou decisivamente  as 

suas emissões vocais, uma vez que o fluxo aéreo foi superior ao de indivíduos que 

não desenvolviam o estudo do canto.  

 

As consoantes: As consoantes segundo os teóricos da voz acima citados são 

um som falado que é formado quando os articuladores interrompem o fluxo do ar 
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que passa pelo trato vocal. Consoantes são classificadas de acordo com o lugar de 

articulação, o modo de articulação e a vibração das pregas vocais (surdas e 

sonoras).  

 

O lugar de articulação refere-se ao lugar no trato vocal onde a interrupção 

do fluxo de ar ocorre. Os pontos do trato vocal onde há interrupção da respiração 

são: lábios, dentes, língua, saliência alveolar, palato duro, palato mole (ou velum) 

e a glote. 

 

O modo de articulação refere-se ao método de interrupção do fluxo de ar, se 

por uma interrupção completa ou parcial do fluxo. 

  

 

 

 

Figura 17 – Consoantes 
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          A criação desses vocalizes foi inspirada/extraída da concepção de 

Stephen Chun-Tao Cheng que indica em seu livro  O Tao da Voz a interação de 

forças opostas; ou seja, se a vogal é anterior a consoante que a precede será 

posterior e se a vogal é posterior, a consoante que a precede será anterior. Os 

vocalizes poderão ser em uníssono, em duas notas, em três, em quatro, em cinco; 

dependendo da criatividade do professor e/ou da necessidade do aluno para aquele 

momento. Parte-se do pressuposto que todas as vogais devem ser trabalhadas 

numa aula ou um ciclo de aulas (a analogia é com a Educação Física que trabalha 

o corpo todo).  

 

3 – Reflexo do vômito 

 

O diafragma é parte essencial do canto, mas não pode ser atingido 

diretamente. Uma forma de acioná-lo é através de um exercício extraído da 

bioenergética,desenvolvido por Lowen (1982), um dos discípulos de Reich, 

chamado Reflexo do Vômito que consiste em de manhã, antes de comer ou beber 

qualquer coisa, colocar a escova de dente ou o dedo no fundo da garganta 

provocando assim o reflexo do vômito. Como não há nada no estômago o vômito 

não ocorre só acontecendo o seu reflexo com a consequente movimentação do 

diafragma. 

 

4 – NauliKriyá 

 

NauliKriyá é um exercício extraído do Yôga e foi catalogado por De Rose 

(1996). É o nome de certa classe de exercícios de limpeza dos órgãos internos e 

significa atividade ou purificação. NauliKriyá é a contração abdominal dinâmica;é 
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feito sem ar e isolando o grande reto abdominal e fazendo-o movimentar-se. Além 

de promover uma limpeza dos órgãos internos esse exercício é usado para 

fortalecer a musculatura abdominal que é essencial para um bom apoio. Esse 

exercício também auxilia no aumento da capacidade respiratória porque pode ser 

feito aumentando o número de contrações gradativamente. 

 

5 – Gravação de áudio e vídeo 

 

Quando Georges Canuyt lançou seu livro ‘La Voz’ no ano de 1958, a 

gravação era um fenômeno recente, mas na atualidade é amplamente usado em 

consultórios de fonoaudiologia. Também é muito utilizado em aulas criativas de 

música. Torna-se necessário utilizar a técnica de gravação nas aulas de canto. 

Por mais que pareça absurdo é muito comum uma pessoa estudar canto e 

passar anos sem ouvir a própria voz gravada. É de fundamental importância que o 

cantor ouça a própria voz gravada porque as sensações são falhas e inexatas e, 

quase sempre, não correspondem à realidade. Hoje em dia, todos os celulares têm 

gravador e câmeras que podemser usadas nas aulas de canto ou em estudos 

individuais. O cantor deverá ouvir a própria voz e com as observações do 

professor trazer para o consciente o que ainda é inconsciente. Um método muito 

eficiente é também a gravação em vídeo para que o cantor observe o que está 

fazendo com seu corpo enquanto está em cena e consequentemente, assim como 

em gravações de áudio, trazer o inconsciente para o consciente. 
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5  ANÁLISE 

 

 Silverman (2009) discute  a relevância da teoria para a análise textual. 

Para ele: 

 

A contribuição distintiva que a pesquisa qualitativa oferece é utilizar seus recursos 

teóricos na análise profunda de pequenos corpos de dados publicamente 

compartilháveis (SILVERMAN, 2009, p. 180).  

 

Tendo escolhido o conjunto de textos, que constituem neste estudo os dados a serem 

utilizados, pode-se promover uma análise detalhada dos exercícios e vocalizes propostos. Para 

tanto, para o procedimento da análise dos vocalizes e exercícios criados, a partir da teoria 

apresentada, e utilizando como referência os pressupostos de Silverman (2009), pretendeu-se 

destacar pontos importantes ressaltados por ele: 1 – os textos apresentam dados ricos, 

acessíveis na literatura de área; 2 – o papel do pesquisador textual será criticar ou avaliar os 

textos particulares a partir de critérios objetivos, tratando-os como representações, para 

analisar seus efeitos (ibidem, 2009, p. 180). Estes critérios objetivos são, em sua totalidade, as 

utilizações da teoria para a justificação dosexercícios e vocalizes criados. A partir daí, a 

pesquisa pode atingir a hipótese e objetivos iniciais.  

 

Quanto ao vocalize nº 1, pensa-se que a musculatura intrínseca não pode ser 

atingida diretamente, só sendo possível de ser atingida indiretamente e, para isso, 

usa-se as ferramentas que se tem à disposição; a saber, a musculatura extrínseca, 

que é aquela que se pode ter sob controle. Esse exercício é apenas uma parte, 

como os são os outros, de um enorme quebra-cabeça que é o Canto. É impossível 

em um só exercício ou vocalize atingir o Canto em sua totalidade, só sendo 

possível trabalhar em partes. Esse vocalize usa a língua (musculatura extrínseca) 
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como ferramenta para se atingir a musculatura da laringe (musculatura intrínseca). 

Por ser a língua o órgão mais móvel que se tem à disposição torna-se muito 

proveitoso usá-la. Esse vocalize trabalha também a ressonância por obrigar o ar a 

passar por lugares que ele usualmente não passa.  

 

Quanto ao vocalize nº 2, pensa-se que ao utilizar vogais anteriores com 

consoantes posteriores e vice-versa dá-se à voz uma maior flexibilidade; pensa-se, 

ademais,quea voz sejacomo uma espada: ela tem quer ser forte, mas tem que ser 

flexível pra não quebrar. Procura-se desse jeito equalizar a voz, já que abusca 

almejaum equilíbrio sonoro.Trabalha-se também nesses vocalizes um maior 

envolvimento de toda a laringe, já que se trabalha(quase) todas as vogais; 

especificamente, não todas as vogais, pois esta decisãonãoprejudicará a formação 

de uma outra vogal, caso apareça no texto(já que as outras vogais são uma 

derivação dessas vogais que são as principais). E por fim, treina-se a voz para 

todas as combinações possíveis que vem no texto.  

 

Quanto ao exercício nº 3 , deve se tornar um hábito para o cantor, a procura 

de resultados a longo prazo. Pensa-se que sendo o diafragma um músculo interno, 

que não pode ser atingido diretamente, uma forma eficiente de atingi-lo 

indiretamente seja através do reflexo do vômito. 

 

Quanto ao exercício nº 4, pensa-se que por ser o reto abdominal um músculo 

de essencial participação no apoio, o NauliKriyá pode se tornar um exercício 

excelente para o seu fortalecimento. 
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Quanto ao exercício nº 5, pensa-se que a voz gravada e a consequente 

audição pelo cantor é de extrema validade para trazer para o consciente o que está 

inconsciente 

 

Essa pesquisa pretende auxiliar as aulas de canto, como acontece com um 

atleta quando pratica musculação.  Tendo em vista que podem se tornar uma 

forma de atingir maior rendimento da atividade principal de cantar, os exercícios 

aqui propostos são apenas um guia geral para o professor de canto. Vale lembrar 

que a sua criatividade e intuição, de acordo com a necessidade do aluno em 

determinado momento, são de extrema importância. A próxima etapa desta 

pesquisa, com certeza, trata-se de conferir, averiguar e observar a aplicação e a 

eficiência destas sugestões de exercícios em sujeitos, numa pesquisa de 

observação pela vivência de atividades propostas para o ensino do canto. 
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CONCLUSÃO 

 

Este capítulo trata da discussão da importância desta pesquisa, as conclusões 

do pesquisador sobre a evolução da metodologia de pesquisa, das dificuldades e 

facilidades resultantes, da tentativa de oferecer à comunidade acadêmica 

essaproposta deexercícios e vocalizes. Trata também, na visão do pesquisador, da 

contribuição que os resultados da pesquisa podem trazer para a área, para os 

cantores e para a academia.  

 

Tendo como base as leituras, a construção dos exercícios e vocalizes, feita 

as relações necessárias entre criação e pressupostos teóricos da temática da área 

(análise doCorpus de Textos), respeitadas as metodologias e pesquisa e 

posteriormente a de análise (comparações entre as criações e aspectos e os 

elementos detectados do Corpus de Textos), a pesquisa chegou a seu termo.  

            Pelas leituras nota-se que o tema tem relevante importância pois que 

deve se atentar para todos os aspectos que envolvem a preparação do cantor. 

Trabalhar com profissionais que têm boa voz leva a resultados que não são os 

mesmos que trabalhar com os que apresentam problemas. Entre uma premissa ou 

outra, o professor de canto se depara com a preparação da voz, e em um segundo 

momento imprescindível, com a preparação do intérprete. E os problemas de 

desconhecimento da anatomofisiologia da voz  pode comprometer os processos de 

ensino, prevenção de problemas e mesmo da aprendizagem. Nesta mesma ordem 

surgem as questões imprescindíveis que são dicção, entendimento de textos líricos 

e musicais e o conhecimento do próprio corpo do aprendiz de cantor.  
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Tanto o regente como o professor de canto têm em mãos o material humano 

e os conteúdos musicais a serem manuseados, criados e produzidos; e lidar com 

este material envolve a construção de conhecimentos para que se possa entender 

como é elaborada (emitida) a sonoridade, a interpretação e a técnica vocal.  

Os exercícios aqui indicados objetivam mostrar um pouco da trajetória 

enfrentada pelo professor e pelo aluno cantor nas diferentes etapas de suas 

carreiras. 

 

É imprescindível entender quais são os aspectos da fonação, quando são 

voluntários e quando são involuntários. Ademais, quais músculos e processos 

funcionam sob controle direto e quais funcionam apenas sob estímulo são as 

perguntas que deve ser dominadas com respostas práticas e teóricas.Durante as 

aulas de canto deve-se entender se é possível atingir a musculatura intrínseca 

(involuntária) através da musculatura extrínseca (voluntária) e qual a função da 

mente e qual a função do corponesse processo. Para dar estas respostas os estudos 

de anatomofisiologia, de Boone e McFarlane (1994) são as diretrizes básicas 

citadas. E as funções do corpo e da ação consciente na emissão vocal foram bem 

ilustradas por França Neto (1998), Louzada (1982), Heer (2004); e Andrade, 

Fontoura e Cielo (2007). 

            Para atingir o objetivo geral dessa pesquisadiscutiu-se as inter-

relações do canto com outras disciplinas. Percebeu-se que o ensino do canto não 

acontece num contexto somente de estudo da voz e do repertório. Por se tratar de 

um instrumento que é o próprio corpo, conclui-se que ensinar canto é uma tarefa 
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que envolve conhecer os benefícios de outras disciplinas, que já trazem de suas 

literaturas específicas muita contribuição para a área da música. Corroboram com 

este pressupostos os autores Andrade, Fontoura e Cielo (2007), com informações 

sobre o uso incorreto da voz e suas conseqüências; Ray e Andrade (2005) que 

informam que o aquecimento e desaquecimento corporal, além do alongamento 

muscular, têm influência na qualidade da performance. E Herr (2004), que indica 

que a interpretação e dicção adequadas beneficiam a performance.     

Falta, a partir das conclusões acima mencionadas, investigar formas de 

estimular a criatividade do professor na adaptação e criação de vocalizes e 

exercícios. Todas as sugestões e análises aqui conduzidas sobre os exercícios e 

vocalizes sugeridos carecem de comprovação posterior, através de pesquisa de 

vivência que poderia levar ao aprendizado, que deveria ser feita de forma 

qualitativa e quantitativa. Poder-se-ia, em outra pesquisa, eleger um grupo de 

sujeitos para a condução de sessões aulas visando uma Pesquisa de Observação ou 

Estudo de Casos. Mas esta etapa fica para um futuro próximo, sendo que para o 

momento, entende-se que a proposta de exercícios e vocalizes, a apresentação do 

Corpo de Textos sobre as temáticas da área, já consistem em elementos mínimos 

para despertar e iniciar mais uma discussão, entre tantas da área, sobre as técnicas 

e métodos do ensino do canto, bem como para definir quais os conteúdos 

importantes para o ensino do canto. 
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