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Não existe somente a música dos músicos. A criança é embalada 

docemente pelas canções de sua ama de leite. Ela repete mais 

tarde os refrões que seus pais cantarolam junto dela. Há canções 

de roda, como há cantigas de trabalho. Nas ruas das grandes 

cidades, as cantigas populares correm de boca em boca, 

reproduzidas outrora pelos realejos, hoje pelos megafones. As 

melopeias dos comerciantes ambulantes, as canções que 

acompanham as danças enchem o ar de sons e de acordes. Não é 

necessário que os homens tenham aprendido música para que 

guardem a lembrança de certas canções e de certas melodias.  
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RESUMO 

 

A presente pesquisa consiste em uma abordagem  reflexiva a respeito do aprendizado do 

canto através da memorização fonoauditiva. A dificuldade de algumas pessoas em 

desenvolver suas habilidades vocais e a consequente percepção de melhoria devido à 

insistência das mesmas e seus professores de canto, é o que motiva o tema deste trabalho. As 

técnicas utilizadas são de cunho qualitativo, fundamentando-se teoricamente na leitura de 

livros, trabalhos e pesquisas sobre o assunto. A pesquisa trata sobre a anatomia do aparelho 

vocal e sua fisiologia, buscando entender as possíveis causas de distúrbios no canto. Serão 

pesquisadas as sinapses controladoras do exercício vocal e como o processo pode ser 

prejudicado por dificuldades cerebrais. Finalmente, quais razões impedem a percepção de 

determinados comportamentos prejudiciais à boa execução vocal, e como o professor de canto 

pode auxiliar seu aluno por meio da memorização fonoauditiva. 

 

. 

 

Palavras-chave: Memorização fonoauditiva, canto, educação musical. 

 

 

  



ABSTRACT 

The present research consist in a reflexive approaching about the learning of singing through 

the audiophonic memorization. Some people have the difficulty to develop their vocal 

abilities and the consequent perception of improvement due to their insistence and of their 

singing teachers, this is what motivate the theme of this subject.  The employed technics are 

the qualitative characteristics basing theorically in the reading of books, works and researches 

about this issue. The research deals with the vocal anatomy and its physiology, seeking to 

understand the possible causes of the disturbance in the singing.  They will be studied the 

synapses which control the vocal exercises and how this process can be damage by the brains 

difficulties. Finally, what are the reasons that hinder the perceptions of some behaviours that 

harm the good vocal execution, and how the singing teacher can help the student through the 

audiophonic memorization 

Keywords: Audiophonic Memorization, Singing, Musical Educations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com frequência, notam-se situações onde pessoas com extrema dificuldade para 

cantar, conseguiram, após árduo e incessante trabalho – tanto do professor, como do aluno – 

alcançar êxito.  Infelizmente, casos contrários também são observados. Os ―rótulos‖ – 

desafinado, amúsico, desritmado, desentoado e outros, são comuns e trazem constrangimento 

– principalmente quando o cantor em questão não consegue perceber qual é exatamente o seu 

específico problema. 

No decorrer dessa pesquisa, algumas dúvidas foram levantadas: Por que algumas 

pessoas têm extrema dificuldade em cantar? Existem algumas características físicas e 

emocionais influenciadoras nessas dificuldades? É possível comprovar o desenvolvimento 

musical no canto por meio da memorização fonoauditiva? É possível ajudar alunos a 

desenvolverem a sua musicalidade para o canto por meio desta memorização?  

Diante da crescente e vasta área de pesquisa sobre a memória e sua influência sobre 

diversas áreas do conhecimento humano, tentou-se investigar um pouco mais, sobre a 

conexão: memória associada ao ouvido e ouvido associado à reprodução vocal - mais 

especificamente, à reprodução do canto. O objetivo geral deste trabalho consiste em fazer uma 

reflexão sobre o uso da memorização fonoauditiva como ferramenta para o aprendizado do 

canto. Especificamente, a pesquisa busca compreender  quais os  principais causadores da má 

entoação vocal e quais os fatores fisiológicos e emocionais influenciadores desse mecanismo.  

Esta pesquisa traz em seu fundamento intenções especiais, sendo uma delas 

demonstrar a possibilidade de melhoria para os problemas de vocalização e de entoação por 

meio da memorização fonoauditiva. Também buscar-se-á o entendimento sobre a apreensão 

que o cérebro faz das informações musicais enviadas por meio do ouvido e o devido 

processamento das mesmas através do trato vocal. Por meio desse mecanismo buscar-se-ão os 

motivos que contribuem para que tais informações sejam, de maneira satisfatória, 

reproduzidas vocalmente, na tentativa de apontar o trabalho auditivo-vocal árduo e repetitivo 

como produtor de grandes resultados.  

A pesquisa divide-se em três etapas: na primeira, será abordada a memorização, suas 

definições e sua historicidade. A segunda etapa será relacionada à memorização fonoauditiva 

e suas interações na área da fonoaudiologia, da neurologia, da psicologia, e, na etapa final, a 

reflexão sobre a utilização da memorização fonoauditiva pelos professores de música e canto. 
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No trabalho serão apresentados os possíveis causadores da má entonação, procurando 

suas origens, segundo o que pensam os professores de canto e do ensino musical, 

fonoaudiólogos, neurologistas e psicólogos. Serão estudadas a anatomia do aparelho vocal e a 

fisiologia do mesmo, buscando entender as possíveis causas físicas. Serão pesquisadas as 

sinapses controladoras do exercício vocal e como o processo pode ser prejudicado por 

dificuldades cerebrais. Finalmente, observar-se-ão como as emoções podem ser trabalhadas 

de maneira a impedir comportamentos prejudiciais à boa execução vocal.  

A metodologia utilizada na pesquisa ocorre de modo qualitativo, embasando-se em 

livros, teses, periódicos científicos e relatos de experiências, sobre a influência da 

memorização fonoauditiva no aprimoramento do canto. Após o entendimento de que muito já 

tem sido escrito a respeito, o estudo encontra sua relevância na compreensão de tais 

conteúdos, analisando e conferindo entre os diversos autores, suas considerações  a respeito 

da memorização fonoauditiva e sua eficácia no aprendizado do canto. 
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2. DEFINIÇÕES E HISTORICIDADE 

    (MEMÓRIA, MEMORIZAÇÃO E MEMORIZAÇÃO FONOAUDITIVA) 

     

Apesar de muito ampla, a palavra ―memória‖ ramifica-se em inúmeras direções, 

surgindo estudos sobre a memória sinestésica (sensações silmultâneas), ou cinestésica 

(espacial, muscular), memória de curto e longo prazo, memória visual, auditiva, memória 

afetiva, ou mesmo, em nosso caso de estudo – memória fonoauditiva. O termo abrange 

também significados socioculturais, como: memória coletiva, memória oral, memória 

familiar, política, dentre outros.  

Atendo-se especificamente na definição fisiológica da expressão, Cabral (1996, p.203) 

afirma que a memória é a ―retenção de aptidões e informações recebidas através do processo 

de aprendizagem, abrangendo quatro operações fundamentais: decorar, reter, recordar e 

reconhecer explicitamente.‖ Outro escritor, o psiquiatra Iván Izquierdo, explica que a 

memória humana consiste em armazenar e evocar informações adquiridas através de 

experiências. Para o autor, ―a aquisição de memória denomina-se aprendizado. As 

experiências são aqueles pontos intangíveis que chamamos presente‖ (IZQUIERDO, 2002, 

p.89).  

Feitas estas definições gerais, torna-se necessário apontar o aspecto fundamental deste 

estudo, o exercício oriundo da memória – a memorização. A palavra memorização está ligada  

ao ato ou efeito de memorizar. Acrescida do termo ―auditiva‖, pode ser compreendida como o 

ato de armazenar e reter as recordações do que se ouviu. 

 Quanto à memorização fonoauditiva, uma outra definição poderia ser: ouvir e 

reproduzir vocalmente, de maneira contínua, determinado efeito vocal, acessando por meio da 

prática, processos mnemônicos (técnicas de memorização), podendo ser realizada por meio de 

repetições, gravações, ou mesmo imitações - resguardados os aspectos da constância e 

regularidade. 

 As pesquisas na área da psicologia e neurologia comprovam a importância desse 

recurso para a aquisição e retenção de informações. A curva do esquecimento, teoria 

desenvolvida pelo psicólogo alemão Herman Ebbinghaus, em 1885, dita que, para que não 

haja perda de informações na memória, as mesmas deveriam ser reapresentadas em 

determinados períodos de tempo. O Dr. Herman, um dos fundadores da psicologia 

experimental, criou um teste de memória, originador de diversos outros modelos  nessa área. 

 ―Os resultados desse estudo, constam em quase todos os livros-textos de introdução á 

psicologia do século XX. Os resultados são claros: o esquecimento a princípio era muito 
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rápido, mas depois o ritmo diminuía‖. (GOODWIN, 2005, p.136) Após 24 minutos, a 

memória retinha apenas cerca de 60% do material aprendido, e depois de uma hora a perca 

mnemônica era de 55%. Após um dia, exatamente 24 horas depois, observou-se a perca 

equivalente a 66% de material memorizado.  

Em outras palavras, não sendo reapresentadas à mente as informações a serem 

guardadas, o processo inicial da retenção de informações, intrínseco ao aprendizado, pode ser 

seriamente prejudicado. Destaca-se assim a importância da fixação do conhecimento 

adquirido por meio da técnica da memorização. 

 

 

2.1.  Historicidade 

 

 

A compreensão da importância da memorização é o caminho para a valorização do 

processo na aprendizagem.  Valorizando-a, valorizam-se as pessoas, seus registros, sua 

história e seus ensinos. A memorização fonoauditiva é companheira da oralidade (ou tradição 

oral: transmissão de conhecimentos por meio da fala), que por sua vez, necessita do trabalho 

auditivo e fonológico para existir. 

 

―...no alvorecer e durante muito tempo da civilização do homem sobre a terra, a 

literatura tinha destinação oral e não escrita. Originariamente, a apreensão do 

literário dava-se pela percepção auditiva e não pelo sentido visual da leitura 

silenciosa, como hoje é hábito nas sociedades quirográficas, isto é, que 

desenvolveram a escrita, e que, posteriormente adotaram a 

impressão.‖(PORTELLA, 2008, p.1). 

 

Os antigos gregos davam tal importância à memória, que criaram até mesmo uma 

deusa para representá-la – Mnemosyne, mãe das musas protetoras da arte e da história. 

Falabretti (2010, p22), afirma que a narrativa mitológica tinha a função de publicar revelações 

recebidas pelos poetas por meio das musas filhas da deusa ―Memória‖, tornando-se uma 

espécie de mestre, uma vez que seus ouvintes decoravam seus textos, ―repetindo-os, como 

forma de aprendizado‖.  Acreditavam que, por meio da arte, os escultores ou historiadores 

captariam a imagem (ou história) de determinada pessoa, tornando-a inesquecível, imortal. Ou 

seja, a própria arte (inclusive a arte musical)  foi utilizada como ferramenta de preservação da 

memória de alguém ou de algum momento histórico. 
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―Durante milênios, anteriores à adoção e difusão da escrita, a poesia foi oral e foi o 

centro e o eixo da vida espiritual dos povos, da gente que — reunida em torno do 

poeta numa cerimônia, ao mesmo tempo religiosa, festiva e mágica — a ouvia. 

Então, a palavra tinha o poder de tornar presentes os fatos passados e os fatos 

futuros (Teogonia, vv. 32 e 38), de restaurar e renovar a vida (idem, vv. 98-103). 

Mas, sobretudo, a palavra cantada tinha o poder de fazer o mundo e o tempo 

retornarem à sua  matriz original e ressurgirem com o vigor, perfeição e opulência 

de vida com que vieram à luz pela primeira vez.‖ (TORRANO, 2006,p.14) 

 

A técnica da memorização fonoauditiva, apesar de há muito, e, soberbamente utilizada 

por filósofos, professores e educadores musicais, tem sido frequentemente apontada como 

obsoleta e rudimentar, desprovida de brilho entre os círculos da erudição. Entretanto, a 

memorização fonoauditiva é uma companheira antiga do fazer musical; pois antes do 

surgimento da escrita, na tradição oral, as informações eram passadas de geração a geração, 

por meio da memorização de lendas, parábolas, poemas, cantigas, geralmente cantadas, de 

forma a ―inculcar‖ na mente do ouvinte, determinado conhecimento. Muito do que hoje é 

conhecido como história, devido à  inexistência de registros escritos, manteve-se resguardado 

durante milênios por meio dessa prática – a oralidade. 

 

 ―Suponho que parte significativa das dificuldades em reter conhecimentos 

adquiridos em aprendizagens formais seja de natureza pedagógica, resultado da 

quase ausência de exercícios conscientes, intencionais e rotinizados que visem 

desenvolver a competência intelectual em causa. Enquadro a questão inspirado pela 

República de Platão, datada do século IV antes de Cristo. O filósofo associou a 

memória, sem ambiguidades, à inteligência, com a diferença de ser plausível na 

atualidade considerar que dificuldades a esse nível não são necessariamente dados 

da natureza imutável dos indivíduos, antes limitações  que podem ser minimizadas 

pelo tipo de ensino ministrado. Sem uma memória de trabalho razoável, é pouco 

provável a sustentabilidade de qualquer saber... O problema é que as pedagogias 

dominantes tudo fizeram, ao longo de décadas, para diminuir a relevância do treino 

do reforço da memória‖ (RIBEIRO, 2016, seção 7.1).  

  

Com o surgimento da escrita, a oralidade deixou de ser a única ferramenta para a 

transmissão e apreensão do conhecimento, ocorrendo o mesmo no âmbito da música. Tal 

possibilidade desafiou os séculos e trouxe até nós, registradas por meio da escrita musical, 

inimagináveis melodias, como as produzidas pelos monges nos cantos gregorianos, e até 

mesmo ―modinhas‖ cantadas por colonizadores portugueses. Num crescente e sistemático 

desenvolvimento, a escrita musical foi substituindo cada vez mais a oralidade. A necessidade 

constante de apresentações, a importância da precisão e a facilidade na comunicação das 

ideias musicais, relega a oralidade a grupos que não possuem facilidade de acesso a tais 

conhecimentos.  
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―Não há dúvida de que em sociedades sem escrita – convencional ou musical – a 

transmissão do conhecimento implica mecanismos bastante específicos. Inúmeros 

trabalhos dedicam-se ao estudo de tais mecanismos. No caso do aprendizado 

musical, este começa, geralmente, ainda na infância, quando a criança observa os 

mais velhos executando seus instrumentos, canta com sua mãe acompanhando-a nos 

serviços domésticos, é introduzida nas danças e músicas de festas. A repetição é um 

mecanismo obrigatório: a tradição deve ser gravada na memória, nos gestos, no 

corpo de cada membro da comunidade. Nas sociedades com escrita – e falamos aqui 

da musical - , a partitura é, sem dúvida uma garantia de preservação de um 

conhecimento ancestral. No entanto, no processo de aprendizagem musical, a leitura 

é apenas um dos aspectos relevantes... o fato de existirem partituras não implica que 

o conhecimento musical esteja implícito em notas escritas no papel.‖(HIKIJI; 

NOVAES, 2006, p.116). 

  

Apesar dos grandes embates entre a oralidade e a literalidade, há um fator que não 

pode ser negado diante da imensa seara do processo cognitivo musical: a importância do uso 

da voz, no desenvolvimento mnemônico. Sem esse recurso, os conceitos não seriam 

recordados, os poemas e fábulas não seriam sempre e continuadamente transmitidos. 

Conforme o escritor americano Pe.Walter Jackson Ong, a palavra falada nas culturas orais, 

assumia quase um poder divino, sendo o som, a própria forma física da palavra. 

 O estudioso, grande professor e também filósofo, dentre várias pesquisas, investigou 

sobre a diferenças entre a língua falada e a língua escrita, e quais os efeitos das mesmas sobre 

a sociedade – principalmente no âmbito escolar.  Em seu livro, Ong demonstra as grandes 

mudanças ocorridas com o surgimento da escrita, nos procedimentos para a aquisição 

cognitiva. Para ele, a atividade oral é um recurso poderoso da comunicação e fundamenta os 

processos do conhecimento. 

―..Numa cultura oral primária, para resolver efetivamente o problema da retenção 

e da recuperação do pensamento cuidadosamente articulado, é preciso exercê-lo 

segundo padrões mnemônicos, moldados para uma pronta repetição oral. O 

pensamento deve surgir em padrões fortemente rítmicos, equilibrados, em 

repetições ou antíteses, em aliterações e assonâncias, em expressões epitéticas ou 

outras expressões formulares, em conjuntos temáticos padronizados (a 

assembleia, a refeição, o duelo, o ―ajudante‖ do herói e assim por diante), em 

provérbios que são constantemente ouvidos por todos, de forma a vir 

prontamente ao espírito, e que são eles próprios modelados para a retenção e a 

rápida recordação – ou em outra forma mnemônica. As reflexões e os métodos 

de memorização estão entrelaçados. A mnemônica deve determinar até mesmo a 

sintaxe.‖  (HAVELOCK, 1963, p. 87, apud ONG, 1998, p.45). 

 

Um breve momento de reflexão e rapidamente observa-se que, viver sem esta 

ferramenta milenar, constitui-se tarefa quase impossível. É possível imaginar a permanência 

dos índios Terenas, no extremo sul do Mato Grosso, sem suas lendas e cânticos de honra? É 

possível conceber a cultura judaico-cristã sem a narrativa criacionista, descrita em detalhes 

quando sequer nascera Moisés? É possível compreender a cultura afro-brasileira, sem analisar 

suas cantigas de roda, entoadas geração após geração? 
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3. A MEMORIZAÇÃO FONOAUDITIVA E SUAS INTERAÇÕES 

 

 

Uma vez esclarecida a origem e a importância social da memória e da memorização 

fonoauditiva, neste segundo capítulo, será apresentado um breve parecer sobre as interações e 

perspectivas da memorização fonoauditiva nas áreas da fonoaudiologia, neurologia e 

psicologia. 

 É necessário entender que as três áreas se inter-relacionam na vocalização. Como 

explica a fonoaudióloga e atriz Eudósia Quinteiro, ―a voz e a fala de um indivíduo relatam 

muito de sua saúde em geral, sendo indicativas de problemas orgânicos, psicológicos e 

funcionais.‖ (2007, p.110). 

 Embora haja grandes avanços na atual medicina, este estudo especificamente não 

pretende separar, como em uma operação cirúrgica, o que é integralmente psicológico do que 

é físico ou neurológico. Todas estas áreas se complementam e se sustentam. Trata-se apenas 

de uma observação, sobre as dificuldades mais comumente percebidas, em quais setores elas 

se localizam, com maior ou menor grau, e, de que maneira a memorização fonoauditiva opera 

como auxílio, ante as dificuldades. 

 O processo da memorização é compreendido como um ciclo virtuoso, onde o 

progresso neurológico determina o progresso psicológico, que processa o sucesso auditivo-

vocal, que por sua vez, após nova apresentação mnemônica, reproduz-se novamente. Talvez 

por isso, haja grande dificuldade em apontar uma sequencia dos tópicos deste capítulo, pois 

um está interligado ao outro. 

 Por isso, tentaremos vislumbrar parte desse processo cíclico - tal a profundidade e 

desdobramentos de cada área aqui apontada. 

 

 

3.1. Interações fonoaudiológicas 

 

 

A singularidade da voz humana é apontada pelos cientistas como uma espécie de 

documento de identidade; um documento onde as características (sexo, cor, data de 

nascimento) não estão impressas em um papel, e sim, no próprio aparelho fonador e 

ressonantal. É preciso sensibilidade e muito cuidado antes de classificar a voz de um cantor, 
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pois, nenhum ser humano possui as mesmas características vocais que outro, distinguindo-se 

dessa forma os sons, timbres, os registros, etc. É necessário estar atento a uma infinidade de 

detalhes que identificam e impregnam personalidade a cada uma das vozes, sendo tais 

detalhes, muitas vezes causadores de impressões errôneas aos ouvintes comuns. Antes de 

definir se um aluno é ou não amúsico, desritimado, ou desafinado, há que se levar em 

consideração inúmeros detalhes relacionados ao timbre, ao próprio corpo, ao estado 

emocional, dentre outros. Sobreira (2007, p.3) afirma que dentre vários equívocos que podem 

ocorrer nesse momento de avaliação, é a definição de que determinada pessoa é desafinada: 

 

―... Outro tipo equivocado aparece quando se ensina uma pessoa, pouco habituada à 

prática musical, a cantar uma melodia. Dependendo do grau de dificuldade que essa 

pessoa tenha para reproduzir a melodia de imediato, ela pode vir a ser classificada 

como desafinada. Porém, ela pode estar errando por não ter ainda conseguido 

memorizar a melodia correta. Neste caso, a pessoa poderia apenas estar cantando 

―notas erradas‖, não devendo ser julgada desafinada.‖(SOBREIRA, 2007, p.3) 

 

No âmbito desse processo, notam-se, em determinados cantores, problemas na voz ou 

mesmo na percepção auditiva, sendo identificados por fonoaudiólogos e 

otorrinolaringologistas como patologias ou disfunções, podendo as mesmas ser de ordem 

vocal ou auditiva. Em diversos casos, tais disfunções, quando identificadas e tratadas, podem 

significar a melhora parcial ou mesmo total do exercício do canto. 

 

 

3.1.1. Disfunções vocais  

 

 

É necessário, contudo, observar que a disfonia, ou a desafinação, ou qualquer tipo de 

problema na reprodução do canto, não representa uma doença em si, mas pode ser o sintoma 

de algum transtorno nessa região. Isso não exclui o fato de que o cantor pode estar sendo 

realmente acometido por algum problema mais sério, causado por comprometimento do trato 

vocal. 

Conforme a escritora e professora, Maria Cristina A Jackson-Menaldi (também 

doutora em otorrinolaringologia e diretora do Lakeshore Professional Voice Center del Ear 

Nose Throat Center, PC. St. Clair Shores, Michigan.), existem inúmeros fatores fisiológicos 

causadores de uma má produção vocal. Ela listou uma sequencia de alguns deles, conforme o 
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pensamento de outros estudiosos especialistas no assunto: Cornut (França); García Tapia 

(Espanha) e Witzig (Genebra). 

Para esse grupo de estudiosos, vários são os fatores causadores de patologias na 

produção vocal, além dos fatores naturais, tais como o envelhecimento e a muda vocal (mais 

evidenciada nos garotos), situações como: lesões orgânicas, malformações laríngeas 

congênitas, lesões laríngeas benignas adquiridas, inflamações e infecções laríngeas, lesões 

pré-cancerosas e cancerosas, traumatismos e até mesmo problemas causados por efeitos 

colaterais farmacológicos.(JACKSON-MENALDI, 2002, p.3). 

 A escritora Gláucia, em sua pesquisa sobre distúrbios vocais, acrescenta ainda outros 

fatores, explicando que: 

―na prática clínica voltada para a reabilitação dos distúrbios da voz, pacientes podem 

trazer como possível queixa a ocorrência de mudanças involuntárias (e indesejadas) 

entre os diferentes registros vocais. Tais mudanças normalmente constituem 

manifestação importante de determinadas patologias da voz. O uso divergente de 

registros, o falsete de conversão, as alterações na muda vocal, além de certos 

transtornos vocais neurológicos constituem exemplos de patologias que apresentam 

sintomas dessa natureza.‖ (SALOMÃO, 2008, p.3) 

 

As escritoras Tuti Baê e Cláudia Pacheco, no livro “Canto, Equilíbrio entre Corpo e 

Som”, tratam detalhadamente e de maneira bastante compreensível os aspectos físicos 

envolvidos no intrincado processo da produção vocal. Para elas, a pluralidade das estruturas 

vocais é o que nos diferencia vocalmente. 

 

―É a forma do trato vocal que determina suas propriedades de ressonância. Portanto, 

mudanças na forma do trato vocal resultam em mudanças nas frequências de 

ressonância...  Essas estruturas interferem no som produzido pelas pregas vocais de 

diversas maneiras, seja modificando a ressonância ou desempenhando a função de 

articuladores do som. Portanto, cada um de nós é único, pois possuímos caixas de 

ressonância diferentes‖ (2006,p.48) 

 

Por seus estudos como fonoaudióloga, Cláudia ensina um pouco mais sobre as 

estruturas vocais, explicando termos como: articuladores ativos (língua, mandíbula, lábios, 

palato mole e pregas vocais) e passivos (dentes, palato duro e parede posterior da faringe), e, 

aparelho fonador e seus ressoadores. 

Composto pela laringe, pregas vocais (denominados elementos vibrantes), pulmões e 

traqueia, o aparelho fonador é fundamental para a produção sonora. A laringe é 

imprescindível nesse processo, pois nela se localizam as pregas vocais, que em contato com o 

ar dos pulmões realizam o movimento vibratório originador do som. 
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Para que esse movimento ocorra, é de suma importância o aparelho respiratório, pois, 

conforme as autoras, a respiração é a matéria-prima para a produção da voz. Ensinam sobre o 

uso correto da mesma, como a utilização do apoio (técnica respiratória que consiste na 

contração da musculatura pubiana e consequente pressão de outros músculos adjacentes) nos 

exercícios e execução do canto. 

As autoras falam sobre as funções e importância das cartilagens adjacentes à laringe, 

da musculatura laríngea, músculos extrínsecos, intrínsecos, adutores, abdutores, músculo 

tensor, detalhando sobre as pregas vocais e como o movimento das mesmas gera o som. Cada 

um desses elementos influencia a produção vocal, e deve ser observado o bom uso de seus 

recursos. 

Conforme a cantora e educadora musical Sílvia Sobreira (SOBREIRA, 2007, p.87), 

outro problema apontado para a má execução vocal é a chamada desafinação. Embora, admite 

a autora, o termo desafinação seja muito amplo (abarca um número grande de problemas) é 

possível observar quando a raiz da mesma é oriunda de maus tratos ou abusos vocais. Muitas 

vezes, a própria falta de habilidade no controle da emissão vocal, causa desajustes como 

vozes no extremo agudo ou grave. Dificuldades como rouquidão, voz extremamente nasal, 

problemas respiratórios, prejudicam a emissão sonora, e causam desconforto tanto para quem 

emite, como para quem recebe o som. 

 A voz anasalada, inclusive, pode gerar situações de extremo desconforto tanto para 

quem canta, como para quem escuta. Pessoas com o som muito nasal geralmente são 

portadoras de doenças como sinusites, rinites e outras tantas, prejudicadoras da boa 

vocalização. Para isso, também existem exercícios, que no momento da prática mnemônica 

podem ser utilizados para ―desnasalizar‖ o som. 

 

Alguns indivíduos apresentam, desde a infância, uma disposição muito característica 

para resfriados, ligada, neles, à necessidade de se protegerem de uma crise 

existencial, mantendo, graças à rinite o contato com eles mesmos: a voz anasalada 

da pessoa resfriada é a de alguém que fala para dentro, para si memo, bloqueando a 

expressividade da emissão vocal.‖(NAVARRO, 1995, p.47). 

 

Observando o ponto de vista dos especialistas, percebe-se que, parte de uma boa 

execução vocal está ligada a todo um preparo, a chamada higiene vocal, que tal como a 

higiene corporal, a higiene vocal consiste em medidas simples de cuidados básicos para o uso 

da voz. 

 Uma das leis desta higiene tão peculiar, consiste no aquecimento realizado por toda a 

extensão do trato vocal e ressonantal. Nesse sentido, a memorização fonoauditiva pode 
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auxiliar em grande parte o trabalho do cantor, pois conforme Pacheco (2006, p.42) ―o uso 

correto do apoio (respiratório), bem como da prática da vocalização‖, permite ―maior 

tonicidade muscular‖, ―aumentando naturalmente a intensidade do som produzido.‖ 

 A memorização fonoauditiva, nesses momentos, serve como um recurso 

fonoaudiológico, pois, ao estabelecer parâmetros de alcance da voz, por meio dos exercícios 

vocais e intervalares melódicos, o cantor pode identificar tais parâmetros e verificar qual o seu 

desempenho em determinada região ressonantal (cabeça, peito, garganta) – isso sem 

mencionar o benefício do aumento da extensão vocal, uma vez que os exercícios a favorecem. 

 Ao memorizar os intervalos e notas de determinada canção, o cantor predispõe seu 

corpo para o alcance de determinadas notas, pausas, respirar ou não em determinados 

momentos, como em um treino físico. Vemos aqui, uma conexão da memória fonoauditiva 

com a memória cinestésica (memória muscular). Pérez; Gallardo (seção 3, 2008), afirmam 

que  o aluno se familiariza com expressões como: voz de cabeça, de peito, ou voz na máscara, 

que fazem referência às sensações que ele experimenta ao praticar o canto. Com o tempo o 

cantor adquire uma memória das localizações das vibrações mais intensas, e assim, também 

exercita sua memória cinestésica. 

 Tais treinos produzem uma espécie de fortalecimento na região diafragmática e 

musculatura abdominal. Todo o movimento respiratório é fortalecido por meio da constância 

e a repetição dos exercícios fonoauditivos. Em uma apresentação, a economia de saída do ar é 

fundamental, e o trabalho da memorização, ligado às técnicas respiratórias, favorece, 

muitíssimo, essa economia. 

 Outro benefício embutido no processo da memorização fonoauditiva é o aquecimento 

vocal, composto por vocalizes que preparam a voz e todo o corpo para a execução sonora. 

Problemas como rouquidão, dormência, pigarro, são eliminados durante o exercício 

mnemônico.  Pacheco (2006, p51) afirma que, ―pesquisas recentes demonstraram que a 

utilização do exercício com o som nasal /M/ provoca diminuição da pressão entre as pregas 

vocais, o que permite melhor vibração da mucosa‖. 

 

 

3.1.2. Disfunções auditivas 

 

 

A audição ocupa posição fundamental no exercício do canto, pois, quando o ouvido 

está impedido de desempenhar corretamente suas funções, grande parte do trabalho do cantor 
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torna-se comprometida. Não obrigatoriamente, uma correta produção vocal alia-se à correta 

produção musical. 

 Nestes casos, quando a voz não acompanha os parâmetros determinados pela música, 

geralmente encontra-se desagradáveis desafinações. Identificada como a grande vilã no 

desempenho musical, a desafinação faz parte da lista de impedimentos para a boa 

performance de um cantor. Em seus estudos sobre o tema, Sobreira (2007, p.89) chega a listar 

mais de 23 expressões usadas comumente para definir o problema da desafinação. 

 Embora muitas vezes sendo originada por problemas psicológicos ou neurológicos, a 

desafinação também pode advir de problemas fisiológicos. Para a fonoaudióloga Angela 

Ribas (vol.24 no.73,2007) o processamento auditivo envolve ―detecção, atenção, localização, 

discriminação e o reconhecimento da mensagem acústica‖.  Conforme a pesquisadora, se 

existir alguma disfunção na escuta ou impedimento para análise ou interpretação de padrões 

sonoros, instala-se aí o distúrbio do processamento auditivo. 

 Angela lista algumas dessas manifestações em pessoas portadoras desses distúrbios: 

problemas psicolinguísticos; problemas ao ler e escrever, mau desempenho escolar; desordens 

do comportamento social. A lista se encerra com o apontamento de ―problemas clínicos 

específicos da audição,  no que se refere à localização da fonte sonora, discriminação de sons, 

identificação e memória‖. Para a escritora, pessoas que sofrem com alterações no 

processamento auditivo possuem dificuldades para aprender e ―podem ser beneficiados 

quando estratégias de intervenção e estratégias compensatórias são combinadas, em prol de 

seu desenvolvimento‖. A escritora acredita na possibilidade de melhoria da percepção 

auditiva de uma criança possuidora de tais dificuldades, ―a partir da alteração do ambiente de 

escuta e melhora das condições de recebimento de mensagens sonoras‖. A fonoaudióloga 

esclarece, contudo, que, para o bom encaminhamento terapêutico dos casos, é necessário 

primeiramente ser feito o correto diagnóstico.( 2007, vol.24 no.73). 

Por meio de acurada anamnese, podem-se distinguir quais as reais origens do 

problema auditivo. Para a otorrinolaringologista Maria Cristina Jackson-Menaldi, 

determinadas disfonias estão diretamente ligadas a lesões audiológicas, e fazem parte da lista 

de patologias vocais, definidas em seu livro ―A voz patológica‖. 

Um problema bastante comum entre alunos do canto, principalmente dos que fazem o 

uso de excessiva força vocal, é a dificuldade auditiva gerada pela ressonância encefálica, 

durante a própria vocalização. O exercício da memorização fonoauditiva, nesse momento, 
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auxiliaria o cantor em sua memorização sináptica, observando a cada repetição como seu 

organismo e ouvidos reagem a determinada ênfase vocal, e, como essa reação pode abrandar-

se diante da internalização dos exercícios. É preciso estar atento a detalhes como a acústica da 

voz, do ambiente, as propriedades do som, e, a importância de uma boa projeção sonora, tanto 

para quem produz o som, como para o ouvinte. 

 

―Em 1940, o médico francês Alfred Tomatis iniciou uma pesquisa relacionada à 

audição. Em 1947, o pesquisador foi procurado por um cantor que se queixava de 

não afinar mais em uma determinada região (começando próximo ao mi b3). Os 

exames de laringe demonstraram que o problema não residia naquele órgão. O 

pesquisador passou, então, a investigar as causas no campo da audição. Os 

resultados dos testes auditivos demonstraram que os cantores correm riscos de 

desenvolver uma surdez funcional, só comum em pessoas que trabalham em 

ambientes muito ruidosos. Tomatis mediu os sons produzidos pelo cantor e observou 

que eles atingiam surpreendentes 100, 110, 120 e até 130 decibéis, estando o 

aparelho de medição posicionado a um metro do cantor. Constatou-se que um cantor 

profissional emite sons que podem ser destrutivos para o seu próprio ouvido; quando 

o ouvido é exposto a ruídos intensos, ele sofre o que Tomatis chama de saturação, 

sendo ela causada pela fadiga auditiva. Tomatis prosseguiu fazendo experiências a 

fim de determinar a influência da saturação auditiva.‖(SOBREIRA, 2007, p. 91) 

 

Outro problema, bastante atual, é gerado pelo excessivo volume utilizado em algumas 

apresentações. A reverberação do som, gerada pelos amplificadores excessivamente altos, 

prejudica os mecanismos auditivos, consequentemente, também, os mecanismos vocais. 

 Um cantor que faz uso desses recursos, precisa necessariamente desenvolver a 

memorização fonoauditiva, por meio de repetidas exposições a ensaios, em conjunto com os 

demais instrumentos acompanhantes. Também precisa de acompanhamento fonoaudiológico, 

para o devido cuidado, pois tal situação é causa comprovada de diversos desequilíbrios 

auditivos e vocais. Basta observar, como tem crescido, atualmente, a quantidade de cantores 

que optam por cirurgias, devido a lesões, adquiridas no trabalho. 

Quando não existe um entendimento real do problema, muitas vezes aponta-se o aluno 

como incapacitado para o exercício do canto, porém, uma observação criteriosa por parte do 

preparador vocal ou professor, pode direcionar o aluno a um tratamento específico. 

 

 

3.2. Interações neurológicas 

 

O avanço da neurologia, aplicada a muitas áreas do conhecimento humano, possibilita 

o entendimento de conceitos, até então nunca antes imaginados. Na área da música, por 
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exemplo, nomes como Daniel Levitin, Ilari e muitos outros cientistas, acrescentaram, com 

suas experiências, novas maneiras de perceber o fazer musical. 

 Daniel J. Levitin, neurologista, músico e também, grande pesquisador na área, em seu 

livro ―Em busca da mente musical, afirma que nos últimos anos grandes progressos se 

obtiveram por meio dos instrumentos científicos de avaliação e pesquisa musical. Para o 

autor, muito foi feito para compreensão de questões sobre a cognição, a capacidade e os 

fundamentos evolutivos e neurais da música. O cientista afirma que: 

 

―a descoberta de que há tantas pessoas com uma memória precisa para as alturas 

revela muito sobre os processos internos da memória e os códigos mentais utilizados 

na representação de eventos perceptivos.‖ Todo esse conhecimento favorece nossa 

compreensão das ligações entre o cérebro e o comportamento, ou, ―entre o mundo 

físico e nossas representações mentais dele‖. (LEVITIN, 2006, p. 36). 

 

O escritor John Sloboda, em seu livro ―A mente musical‖, apresenta um vislumbre do 

mecanismo neurológico utilizado pelos músicos, no momento do canto, explicando que: 

 

―a linguagem e a música são recebidas primariamente como sequencias de sons e se 

produzem como sequencias de movimentos vocais que criam outros sons. Através 

desse sistema, muito dos mecanismos neuronais analisadores dos sinais de entrada e 

saída são compartilhados‖.(SLOBODA, 2008, p.41). 

 

Esse mecanismo neurológico vem sendo cada vez mais analisado, trazendo, por meio 

da sua análise, o benefício de soluções para problemas que habitam o cotidiano artístico. Um 

exemplo disso é a resposta para pessoas que não conseguem observar diferença entre os 

intervalos, pois podem possuir lesões localizadas no lobo temporal (na região do córtex 

auditivo) e dificuldades para decodificar os sons. 

 

―...existe a possibilidade de algumas pessoas desafinarem por terem problemas de 

ordem neurológica, não sendo, por isso, capazes de organizar o material sonoro 

escutado. Isso nos leva a considerar, ... que a afinação pode não ser apenas uma 

questão de ―acertar‖ a altura das notas isoladas, mas de perceber a função destas 

dentro de um contexto maior.‖ (SOBREIRA, 2007, p.12). 

 

 A escritora Vania Leite explica que, quando a função auditiva não se processa 

corretamente, o aluno pode ―apresentar dificuldade na execução de uma sequencia de tarefas, 

esquecendo-se de realizar parte delas. Pode também surgir a dificuldade em reproduzir sílabas 

e palavras, ou ainda, uma inadequada utilização da linguagem.‖ Para ela, a memorização 

fonoauditiva ―está ligada à compreensão e recordação de instruções simples‖(LEITE, 2012, 

p.19). 
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 Conforme a pesquisadora e doutora Beatriz Ilari, a musicalidade deve ser desenvolvida 

desde tenra idade (de 0 a 10 anos, preferencialmente), pois nesse período o cérebro das 

crianças está em pleno desenvolvimento. Em sua pesquisa “A música e o cérebro: algumas 

implicações do neurodesenvolvimento para a educação musical”, Beatriz explica que ―as 

conexões do cérebro infantil dão origem aos diversos sistemas do neurodesenvolvimento, que 

por sua vez, auxiliam no desenvolvimento das diversas inteligências‖(ILARI, 2014). 

 O neurologista e psiquiatra Eric Kandell, Nobel de Fisiologia (ou Medicina), 

desenvolveu importantes estudos sobre o desenvolvimento dos neurônios envolvidos na 

aprendizagem e no armazenamento mnemônico. Em seu livro ―Princípios de Neurociência‖, 

Kandell aponta uma pesquisa, sobre o aprendizado do canto, realizada entre pássaros canoros 

e subóscines (cantam, porém não possuidores de aprendizado vocal) e sua relação com o 

desenvolvimento do canto em humanos. Ele afirma que: 

 

―a audição é crucial para o aprendizado e para a produção vocal tanto em seres 

humanos como em pássaros canoros... A fala humana envolve sons de 

comunicação fantasticamente complexos e variáveis, e os  indivíduos dependem 

de maneira crítica de ouvir tanto a própria fala como a de outros para um 

desenvolvimento normal da fala‖ (KANDELL, 2014, p. 613) 

 

Para Kandell, no aprendizado vocal, a audição tem duas funções independentes: 

primeiramente, o ouvir permite a imitação, e, em segundo lugar, a audição providencia, ao 

aluno, a informação sensorial, sobre o seu desempenho (se acurado ou não), ―na forma de 

uma retroalimentação auditiva‖. Por isso, ele acredita que os humanos não podem aprender a 

vocalizar de maneira (satisfatória) em isolamento. É preciso um tutor que ―retroalimente‖ esse 

processo. Nesse caso, a necessidade da memorização fonoauditiva é mais uma vez justificada. 

 Levitin considera que, tanto a biologia, quanto o ensino, favorecem a musicalidade e a 

obtenção de algo muito discutido pelos músicos: o ouvido absoluto. É possível comprovar, 

portanto, que além da predisposição genética, as qualificações para desenvolver uma boa 

percepção musical podem ser adquiridas. Nas palavras do cientista, ―as pessoas com 

predisposição genética para o ouvido absoluto podem adquiri-lo com maior facilidade, mas 

ainda precisam de algum tipo de treino‖ (2006, p.33). Nesse sentido, a fala do neurocientista 

comprova a eficácia da memorização fonoauditiva. Esse treino, referido pelo cientista, 

encaixa-se perfeitamente na dinâmica deste tipo de memorização. 

Em outras palavras, a interação entre a memorização, o exercício auditivo e vocal 

estabelece a sinapse da memória muscular no trato vocal, onde o aluno sinestesicamente 

assimila a relação das notas com o esforço vocal. 
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 Conforme Levitin, no livro ―A música no seu cérebro‖ (2010, p.186), se acessarmos 

constantemente determinada lembrança, mais ativos se tornam os circuitos de recuperação e 

recordação da mesma. Ou seja, quanto mais se ouve determinada canção, mais se absorverá 

da mesma. Pode-se observar, assim, que a memorização fonoauditiva se qualifica como uma 

ferramenta maravilhosa no aprendizado do canto, pois ela proporciona ao cantor o processar 

constante do que se deseja reproduzir vocalmente. 

 

3.3. Interações psicológicas 

 

 O professor, psicólogo e musicólogo John Sloboda, em seu livro ―A mente musical”, 

nos explica que a maioria de nossas repostas à música são aprendidas – sem excluir as 

respostas primitivas inseridas em todas as espécies (2008, p.7). 

 Guardadas as devidas proporções, sendo o psicólogo também músico (e defensor da 

leitura para o aprendizado musical), Sloboda admite que os leigos se utilizam das formas 

musicais de uma maneira prática – explicando que pessoas sem formação musical erudita 

possuem um conhecimento ―implícito daquilo que os eruditos podem falar explicitamente‖. 

Para ele, o que dá mérito ao músico, são as centenas de horas práticas, necessárias para 

desenvolver o nível de automatização requerido.   

Por meio da automatização, o músico se vê livre de preocupações supérfluas para 

concentrar-se em outros objetivos ligados à destreza e bom desempenho. Tal pensamento 

coaduna com a teoria do também psicólogo e criador da escola construtivista, Jean William 

Fritz Piaget (1896-1980), que tem sido aceito por psicólogos da música, concernente à 

automatização musical – quando estruturas hierárquicas regentes das habilidades de 

comunicação são colocadas em ação, no momento da execução de uma obra. 

 Em situações de grande tensão, seguindo o raciocínio piagetiano - a memorização 

fonoauditiva pode ser a ferramenta ideal para auxiliar alunos com dificuldades de dicção e 

afinação. Nesse sentido, a acomodação dos conhecimentos já ―assimilados‖, podem ser 

esquematizados durante uma apresentação, ou performance – onde a perfeição é exigida – 

causando um estado de equilíbrio, a despeito de toda a tensão gerada. 

Conforme Piaget, o indivíduo não perde os conhecimentos cognitivos (a construção 

cognitiva) – ele, naturalmente, as integra às novas situações que se apresentam, causando, 

com isso, um estado por ele denominado ―equilibração‖. Sob a ótica piagetiana, uma vez já 

afixados e ajustados, os esquemas da dinâmica, do ritmo e tonalidade (sendo anteriormente 
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empregada a técnica da memorização fonoauditiva e vocal), o aprendiz terá mais facilidade 

em utilizá-los de fato, não se distraindo com a inconveniente tarefa de relembrar o que ainda 

não fora acomodado mnemonicamente. 

 É fato que o nervosismo – elemento causador de grandes transtornos para o cantor – 

acaba por destruir grandes apresentações, onde o músico, incapaz de controlar suas emoções, 

deixa a desejar, em algum aspecto, aquela que poderia ser a ―performance‖ de sua vida. 

Entretanto, fazendo uso do pensamento do grande estudioso, é possível utilizar-se 

psicologicamente dos esquemas já acomodados e seguir adiante para a ―equilibração‖. 

Nesse sentido, a memorização mais uma vez cumpre um papel fundamental. Ao 

automatizar seus movimentos, por meio de exercícios de memorização fonoauditiva, o cantor 

facilita seu trabalho, afinal, assim ele ―não precisará gastar energia prestando atenção ao envio 

de ar para a produção da voz, pois seu corpo já estará acostumado com esse procedimento‖. 

(BAE; PACHECO, 2006, p. 22).  

 Os conceitos integrados à mente do aprendiz, por meio das técnicas mnemônicas 

vocal-auditivas, o auxiliam no estado da ―equilibração‖. Suas emoções, mesmo em um 

momento de grande tensão performática, podem ser auxiliadas pelas técnicas já integradas à 

mente do aprendiz, cooperando e ajustando-o ao impacto físico (respiração ofegante, falta de 

salivação, coração acelerado, tensão na mandíbula e na musculatura cervical, tremores, 

alteração na voz) gerado pelo impacto emocional de alguma apresentação. 

 A função da memorização fonoauditiva cumpre também esse papel - determinados 

vocalizes propiciam estabilização psicológica, regulando a função respiratória, de maneira 

que todo o corpo encontre relaxamento, e que o cantor consiga manter a calma em sua 

performance. 

 

―Apesar de ter havido muita discussão para decidir se o ouvido absoluto é 

inato ou aprendido, o consenso geral emergente entre os psicólogos é o de 

que a habilidade de lembrar e nomear alturas requer a ativação e o treino 

durante um período crítico do desenvolvimento infantil, análogo ao 

período crítico referente á aquisição da linguagem. Durante esse tempo, a 

criança precisa aprender a dar nomes às notas musicais. A evidencia 

preliminar sugere que esse período crítico vai, a grosso modo, do 

nascimento aos oito anos de idade. ‖(Daniel Levitin) 
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4. A MEMORIZAÇÃO FONOAUDITIVA 

    E SUA UTILIZAÇÃO NO APRENDIZADO DO CANTO 

 

 

A história da música está repleta de grandes educadores musicais. Uma boa parte deles 

fez uso da memorização fonoauditiva em suas práticas. Hoje, com o auxílio dos aparelhos 

eletrônicos e digitais, essa técnica tem se modernizado com o surgimento de CDs para o 

estudo do canto, programas que analisam e auxiliam a voz pelo computador, aulas de técnica 

vocal na internet e ainda, aplicativos para gravar e memorizar a voz no celular. 

Apesar de toda essa ―parafernália eletroeletrônica‖ a favor da humanidade, o papel do 

educador musical não pode ser relegado. É preciso a interferência do mestre, seja gravando o 

som, para que seu aluno o escute em casa, ou cantando, juntamente com ele em sua prática. A 

presença do outro valoriza e dá sentido ao aprendizado, como explicou anteriormente 

Kandell: ninguém aprende a cantar sozinho. O papel dos educadores musicais é refletido no 

desenvolvimento dos alunos.  

 

―O século XX viu despontar, em um curto espaço de tempo, uma série de músicos 

comprometidos com o ensino da música. Dentre eles destacam-se alguns, pela 

pertinência de suas propostas e por sua penetração no Brasil, tornando-se com isso, 

mais significativos entre nós.  São eles: Émile-Jacques Dalcroze, Edgar Willens, 

Zoltán Kodály, Carl Orff e Shinichi Suzuki...‖ (FONTERRADA, 2005,p.109) 

 

Esses educadores foram os iniciadores do que hoje chamamos de ―Métodos Ativos‖, 

uma abordagem pedagógica baseada em práticas e experiências musicais, onde o aluno 

participa ativamente. Um de seus expoentes da chamada primeira geração, o educador 

musical suíço, Émile-Jacques Dalcroze, vislumbrou especificamente na área do canto a 

importância do controle físico da voz para uma boa execução musical.  

 

―Dalcroze também constatou a dificuldade de seus alunos, ainda que bem dotados, 

para cantar obedecendo aos influxos rítmicos das melodias, não porque não os 

compreendessem, mas pela incapacidade dos músculos do aparelho vocal em 

responder adequadamente às solicitações da música... os alunos compreendiam 

intelectualmente a organização rítmica das melodias, mas não eram capazes de 

executá-las bem porque não tinham controle sobre os movimentos de seu aparelho 

vocal.‖ (FONTERRADA, 2005, p.111). 

 

Para o educador, era fundamental desenvolver uma audição ativa, o canto, o 

movimento do corpo e a utilização do espaço. Ele enfatizava a importância de estimular 

eficientemente  os primeiros instrumentos musicais de um bebê: seu corpo e sua voz. Assim 
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também pensava outro seu aluno,  o educador musical Edgar Willens.  O músico e pedagogo 

belga desenvolvera um método de ensino de música para crianças a partir de três anos de 

idade.  Como Dalcroze, ele acreditava numa abordagem inicialmente físico-corporal da 

música. Para ele, a educação musical deveria seguir o caminho inverso da maioria de nossos 

conservatórios e escolas: o ritmo deveria ser observado primeiramente no corpo do próprio 

aluno, e depois, ao seu redor, nos sons da natureza e do cotidiano, para depois serem 

codificados e transcritos. A memorização, de certa forma, está implícita em seu trabalho, por 

meio das vivências estabelecidas. 

Um educador que se destaca na ênfase mnemônica, o professor japonês Shinichi 

Suzuki, mundialmente conhecido por seu método da Educação do Talento, alcançou grande 

sucesso ao estabelecer suas bases de ensino a crianças ainda muito pequenas. Sua teoria 

revolucionária baseou-se no raciocínio de que uma criança aprende música da mesma maneira 

com que aprende a balbuciar as suas primeiras palavras na língua materna.  

 Suzuki desenvolveu um método, de ensino do violino, voltado para crianças em tenra 

idade. Seu método consistia em treinos curtos e diários, com o auxílio e na presença dos pais, 

sempre enfatizando a alegria e o prazer nos treinos.  Suzuki acreditava que uma quantidade 

extraordinária de repetição , persistência familiar (envolvimento diário dos pais) e um forte 

reforço cultural, levariam qualquer criança pequena, a desenvolver-se musicalmente. 

David Shenk, escritor do livro ―O gênio em todos nós‖, relata que Suzuki ―estava 

convencido de que dons e talentos não eram exclusividade de alguns poucos privilegiados; 

com o treinamento e a persistência adequados, qualquer pessoa poderia alcançar um sucesso 

extraordinário‖. 

Embora acusado por críticos, que acreditavam ser seu método muito repetitivo e 

inibidor da criatividade, o resultado de seu método é inegável: em 1949 cerca de 35 escolas 

reproduziam sua ―educação do talento‖, ensinando a mais de 1.500 crianças no Japão. Para o 

professor Suzuki, a habilidade seria um mito. O que realmente produzia o talento, era a 

vivencia e o ambiente musical: ouvir e praticar música constantemente.   

Embora o trabalho do professor se direcionasse mais a instrumentistas, fixando-se 

mais sobre o desenvolvimento da memória cinestésica (muscular), não se pode negar o seu 

entendimento sobre a importância da memorização para o alcance do desenvolvimento 

fonoauditivo. Em sua autobiografia, Suzuki (2008, p.14) relata sua observação sobre o 

pássaro Peeko e suas habilidades para a memorização (o neurologista Kandell teria muito a 

dizer a respeito). Embora tal comparação seja de fato intrigante, é possível observar um 

paralelo na situação vivida pelo animal e a vivencia da memorização fonoauditiva no ensino 
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do canto: a quantidade extrema de reapresentações ao cérebro, possibilita a fixação do objeto 

de ensino. 

Uma referência, no ensino musical brasileiro, a doutora Sílvia Sobreira, destaca-se por 

seu trabalho de grande importância pedagógica, em seu livro ―Desafinando a Escola” - uma 

espécie de coletânea, de cinco outros escritores. Nele, a professora discorre sobre sua 

experiência como educadora, ligada ao ensino musical, por meio do canto coletivo, mais 

especificamente ao canto coral, trabalhando em escolas, com jovens e crianças e em diversas 

áreas do canto. Dotada de excelente currículo, possui vasta experiência na área do canto 

coletivo, sendo por isso verdadeira expert no assunto. 

A autora fala sobre o canto, como elemento de musicalização. Relata a história do 

ensino do canto nas escolas, enfatizando a importância do mesmo e as dificuldades ainda 

enfrentadas para seu estabelecimento no ciclo escolar. Ela também dá conselhos valiosos 

como: a tonalidade correta de uma canção a ser ensinada, a maneira delicada de indicar que 

uma pessoa está cantando errado e a importância do professor desenvolver a sua memória 

musical. 

Respondendo a dúvidas muito comuns dos professores de canto, Silvia fala sobre 

certos tipos de dificuldade para a aprendizagem do canto, mais ligadas a problemas 

neurológicos e psicológicos, (onde o cuidado com o aluno deve ser maior, principalmente 

quanto a recomendá-lo a cuidados mais específicos). A abordagem da autora, sobre a 

possibilidade do canto, para pessoas com extrema dificuldade, é muito interessante e 

animadora, pois ela valoriza muito mais a liberdade e a confiança de expressão do sujeito, 

explicando que algumas pessoas podem ser traumatizadas desde muito pequenas, precisando 

apenas de um incentivo do professor para que se encontrem musicalmente.   

Esse incentivo flui naturalmente, quando temos professores preocupados em 

desenvolver mais a musicalidade em seus alunos, do que apenas transformá-los em criaturas 

enrijecidas. O ato de vocalizar o que escutamos, denota liberdade de expressão, importância 

dada a determinado som, desejo de guardá-lo e relembrá-lo na memória. A postura estóica, 

nesse momento, em nada auxilia o aspirante a cantor. Às vezes é preciso gesticular, 

demonstrar com o corpo o alcance da nota. 

O psicólogo e professor universitário Alain Lieury, em seus estudos sobre ―Memória e 

aproveitamento escolar‖ afirma que: ―os pesquisadores mostraram que a supressão da 

vocalização provoca uma queda de memória‖. Conforme o autor, uma criança pode realizar a 

subvocalização mesmo quando lê em voz baixa algum texto. 
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―O adulto não tem consciência dessa subvocalização - apesar de que ela pode ser 

registrada pela atividade elétrica dos músculos da laringe.  Portanto, a vocalização, 

ou subvocalização (balbucios) é importante para a aprendizagem‖(LIEURY, 2001, 

p.33) 

 

A escritora Yara Borges Caznok, em seu livro ―Música: entre o audível e o visível‖, 

explica que: 

―na maioria das vezes, para os pensadores formalistas – históricos e contemporâneos 

– as possíveis relações entre o ouvido e qualquer outro sentido estão fora de questão. 

Associações, cruzamentos intersensoriais e sinestesias são vistos como distúrbios, 

alterações de um estado supostamente ideal, em que tanto o compositor quanto o 

ouvinte conseguem, anestesisando os outros sentidos, transformar seu corpo em um 

grande receptor sonoro‖. (CAZNOK,2003,p.25) 

 

Os verdadeiros educadores musicais não se acham, honestamente, os detentores da 

genialidade musical; isso porque, eles mesmos trilharam um caminho duríssimo, para alcançar 

suas posições e mantê-las no prumo certo. Muitas vezes, é possível vê-los mudando suas 

opiniões, de tempos em tempos, por meio de suas incansáveis buscas por um ensino mais 

humano e abrangente. 

 É preciso usar todos os sentidos para desenvolver a musicalidade vocal, não basta 

apenas ler a partitura, ou somente tocar o piano, é preciso cantar junto ao aluno, e fazê-lo 

cantar várias vezes. Um dos grandes benefícios da memorização fonoauditiva é que por meio 

dela, podem ser acessadas, inúmeras vezes, as informações musicais que se deseja apreender.  

O aluno não fica à mercê do professor apenas uma ou duas vezes por semana.  Por meio de 

ferramentas de áudio como gravadores, celulares, cds, mp3, ele pode trabalhar seus ouvidos e 

voz diariamente - a qualquer momento e quantas vezes forem necessárias. 

―Não duvido tratar-se de uma das causas dos maus resultados escolares, de 

dificuldades de concentração ou de desmotivação dos estudantes, por muito que a 

memória, enquanto condicionante das aprendizagens, seja de difícil mensurabilidade 

na sua importância.(RIBEIRO, 2016, seção 7.1). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O favorecimento do ensino do canto, por meio da memorização fonoauditiva é, e ainda 

será, alvo de debates. Neste trabalho foram apresentados vários pontos de vista favoráveis à 

sua utilização, entretanto, ainda há muito a ser compreendido. 

 Por meio das pesquisas, percebe-se sua importância, tendo em vista que a própria 

manutenção da cultura e da história do homem por meio da transmissão vocal continuada 

(oralidade), comprova sua eficácia. Entretanto, ao observar a importância e funcionalidade 

desta ferramenta, tampouco desprezam-se as outras demais, carregadas de igual importância 

(leitura musical, memória visual, cinestésica e sinestésica).  

É necessário, contudo,  abrir espaço para novas opções cognitivas, uma vez que suas 

interações tem sido observadas no decorrer do desenvolvimento tecnológico e humano. 

Tecnológico, porque as pesquisas e os instrumentos desenvolvidos para a análise 

(fonoaudiológica, neurológica e psicológica), têm se mostrado efiencientíssimos e 

desmistificam hipóteses tão comumente aceitas como a de que apenas os bem dotados 

alcançariam a musicalidade, ou já nascem fazendo música.   

Quanto ao desenvolvimento humano, observamos que cada um (excluindo-se casos de 

problemas fisicos e neurológicos irreparáveis), exercendo o poder da persistência, conquista 

seus objetivos e é capaz de condicionar-se através da prática contínua. Prática essa capaz de 

moldar sua voz, sua percepção sonora (do outro e de si mesmo) e gerenciar emocionalmente 

seus movimentos.  

 
―Os estudos dentro da área médica, principalmente no campo da neurologia, ainda 

estão em seu estágio inicial e não são conclusivos; eles apontam na direção de que 

alguns tipos de desafinação não podem ser corrigidos pela pedagogia musical e 

talvez nem mesmo pela medicina. De qualquer forma, o conhecimento da existência 

de tais distúrbios não deve servir de amparo para justificar o abandono daqueles 

alunos que desejam cantar afinadamente, pois existem evidências de que muitas 

pessoas desafinadas podem aprender a cantar de maneira satisfatória.‖(SOBREIRA, 

2007, p.14) 

 

A memorização fonoauditiva democratiza o acesso à boa vocalização. Numa 

abordagem coralística leiga, o que se percebe muitas vezes, é que os que já se vêem como 

cantores de fato, sequer darão valor ao preparo de determinado trecho musical, pois, como já 

se vêem mais preparados, muitos deles não se preocuparão em gastar seu tempo em processos 

de memorização. Entretanto, na prática da memorização fonoauditiva, por exemplo, não 

apenas os privilegiados, com um timbre geneticamente mais elaborado, ou já acostumados ao 
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canto, podem erguer sua voz em um solo ou trabalho conjunto, mas sim, todos os que 

assimilarem mentalmente e corporalmente, os fraseados musicais.  

Definitivamente, este não é um processo simples, exige paciência e dedicação 

extremas, tanto do pupilo quanto do professor. Para o pupilo, não basta apenas cantar, é 

preciso ouvir e memorizar. ―Não há memória sem aprendizado, nem há aprendizado sem 

experiências‖ (IZQUIERDO, 2002, p.89) 

Quanto ao professor, não é suficiente apenas cantar para o aluno: é preciso assegurar-

se de que ele tenha oportunidades de expor seus ouvidos e voz, uma e outra vez, 

cotidianamente, ao objeto de estudo. É preciso certificar-se que seu discípulo terá opções de 

desenvolver sua memória musical por meio de todos os artifícios possíveis, abrindo-lhe 

caminhos outrora impossíveis vocalmente.  
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APÊNDICE 

 

Soara o primeiro acorde, as vozes se aquietaram. Ela se aproxima do pedestal e retira 

dele o microfone. Suas mãos, pernas e lábios tremem, mesmo assim, começa a cantar. Para 

surpresa, espanto e alegria de todos a voz se coaduna às notas. Dessa vez, o nervosismo não 

possuiu sua mente de forma a embaçar a clareza de sua voz. As notas saíram limpas e firmes, 

e ela deixou de se preocupar com as expressões: ―desafinada‖, ―taquara-rachada‖ dentre 

outras, tão comumente sussurradas em momentos como aquele. 

 Que maravilha poderia ter ocorrido? A partir de que momento, a simples repetição, 

daqueles trechos musicais, passaram a significar real construção cognitiva? Como aquele 

treinamento a levara de uma pessoa traumatizada a outra confiante e segura de seu sucesso? 

 A resposta certamente não seria simplificada. É preciso compreender todos os aspectos 

relacionados. Quais foram, no passado, os principais causadores de sua deficiente entonação, 

e quais gatilhos acionaram o mecanismo melódico, em sua mente e em seu corpo. 

Provavelmente, muitas dúvidas ainda necessitam de respostas, mas uma observação é certa: a 

ferramenta utilizada em suas aulas e treinos incansáveis de música, por meio da memorização 

fonoauditiva (uma vez que a garota sequer lera uma partitura em sua vida) levou aquela aluna 

a um lugar melhor. Um lugar onde o ato de cantar tornara-se uma oportunidade para expressar 

a alegria e o crescimento como ser artístico. 

 


